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Til alle husstandar  
                                                                                                                        
I året som har gått har bygdelaget arbeida med fleire prosjekt.  

 Prosjekteringa av båthamn ved Høyheimsvik har gått gjennom ein lang prosess med skriftleg arbeid og 
dokumentasjon, men NO er endeleg alt det formelle på plass, og maskinene er byrja arbeide på 
Høyheimsvik.  

 Stimerkingsprosjektet er godt i gong, og ca 20 skilt er sett opp i område Flatningane – Grånosene - 
Grånosi. Neste prosjekt er stimerking i skogane mellom Nes og Høyheimsvik. Dette trur me svært mange 
vil ha glede av, og me kjem til å kalle inn til dugdnadsarbeid utover våren, sommaren og hausten 2013. 

 På Neshøgdi er det starta opp arbeid for å sjå på moglegheiten for å få til ein undergang for mjuke 
trafikantar. Dette prosjektet vil krevje eigen reguleringsplan, og vil truleg ta ei tid. Me er spente på kva 
tekniske krav vegvesenet kjem med, og kva budsjett me kan ende opp med. Men me får i alle fall ikkje til 
noko utan å prøve, so arbeidet er i gang.  

 
For oppdateringar og etterkvar årshjul med prioriteringane til bygdelaget for 2013    sjå www.nesoghoy.no   
 
Nes og Høyheimsvik Bygdelag sender her ut giroar for frivillig medlemskontingent. Det vart på årsmøtet i 2007 
bestemt at summen skulle setjast til kr. 300,-/år og dette skulle gjelde familiemedlemskap/husstandsmedlemskap. 
Eit familiemedlemskap gir rett til ei stemme på årsmøtet. Pengar som styret får inn vil gå til å jobbe med det som er 
vedteke i handlingsplanen.  

 
Bygdelaget held årsmøte i SKULEHUSET på Nes 

 

Fredag 1.mars   kl. 19.00 
 

Ver venleg og merk innbetalinga medlemspeng, og før opp tal born i familien under 20 år. Spørsmål eller 
kommentarar kan rettast til underteikna eller andre i styret. Saker som årsmøtet skal ta opp må vere styret i hende 
innan 22.februar.  
 
 

Auka medlemsavgifter i 2013 grunna minstekrava til kommunen for å gi grunnstønad: 
 

           FAMILIEMEDLEMSKAP = 450,-kroner  /   ENKELTMEDLEMSKAP = 150,-kr 

 
 

 
 
  

GRASROTANDELEN 

Ynskjer du å støtte Nes og Høyheimsvik Bygdelag med tippemiddlar må du registrere 
org.nummeret vårt på tippekortet ditt   Org.nr: 991 097 864 

 

http://www.nesoghoy.no/

