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Tenk at det nå er 14 år siden første utgave av ”Lys & Varme”...., og jula kommer like
brått på i år også! Vi vil her prøve å skrive litt om hva som har skjedd så langt i år og
litt om hvilke planer bygdelaget har videre fremover.
Oldschool – Som alle har fått med seg, så har Bilfinger etablert seg med en stor stab
på Oldschool i forbindelse med bygging av Tresfjordbrua. De i administrasjonen bor
rundt om i distriktet, og noen av de bor på Daugstad. En brakkerigg for et mannskap
på ca 60 personer er også rigget opp. Noen av de er ivrig på å bruke Solsiden Gym og
noen er ivrig på å fiske langs fjorden. Ellers er det ikke så mye integrering i bygda. Er
det noe vi skulle jobbet litt mer med?
Solsiden Gym - er flittig brukt der medlemsmassen ligger på rundt 70 personer. I
tillegg til bruk av treningsapparater foregår det faste dame-/herretrimmer med step,
zumba og fotball i tillegg til innebandy og badminton. Her er det bare å henge seg på
– se www.daugstad.org for treningstider eller spør Ole Thomas.
Føniks Næringshage er blitt opprettet på Daugstad etter stor innsats fra BjørnVegard og Pelle. Det er litt spesielt å få plassert en næringshage på Daugstad, og det
kreves en del innsats for å trekke til seg grundere og andre som har nytte av en
tilslutning til en næringshage. Men for tiden er det bra aktivitet, men om du har
tanker og ideer om næringsutvikling, så ta kontakt.
Gildeheim – Det meste av innsatsen i regi av DB i år har vært i å oppgradere
Gildeheim. Som du sikkert har lagt merke til så er Gildeheim blitt mala utvendig i
løpet av sommeren. DB tilbydde lokale ungdommer en sommerjobb med å male
huset. I tillegg kan vi liste opp alt dette dugnadsarbeidet som er gjort:
 Slipa og lakka gulvet i storsalen
 Hengt opp resten av ”sagn-skiltene” i storsalen (veggene ble mala i fjor)
 Ny bordkledning på vestveggen
 Pussa inn resten av vinduene og murveggene utvendig
 Rydda ”Kjell-skråninga” og utvida parkeringsplassen
 Gravd ned nye avløpsrør til kloakkum
 Rydda bakrommet i kjelleren
På Gildeheim har vi hatt en del utfordinger med at avløpsrørene tetter seg igjen, så
planen for vinteren er å koble toalettene i kjelleren til det nye avløpsrøret og lage et
handikaptoalett i hovedetasjen.
Videre håper vi å få gravemaskin hjelp til å plastre elvekanten ved gangbrua for å
sikre kantene der, og som skal knyttes sammen med en påbegynt veranda på
nordsiden av huset.
Vi vurderer også å fortsette i ”Kjell-skråninga” med å sette opp en mur i rota slik at
parkeringsplassen går 1-2 meter inn i skråninga, og å beplante selve skråningen.
WWW.DAUGSTAD.ORG

Vi vil i vinter prøve med faste dugnadsdager for å gjennomføre dette, og håper at
dere kan stille opp til kaffekos og litt jobbing 
Gildeheim begynner nå å fremstå som et flott bygdahus igjen, og aktiviteten er på vei
oppover. D/V Skulekorps vil holde julegrantenning/basar på Gildeheim 1.des. kl.16.
Styret i DB inviterer 17-mai komiteen til å bruke Gildeheim til neste års feiring.
Filmklubb - Det har vært liten aktivitet på filmfronten de siste åra, men noen av
bygdas damer med Julie i spissen har sparket oss i leggen for å få filmtilbudet opp
igjen. Spesielt gjelder dette for barnefilmer, men det er godt mulig vi kan bruke dette
som et tilbud til Bilfinger-gjengen også....?
Arrangementer – Det var stort oppmøte på Sykkel-/Stordag som var arrangert på
Gildeheim i slutten av mai. Ellers så har DB arrangert Rusken med godt oppmøte,
Jonsokfeiring med rømmegrøt var poulært som vanlig, og til og med en Sommerkafe
fikk vi gjennomført melom regnbygene. Det neste som stå på plakaten i regi av DB
blir juledans 5.juledag. Velkommen skal dere være.
Sesskraft – Etter oppfordring fra våre medlemmer, arrangerte DB et
informasjonsmøte om Sesskraft der initiativtakere, Nordvestnett, kommune og
miljøvern ble invitert. DB ble fullstendig tatt på senga over det store oppmøtet – ca
70 personer møtte på Gildeheim. Hovedmålet for møtet var at bygdefolk og andre
skulle få anledning til å få informasjon fra de inviterte, og at DB skulle få en mulighet
til å lodde stemningen i bygda om DB skulle ha en mening i saken. Det hele endte
med at DB ikke involverer seg i saken.
Mjelthaugkomiteen – Plattingen på Daugstadsetra greide en dyktig dugnadsgjeng å
få satt opp igjen i sommer – på egen tomt. Spelemennstreff ble arrangert i august med
fint ver, og ble godt mottatt av publikum.
Øvrig – DB har i mange år vært pådriver for å få bygd gangvei på Helset, og siden all
regulering og arkeologi er ferdig, så ser det nå ut til at denne blir bygd neste år i
forbindelse med trafikksikringsprosjektet rundt Tresfjorden.
DB har nå startet opp igjen prosjektet for å finne vegnavn i bygda. Dette for å
være litt på forkant i forhold til kommunens planer om gatenavn, og med tanke på
den økende bruk av GPS. Anna tar imot alle gode innspill her.
 Trine holder pianoundervisning på Gildeheim på tirsdager
 Det er strikkekafe på Gildeheim annehver tirsdag -Anita Tove.
 Bedehuset bygger ny inngang og handikaptoalett - Kåre
Vi håper dere alle setter pris på det arbeidet og aktivitene som Daugstad Bygdelag
står for. Som et tegn på dette vil vi sette stor pris på om dere bidrar med kr.400,- per
husstand til vår konto 4056.20.40996 som en støtte til det videre arbeidet.
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