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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 2007 med utgangspunkt Daugstad...
Også 2007 startet med trafikkulykker – ikke med store personskader som året før –
men med trailerkræsj på Sætre og Oslo-buss i grøfta på Krogset var det alvorlig nok...
Veivesenet har nå heldigvis utbedret ”Dødssvingen” på Hoemsstranda, men
dette er også bare ”klatting”.., og når kommunens politikere mener det er viktigere å
bygge gangvei der det er 300 biler i døgnet kontra der det f.eks er 2300 biler i døgnet,
så er det nok fortsatt bare Tresfjordbrua som kan gjøre trafikkforholdene tryggere.
Samferdselsminister Liv Signe Navarsete var på besøk i området, og vi får bare håpe
det vil hjelpe...
Årets sykkeldag ble i år arrangert som ”Halvstordag” med salg av middag og
musikalsk underholdning. Det ble servert Trolldrikk på Skogsbilveien og det var
utlodning til inntekt for ballbingen. Veret var også på sykkeldagens side, og vi fikk
intrykk av at alle koste seg på arrangementet.
Årets 17-mai feiring foregikk for første gang på privat grunn, og med noe mindre
areal å boltre seg på enn tidligere, men det fungerte veldig bra. Sånn blir det nok også
i 2008, men hvordan dette blir gjennomført i fremtiden er bl.a. avhengig av hvordan
det går med det som står i neste avsnitt...
Som avgjort på DV sitt årsmøte, ble det i vår inngått en samarbeidsavtale med DUL
med tanke på å få til et samarbeid og kanskje jobbe frem Gildeheim som bygdas nye
”Storstue”. Dette fordi skolen nå er overtatt av private, og at man på denne måten
slipper å ”tråkke de på tærne”, og samtidig benytte anledningen til å oppgradere
Gildeheim.
Lagene har siden hatt felles styremøter og planlegger nå et felles årsmøte i
februar, og vil da legge frem nye statutter til godkjenning for et nytt lag som vil drifte
begge lagene med ett gjennomgående styre.
En forutsetning for at man i det hele tatt kunne sette igang å jobbe med disse
ideene, var å få på plass et uteområde for Gildeheim. Det er nå underskrevet en avtale
med Arnfinn Lange om å få disponere et visst område på nordsiden av Gildselva.
Dette vil da bli tilknyttet Gildeheim med en gangbro over elva.
Likeså trengs det sårt en del vedlikehold og utbygging av Gildeheim med nye
toaletter og kjøkken på hovedplanet for at dette bygget skal tilfredsstille dagens krav.
Og med positiv innstilling og pågangsvilje fra alle, tror vi dette vil bli et fint,
selvstendig og godt tilbud til bygdas befolkning. Lars Kåre’s forsikring har allerede
bidratt med kr. 50.000,- til formålet.
I slutten av mai fikk DV klarsignal om spillemidler for å sette opp en ballbinge, og
det ble satt igang å hente inn tilbud fra godkjente leverandører. Det ble jobbet mye
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med dette utover sommeren, og man var så klar til å begynne selve byggingen av
bingen i slutten av august. Det ble veldig mye dugnadsarbeid utover september –
oktober, og det med bare rett og slett drittver! Tross alt det dårlige veret, ble det
offisiell åpning 2. november – og resutlatet ser veldig bra ut. Til og med
sandvolleybane ble bygget. DV vil med dette, takke absolutt alle som har stillt opp og
bidratt til at dette ble realisert
DV/DUL arrangerte jonsokfeiring på normal måte – og med regn. Badeflåten ble
satt på sjøen – og stod der i regnet. Spelemannstreff på Daugstadsetra i tykk
skodde... Det var en sommer med mye nedbør ja, men det var ikke bare helsvart for
bygda..........
For aller første gang i historien fikk Daugstad besøk av et sirkus – Cirkus Agora.
Dette besøket kan oppsummeres med: God kvalitet, godt besøkt, kameler, elefanter
og med fint ver.
Første juli var det så varmt at asfalten på Villa kollapset, og det åpenbarte seg et stort
hull under veien – og begrepet ”mannen i gata” fikk en ny betydning.
Bedehuset har fått på plass et nytt kjøkken og to nye vinduer i kjelleren. Daugstad
Ving har tilbydd aktiviteter for barna på bedehuset, utmerket seg på leir og de
avsluttet året med en fin julefest.
Rett før dugnadene på ballbingen, var det også stordugnad på Daugstadsetra med å
rive plattingen. Den er nå lagret i ”grushålo” på setra der den skal settes opp igjen.
Alle aktiviterer i bygda som Bingo, Fjord Cabomza, Diskotek og Juledans har vært
populære aktiviteter. Daugstad /Vike Skulekorps arrangerete basar/julegrantenning,
og DV arrangerte skøyte/byttedag med gode resultat på tampen av året.
DV vil med dette gratulere Villa gruppen så meget med nye flotte kontorlokaler,
suksess med drifta, og takk også for veldig fint samarbeid i året som har gått. Det
første som nå må komme i orden, er ny lås og nøkler til gymsalen, som vi håper vil
bli flittig brukt ut i det nye året. Følg med på www.daugstad.org for ytterligere info.
DV vil også oppfordre alle til å bruke kalenderen som er på startsiden på nettsidene.
Den er åpen for alle til å legge inn aktiviter som skjer i området, og som kan være av
interresse for andre.
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.
GODT NYTT ÅR TIL DERE ALLE
PS: En liten bønn til slutt til grunneiere og andre..., det ER behov for fine tomter og ledige hus....
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