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Årsmelding Daugstad Vel - 2006 
 
 
DV startet fjoråret med å lage til ny skøyteis, og arrangere en skøyte-/byttedag som 
ble godt mottatt. Noe kaldt, og JT fikk seg en nesestyver. 
 

Året 2006 ble egentlig trafikkens år for Daugstad. Det begynte i begynnelsen av februar, der 
både DV og enkeltpersoner i bygda engasjerte seg sterkt mot all råkjøringa langs bygda vår. 
Alle avisene i området hadde reportasje om problemet, og NrK hadde både TV og 
radioreportasjer om saken. 
 Ti dager senere omkom fire ungdommer fra Måndalen i en forferdelig trafikkulykke 
på Hoemsstranda. Da tok det virkelig av med intervjuer fra både lokale og nasjonale medier, 
som fokuserte på denne trafikkfarlige strekningen mellom Vikebukt og Skorgen. 
 Etter at mediene begynte å glemme trafikken rundt Tresfjorden, stod DV i spissen for 
å opprette en aksjonsgruppe for å få bedret trafikkforholdene. 18.juni arrangerte vi sammen 
med Skorgen Vel, Vike Vel og aksjonsgruppe fra Rauma, en aksjonsmarsj for utbedring av E-
136, Måndalen – Skorgen. Denne aksjonen fikk en voldsom støtte, der ca 400 personer deltok 
ved å gå tur-retur Daugstad Skule – Tresfjord kirke. Mer info om denne aksjonen ser du på 
www.daugstad.org  
 
DV arrangerte i mellomtiden en ”halvstordag”/sykkeldag 1.mai, til inntekt for ballbinge i 
bygda. Veldig bra oppmøte, og veldig god mat laget av kokkeduoen Espen Nerbø og Jan Arve 
Beinset. 
 
DV kommenterte også den reviderte kommuneplanen et par ganger. 
 
I begynnelsen av juli ble badeflåten satt ut, og i motsetning til året før, ble denne nå brukt 
veldig mye. Veldig fint sommervær hele sommeren.  
 
DV fikk på plass finansiering av gatelys i byggefeltet, og dugnadsgjengen brukte 
sensommeren på å grave ned kabel og fundamenter til disse. Lysene ble slått på i slutten av 
oktober, der enkelte feiret begivenheten med en sterk en. 
 
DV var en del i kontakt med Villa Leppefisk gjennom sommeren, og arrangerte i midten av  
september et bygdamøte for å lodde stemningen for at kommunen skulle selge skolen. Hele 
45 personer møtte til dette møtet. Det ble under møtet bestemt at DV – sammen med noen 
utpekte - skulle sende et brev til kommunen om bygdas syn. Forøvrig var bygda positiv til at 
Villa Leppefisk skulle kjøpe bygget, og at bygda skulle få tilgang til uteområde, gymsal og 
kanskje litt mer. 
 
Det ble ny rekord for Daugstad under TV-innsamlingsaksjonen - bekjempelse av vold mot 
kvinner – hele 10.851,- kroner. 
 
DV har i lengre tid vært engasjert med å få på plass en gangvei på Helset, og nå har endelig 
kommunen satt igang reguleringsarbeidet for denne mellom Krogset og Helset. 
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DV har også lenge arbeidet med å skaffe til veie midler for å få bygget en ballbinge. I løpet av 
romjula hadde DV møter med kommunen, som da tok på seg oppgaven med å stå som søker 
av spillemidler, bygger og eier av ballbingen de første årene. På denne måten kan bygda spare 
noe av momskostnadene. 
 
DV kom med utgave 11 av ”Lys & Varme” like før jul, og avsluttet året med  
”Jule-volley” 2. juledag. Altså en uhøytidelig volleyball ”trening” for både store og små. 
 
Det ble avholdt 3 styremøter i 2006, samt flere prosjektmøter. 
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