”Lys & Varme”
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Det er no over ett år siden vi sendte ut ”Lys og varme”. Tida går fort! Og vi skal med
dette prøve å oppsummere året 2006 der DV har vært involvert...
Vi startet året med Skøyte/ake/bytte-dag. Det kom mye folk, men det var ikke så
veldig mye som ble bytta. Det var ganske kaldt tidlig i januar, men folk koste seg på
isen, og det ser ut til at det gikk greit med nasen til John-Trygve også ☺
Året 2006 ble mer eller mindre trafikkens år, og det begynte med mange reaksjoner
fra Daugstad på stygg bilkjøring langs bygda vår. Det førte til at det tidlig i februar
ble vist en TV-reportasje på NrK M&R om forholdene, der Hege gjorde en flott
innsats.
Datoen 19. februar 2006 har brent seg fast i mang en hjernebark her på
Daugstad, for det var da den forferdelige ulykken med fire ungdommer fra Måndalen
omkom. Dette førte naturlig nok til et veldig stort trøkk fra media, og i gamle dager
førte slike mediaoppslag til at politikerne og veimyndighetene gjorde tiltak for at
slike ting ikke skulle gjenta seg. Men at liv går tapt er visst ikke nok lenger.
Like før 17. mai veltet en semitrailer på Sætre/Hoem, og det var bare ren flaks
at det ikke gikk med liv der også.
DV ønsket å vise politikerne at folkeopinionen har fått nok, og samtidig forlenge
medietrykket på politikerene om at trafikksikkerhet må prioriteres høyere her i landet.
DV inviterte derfor fem engasjerte jenter fra Måndalen, Skorgen og Vike
velforeninger, samt aksjonsgruppe i Rauma, for å arrangere en aksjon for å utbedre
E136 og for bygging av Tresfjordbrua.
Aksjonen ble arrangert 18.juni, og det ble veldig bra oppslutning – ca. 400
personer deltok på turmarsjen fra Daugstad Skule til Tresfjord Kirke, og tilbake igjen.
Finn Arne Roaldsnes holdt en veldig flott appell ved kirka og en verdig markering
ved ulykkessvingen. Vestnes ambulansen og politiet eskorterte oss frem og tilbake,
Tresfjord Røde Kors deltok med saft og matstasjoner, og ordfører Knut Flølo holdt
også appell. Arrangementet ble avsluttet med førpremiere av en veldig fin film som
aksjonsgruppa i Rauma stod bak.. Har du ikke fått sett den ennå, finner du den på
våre nettsider.
Ulykkene fortsatte utover sommeren, med en situasjon på Skjegstad, dødsulykke på
Brastadskiftet med veldig mange involverte, og en ulykke på Villa.
Veivesenet har nå ryddet skog, og har lagt inn ønsker i sine budsjetter om å utbedre
”dødsvingen” på Hoemsstranda noe.
Vi får bare krysse fingrene for at de folkevalgte snart hører på oss som velger dem,
og begynner å gjøre noe med de elendige veiene her i landet.Vi håper også at dere
stiller opp på neste trafikkaksjon, og at dere selvfølgelig støtter saken med å kjøpe
T-skjorter på Coop’en.

Side 2 av 2

DV holdt årsmøte med bra oppslutning i slutten av mars, og DV har engasjert seg i
revideringen av kommuneplanen utover sommeren.
Sykkeldag kombinert med ”Halv-Stordag” ble arrangert 1. mai, med hele 78
deltagere. Espen og Jan Arve laget flotte middager av laks og pølser, og det var
musikalsk underholdning samt utlodning til inntekt for ballbinge.
Badeflåten vår ble flittig brukt denne flotte sommeren, som vi virkelig håper vil
gjenta seg i mange år fremover.
Gatelys i byggefeltet kom på plass da mørket virkelig begynte å senke seg i høst, og
jammen ble det forskjell. Sluttoppgjøret med kraftverket og kommunen er ikke helt i
havn ennå, men vi regner med at dette går i orden. Dersom det blir mange som er
flinke til å betale årets kontingent, vil vi neste år begynne å jobbe med å få opp
gatelys langs gamleveien på Sætre også. For der er det mørkt!
Vestnes kommune har nå endelig – etter flere purringer – startet med regulering av
gangvei mellom Krogset og Helset. Dermed burde det bli mulig for grunneierne å
sette igang med gravearbeider til våren.
DV er nå i innspurten med å skrive søknad om tippemidler for ballbinge, som vil bli
plassert på fotballbana. Som vi også skrev i fjor, så har vi fått tilsagn fra Sparebanken
Møre om kr. 30.000,-, og vi har nå fått tilsagn fra Posten om kr. 35.000,-. Men for å
kunne greie å realisere en ballbinge på Daugstad, er vi avhengig av å få inn litt mer
midler, og vår ballbinge-konto: 4202 03 77121, er alltid åpen for innskudd......
Daugstad Skule fikk som kjent ny eier nå i høst, og vi er glade for at Villagruppen
ønsker å satse på å drifte selskapet sitt fra Daugstad.
DV er nå i forhandlinger med Villagruppen om å la bygdefolket få bruke deler
av bygget og uteområdet. Det er allerede klart at gymsal og tomt til ballbinge vil bli
stilt til disposisjon, men det er for tidlig å si noe sikkert om resten ennå.
Ønsker noen å bruke gymsalen til trening, ta kontakt med Jørn Løvik for lån av
nøkkel. Dette vil det med tiden bli et bedre opplegg på.
For å avslutte dette året på en sprek måte, vil vi med dette invitere alle til en
uhøytidelig volleyball kamp/turnering 2. juledag kl. 14:00 i gymsalen. Her er det ikke
forbudt å spille med nisseluen på .......
Vedlagt denne utgaven av ”Lys & Varme” ligger en giro for medlemskontingent,
som tidligere er den på kr.300,- . Vi håper mange setter pris på vår innsats, og støtter
oss med dette bidraget.
NB: Husk juletrefest på Daugstad Bedehus 4. juledag , og Juledans 5. juledag
GOD JUL & GODT NYTTÅR

