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Det er no over ett år siden vi sendte ut ”Lys og varme”. Tida går fort! Foruten
sykkeldag i mai, har vi ikke hatt noen arrangementer i år, men vi har fortsatt en del
oppgaver å jobbe med. I flere saker som vi jobber med er det ting som må avklarest
før vi kan gå videre. Men.....
Etableringshytta er mala, og takrenner er tømt.
Finansiering av gatelys i byggefeltet er på plass så snart vi får tilsagn fra kommunen
om deres andel. Det er også blitt stilt spørsmål om man samtidig kan prøve å få
utbedra sikta gjennom svingen hos Siri og Finn Åge.
Vi jobber fortsatt med ballbinge, og venter nå på at kommunen skal bevilge sin andel
av dette. Vi har fått tilsagn fra Sparebanken Møre om kr. 30.000,-, men vi har fått
vårt andre avslag om støtte fra Posten. Der vil vi prøve på igjen neste høst. Vi ser i
vår gjestebok på internett at flere håper at dette blir realisert. Godt å se at noen
kommer med innspill på Daugstad Vel’s nettsider!! For å kunne greie å realisere en
ballbinge på Daugstad, er vi avhengig av å få inn midler. Alle bidrag på vår nye
ballbinge-konto: 4202 03 77121, er velkomne. Også innspill på hva vi kan gjøre for å
skaffe til veie tilstrekkelig kapital er ønskelig.
Sist vinter, kom det for første gang nok snø på fjellet til at vårt samarbeid med
Vågstranda IL og Samhald IL, ga resultater som skiløyper. Den nyinnkjøpte
trakkemaskina til Vågstranda IL fikk prøvd seg på vår nye løypetrasê med rundløype
på Lågfjellet ned til Fellesbeitet, svipptur innom Brattmyra med dammer og rundt
Nonshaugen til Vikesetra. De trakka også nedover setervegen ned til Høgmyrrøra,
noe som er veldig fint i skiperioden, men som ga problemer på våren når veien skulle
brøytes opp. Vi ønsker innspill på akkurat dette. Vi har også planer om å få trakka
løyper inn til Ytstetjønna.
Fjellmerkingsgruppa var i sving på våren, og første skilt med sagn frå Brovoldboka
ble avduka i pøsende regnver 17.mai - vi er i gang – sakte men sikkert! Vi satser på
ny innsats til våren igjen med nye skilter.
Vi har hatt møter og synfaring sammen med kommunen og Vegvesenet med tanke på
å få til en gangvei på Helset. Det som var utgangspunktet, var å få til et stykke forbi
det verste punktet forbi Steinar Helset, men Vegvesenet forlangte at dette skulle inn i
en reguleringsplan med sammenkobling med gamleveien på Krogset. De selv vil ikke
prioritere dette reguleringsarbeidet, så derfor må vi tigge kommunen om å gjøre det.
Dette har vi fått en muntlig lovnad om, så nå må vi bare vente og se. Selve arbeidet
med graving må baseres på dugnad, og de berørte grunneierne har sagt seg villig til å
yte betydelig innsats. Kan dette være en modell for å få til resten av gangveien på
Hoem også?
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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.
Å bevare Daugstad Skule har hele tiden vært den viktigste oppgaven for DV. Det ser
nå ut til at vi må gi opp denne kampen, selv om argumentene til administrasjonen og
politikerne om innsparinger for kommunen ikke holder mål. Det er selvlysende for
alle andre - at når man må sette opp brakker ved Tresfjord Skule for å på plass til alle
elevene - ikke kan spare noe på å legge ned Daugstad Skule.
Det som så er gledelig i all elendigheten, er at våre lokale helter i Villagruppen
ønsker å bruke skolebygget til å skape nye arbeidsplasser. Deres ide om at
bygdefolket fortsatt kan bruke deler av skolen samtidig, er jo også helt glimrende. At
bygdefolket alene skal kunne drifte skolebygget i tillegg til både bedehus og
ungdomshus, vil nok bli en altfor stor oppgave.
Som vi har informert om tidligere, så har DV fått noen midler som er øremerket
musikkundervisning. Tanken var å starte opp et Rekrutt-Musikkverksted på
ungdomshuset, men dette er veldig avhengig av ressurspersoner som kan ta på seg
dette. Er det noen som kan tenke seg å stille opp? Eller kanskje du har andre ideer på
å bruke disse midlene?
Har du planer om å anskaffe deg båt, så har du nå mulighet til å gjøre en avtale med
Arne om en trygg båtplass i hans nye småbåthavn.

Alt dette, og mere til finner du på våre nettsider www.daugstad.org

Daugstad Vel
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