
Nyttårs-brev fra UL Daggry 

Godt nytt år alle og enhver. Spennende med nytt år! Vi tror 2022 kan bringe mye aktivitet og glede i 

laget. Korona restriksjonene begynner å slippe taket og det blir lettere å møtes.  

U.L Daggry har vært, og skal være en aktiv bidragsyter til samlingsarenaer, aktivitet og bygdeglede. 

Dette klarer vi ikke uten alle dere, og det er vi takknemlige for. For å skape aktivitet må vi dra lasset 

sammen. Vi ønsker derfor å takke alle som bidrar. 

 

Inni mellom restriksjonene ble det arrangert en flott og tradisjonsrik basar. Takk til komiteen nr. 4, 

for flott jobb. Slike arrangement sikrer inntekt til ungdomslaget, men ikke minst aktivitet, trivsel og 

møteplasser for oss i og utenfor bygda.  

Til tross for korona har det de forskjellige undergruppene, med gode hjelpere fra befolkninga i og 

utenfor bygda, gjort et godt arbeid med å skape spas og moro, både for gammel og ung, som både 

har gjort oss spreke og blide og skapt sosiale arenaer. 

Takk til Idrettsgruppa, Barne- og ungdomsgruppa og Andeløp komiteen. 

Rørgata opp, halloweenfest på skolen, julegrantenning, alteren Andeløp og trim med Maiken. 

 

Takk til Driftsgruppa som drifter og gjør vedlikehold på Steinrøys.  

 

En stor takk må også rettes til gruppa som har hatt korrespondanse med kommunen for overtakelse 

av Alteren skole. Det ventes i skrivende stund på resultat av grunnboringen, for videre gang i 

prosessen. 

Tusen takk til vår stødige Web – redaktør Simon Almli, som legger ut alt som sendes ut på Alternlista 

og mere til og sørger for at Hjemmesida er oppdatert.  

Tusen takk til redaktørene i Heimhug for at dere gjør det mulig å ha en så flott lokalavis. Dere bidrar 

med glede, humor, informasjon og kjennskap til det som skjer i bygda. 

Utleieansvarlig – Heidi Alterskjær som gjør en fantastisk jobb med all den jobb og organiseringa som 

trengs for å leie ut Steinrøys. 

 

Undertegnede vil også benytte anledningen til å si tusen takk til den gode jobben som styret har gjort 



med å styre skuta. Styret har bestått at dyktige mennesker, som bidrar med positivisme, løsninger og 

gode ideer. Det har de siste årene vært jobbet en del med å effektivisere og gjøre driften enklere. 

 

Vi vil også takke Mary Oline som i årevis har stått på og vasket Steinrøys etter hver utleie. Takk for 

din flotte innsats.  

 

Til sist, men ikke minst, tusen takk til alle dere der ute, både medlemmer og andre, som bidrar med 

humør, hjelp, ideer, aktivitet og som fremsnakker laget og dets arbeid.    

 

På vegne av UL Daggry, Hilde Anita Vassvik Snefjellå 


