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Tenk at det nå er 15 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.
Gildeheim – oppussing av Gildeheim fortsetter med stor aktivitet. Frem til Stordagen
og 17-mai fikk vi ferdig nytt kjøkken i storsal, nytt handikap toalett oppe, platting på
nordsiden og plastring av elvekanten mellom verandaen og brua.
Videre nå fremover, så har noen ungdomer tilbydd seg å male og pusse opp
kjellerstua. Dette setter vi veldig stor pris på, og derfor har vi nå satt igang litt større
endringer rundt kjøkkenet for å utnytte plassen på en bedre måte. Tanken her er å
åpne opp og gjøre kjellerstua større.
Nye toaletter i kjelleren er kjøpt inn for å kunne koble de på det nye avløpsrøret vi
satte inn i fjor. Vi håper å få satt inn disse i løpet av vinteren.
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.

Filmklubb - Det har vært liten aktivitet på filmfronten de siste åra, men vi håper at
vi med forbedringen av kjellerstua og engasjement blant ungdommen igjen kan
begynne å sette opp filmer for visning. Vennligst ta kontakt om det er noe som er
interessant å vise på storskjerm også.... 
Arrangementer – Det var stort oppmøte på Sykkel-/Stordag som var arrangert på
Gildeheim i begynnelsen av mai, og vi fikk inntrykk av at dere likte å feire 17-mai på
Gildeheim igjen  Bare gode tilbakemeldinger på dette.
Ellers så har DB arrangert Rusken med godt oppmøte, Jonsokfeiring med rømmegrøt
var poulært som vanlig. Det neste som står på plakaten i regi av DB blir juledans
5.juledag. Velkommen skal dere være.
Kommuneplan – Kommunen har planer om rullering (fornying) av kommuneplanen
som sier noe om hvordan man ønsker kommunen og bygdene skal utvikles videre
med tanke på boliger, veier, industri/næring osv.
Byggefeltet på Sætre er nå bortimot fullt, og kommunen har ingen
planer/ønsker om å bygge ut flere byggefelt her i bygda. De signaliserer også at det
blir stadig vanskeligere med dispensasjoner til tomter som ikke ligger inne i
kommuneplanen.
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Så om vi ønsker at kommende generasjoner skal kunne bosette seg i bygda, nye
generasjoner med barn og barnebarn, så må vi nok gjøre noe selv. ”Vi” er i dette
tilfellet grunneierene. Dere sitter på nøkkelen til videreutvikling eller ikke.
Vi har også fått signaler fra kommunen om at ”inneklemte områder” – små
marker mellom eksisterende husområder, kan være interessant å få utnyttet.
Vi kan også ha i tankene om at når europavegen forsvinner over til brua, så blir
det helt andre krav fra Vegvesenet/fylket/kommunen om det med nye innpåkjørsler,
avstand til hovedvei osv...
Øvrig – DB har i mange år vært pådriver for å få bygd gangvei på Helset, og siden all
regulering og arkeologi var ferdig, så ble denne strekningen prioritert nå i forbindelse
med trafikksikringsprosjektet rundt Tresfjorden. Vi håper virkelig at de også tar med
Helsetsvingen med det samme de holder på.
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.
Så må vi få gratulere Bedehuset med ny inngang og handikaptoalett 
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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