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Nå når lysa er på plass, burde vi kanskje endra navn på dette rundskrivet? Eller
kanskje det er desto større grunn til å la det være som det er? Uansett, vi er nesten i
mål med å samle inn penger til gatelysa, gjennom veldig mye jobbing og loddsalg.
Men fortsatt mangler vi ca. 20.000 kr, så dersom de ikke ramler inn på konto: 3910
22 58502 innen rimelig tid, kommer vi til å søke kommunen om at de dekker resten.
Fjellmerkingsgruppa har nå i vår tatt opp igjen tråden, og fått med 4.klassen på
skolen til å skrive sagn fra Brovold-boka og inn på data, samt å tegne noe som passer
til. Dette har vi brukt til å laserbrenne noen treplater. Så når vi er ferdig med å lage
stativ – vil vi sette disse ut i nærheten til der sagna beskriver. I tillegg har vi vært med
Tresfjord IL å lage de nye trimkarta som det er blitt skrevet litt om i avisene i det
siste. Disse kan vi få for innkjøpspris, og vi tilbyr nå våre betalende medlemmer disse
for kun kr.35,-. Se vedlagte betalingsslipp.
Kontingent, ble det ikke sendt ut betalingsslipper for i fjor, siden vi hadde så mye
loddsalg til inntekt for gatelysa. Men, som du ser så ligger den ved nå, og der har du
valget mellom å betale kr.300,-, eller kr.335,- der du så vil få det nye trimkartet rundt
Tresfjorden – inklusiv en plastlomme og et skriv som forklarer litt om kartprosessen.
En offisiell Badeplass, har vært et veldig STORT ønske fra bygdefolket i mange år,
men langs stranda vår så er det ikke så veldig mange naturlige alternativer der det er
noenlunde lunt for nordavinden, og samtidig noenlunde trygt å krysse europaveien.
Grunnen til at så mange ønsker en badeplass, er at de fleste av oss ikke er
grunneiere, og dermed føler at vi tråkker på noen dersom vi beveger oss i fjøro rundt
nausta til andre. I tillegg hadde det vært veldig mye koseligere om man kunne få lov
til å legge forholdene bedre til rette enn bare tang, fjøresteiner og brennhette der man
ligger og soler seg. I tillegg vil vi ha mye større sjanse på å lokke til oss flere
sambygdinger, dersom vi hadde hatt en fin badeplass.
Vi vil prøve å få laget til en Badeflåte nå i sommer, og den vil da bli
plassert i Belsvikfjøro på Villa inntill videre.
Vi har blitt tipset om at det kan være lurt å søke om midler til et Nærmiljøanlegg nå,
og det vil i praksis bety en ballbinge eller lignende. Dette har vi bestemt oss for å
gjøre et forsøk på, og den mest sannsynlige plasseringen er å bruke en del av
grusbana ved skolen. Ved et prosjekt som dette, vil man kunne få dekket 50% av
kostnadene med tippemidler, kommunen har vært villig til å komme med støtte, og
likeså Sparebanken Møre. Dersom dette slår til vil det bare være dugnad igjen å yte.
Dette anlegget ville gjøre det enklere å lage skøyteis, samt gi oss et tilbud til å spille
tennis, volleyball, klatring osv.
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Som kjent har kommunen opprettet noen ”ad-hoc”-utvalg for å sette fokus på å øke
bolysten rundt om i bygdene i kommunen. Man vil fra kommunen sin side sette
fokus på arbeidsplasser, industriområder, badeplasser, småbåthavner, hus-, naust- og
hyttetomter – og legge planer for dette som skal gjelde for de neste 15 år. Akkurat det
samme som de fleste her på Daugstad ønsker at det skal være her også. Mye av dette
er det fullt mulig å få til her på Daugstad også, men man er helt avhengig av
velvillige grunneiere som enten selv satser, eller lar andre få satse på noe som lokker
folk til bygda.
Daugstad Skule er for oss som bor på Daugstad noe som er med på å skape bolyst,
og det er nå delte meninger om det kan være mulig å få skolen inn i den kommunale
varmen igjen. En ting som er sikkert er at når antall unger her i kretsen er på det
absolutt minste om et par år, så er det akkurat plass til alle i Tresfjord Skule. Det som
så skjer et par år etter når barnetallet stiger igjen, så må man bygge på den skolen
igjen for å få plass. Ved å flytte elevene fra Daugstad Skule til Tresfjord, vil
kommunen spare marginalt med penger – det eneste man faktisk sparer er
fyringskostnadene for skolen på Daugstad!
Vi vil med dette be dere alle gjøre hva dere kan nå i de neste månedene, snakke
med politikerne, prøve å overbevise dem om at man kan ikke snakke om bolyst det
ene sekundet og om å virkelig motarbeiede bolyst for lommepenger i det neste.
Det er ikke så veldig mange nyinnflyttere til bygda vår, men noen er det jo.
Daugstad Vel har siden gjenoppstarten av foreningen snakket om å lage til en liten
informasjonsfolder som vi kan gi til våre nye sambygdinger, og på den måten ønske
dem velkommen til bygds. Dette er nå snart på plass, og vil bli tilgjengelig å lese på
våre nettsider og på oppslagstavlen.
Vi har fått noen midler som er øremerket musikkundervisning, så vi har derfor
bestemt oss for å prøve å starte opp et Rekrutt-Musikkverksted på ungdomshuset
nå til høsten. Følg med, følg med…

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

MED ØNSKE OM EN SKIKKELIG GOD SOMMERFERIE
Daugstad Vel
PS 1: Sommerkafeen starter opp igjen på søndag 4. eller 11. juli, kl. 16 – 19
PS 2: Turkartene kan hentes på sommerkafeen

