
Leilighet på Fuglset
2-roms sokkelleilighet med
uteplass og utsikt til leie.
Ca.50m2. Inneholder
stue,soverom,gang,toalett,
dusj,boder og kjøkken
med alle hvitevarer.
Parkering. Leie kr.6200,-
pr.mnd inkl.
strøm,internett og kabel-
tv. Ledig. Tlf.932 31 430.
Annonsekode:86307

Hybelleilighet
nær Høgskolen i Molde til
leie.
Hvitevarer, delvis møblert.
Tlf 414 13 339
Annonsekode:91148

Toyota Rav4
02 mod, diesel km 330 000.
def clutch
selges kr 10 000.-.
Tlf 992 67 766
Annonsekode:91122

Hansvik Jolle 8 fot
Hansvik jolle 8 fot selges
rimelig, lite brukt.
Ligger i Molde
tlf.915 60 425
Annonsekode:91107

Båtservice
Slipp og verksted for yrkes-
og fritidsbåter. Sveising,
service, vedlikehold og
installasjon av motor og
utstyr. Ta kontakt på tlf.
459 53 898, vår
facebookside eller
www.aasstranda.no
Annonsekode:89516

pinsemenigheten
sion
Amtm. Lethsgt. 3A 6413Molde

Hjertelig velkommen til Sion!
www.sionmolde.no

* Lørdag 12.8. kl. 19.00: Bønn

* Søndag 13.8. kl. 15.00:
Sommer-samling med nattverd.
Taler: Kjell Dalsbø
Magne med Sion C-dur

* Mandag 14.8. kl. 11.00: Bønnemøte

* Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag
kl. 06.30–09.30: Bønn

Hiace/Hilux/Dyna/Canter/Tipp-
biler/L200,Sprinter,GD/Raw4 bensin
samt div.varebiler/lastebiler i alle størrelser.
Kjøper også personbiler fra 80-tallet og eldre.
Erik Wasshaug, tlf.45 00 84 27.

Servicekontoret - konsulent

Servicekontoret i Nesset utvider og søker
konsulent i 100% stilling med
hovedarbeidsområde innenfor skole.

Fullstendig utlysingstekst og elektronisk
søknadsskjema finnes på
www.nesset.kommune.no.

Søknadsfrist 27. august 2017
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I sommer har vi åpen

Sommerkafé
i stedet for vanlige møter.
Hver søndag kl 18:00!

Bil til salgs

Kunngjøring

Stilling

Religiøse møter

Stilling

Stilling ledig

Motor

Eiendom til leie

Eiendom

Arbeid utføres
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Botten og Storberget 
besøkte Gjemnes for 
å diskutere land-
bruksoppgjør og salg 
av skogeiendommer.
GJEMNES: Turneen startet i 
Molde onsdag, og etterpå 
satte førstekandidat i 
Møre og Romsdal Ap, El-
se-May Botten og Aps 
jordbrukspolitiske tals-
mann, Knut Storberget, 
kursen mot Gjemnes. Der 
møtte de lederen av Møre 
og Romsdal bondelag, 
Oddvar Myklebust heime 
på tunet til organisasjons-
sjefen i bondelaget, Arnar 
Lyche. Tema ble evalue-
ring av årets landbruks-
oppgjør og statens salg av 
skogeiendommer.

Årsaka til at Møre og 
Romsdal ble valgt som 
startpunkt for turneen, 
er at fylket har naturres-
surser som skog, vann-
kraft, fisk og landbruk.

– Dette er ressurser 
som skal tilhøre det nor-
ske folk nå og i generasjo-
ner framover, men mye 
står på spill. Frp og Høyre 
ivrer for å selge ut og pri-
vatisere viktige naturres-
surser som vi eier 
sammen. Arbeiderpartiet 
vil ha en annen kurs og 
sier nei til salg av Norge, 
sier Else-May Botten.

Kan få konsekvenser
I Gjemnes, Nesset, Molde 
og Sunndal har Statskog 
nylig solgt rundt 40.000 
dekar skog, og skal selge 
10.000 til. Det betyr at 
eiendommene går fra 
statseie til privat eie. Sjøl 
om skogen havner hos 
robuste eiere som ønsker 
å drive skogen bra, me-
ner Ap-politikerne dette 
kan få konsekvenser for 
drift av skogen og all-
mennhetens tilgang til 
jakt og fiskemuligheter på 
sikt.

– I Norge er det en vik-
tig verdi at skog, fjell og 
fiskevann skal være til-
gjengelig for alle. Jakt og 
fiske er en folkeaktivitet, 
og ikke en rikmannssport 

forbeholdt de få. Vårt fe-
les eierskap i Statskog 
sikrer at det fortsatt kan 
være slik. Derfor vil Ar-
beiderpartiet stoppe det 
pågående nedsalget av 
Statskogs eiendommer, 
sier Storberget.

Viktig for framtida
Han er også opptatt av 
skogen som framtidsnæ-
ring.

– Statskog skal være en 
sentral motor i satsingen 
på skog som et av de vik-
tigste råstoffene i det 
grønne skiftet. Derfor er 
det underlig at Høyre og 
Frp har slik hastverk med 
å selge unna drivverdige 
og økonomisk lønnsom-
me deler av Statskog, sier 

han.
 – Det er irreversible 
grep, legger Botten til.

Storberget er bekymret 
for utviklingen innen 
landbruket, siden regje-
ringspartiene har tatt til 
orde for å fjerne og uthule 
konsesjonslovene, regle-
ne om bo- og driveplikt 
og odelslovgivningen.

– De åpner døra for at 
utenlandske og nasjonale 
kommersielle interesser 
kan kjøpe opp norsk jord 
og skog. Å slippe store 
aktører inn på eiersida i 
stedet for at jorda skal 
eies og drives lokalt vil 
endre Norge dramatisk. 
Solgt er solgt, sier han.
PERNILLE HUSEBY
pernille.huseby@r-b.no

 • Botten og Storberget på landsomfattende turne

Til kamp mot 
«salg av Norge»

MØTTES PÅ TUNET: Else-May Botten, Knut Storberget, Arnar Lyche og Oddvar 
Myklebust.  FOTO: PRIVAT
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Nå kan du dele ditt abonnement med inntil fire familiemedlemmer  
i samme husstand. Da kan også de lese alt digitalt innhold,  

som plussartikler på Rbnett og eAvisa, som er klar allerede kl. 22.00 kvelden før. 

Alt inkludert i ditt abonnement!
Del ditt abonnement her: rbnett.no/familie

dele


