ILDKURV
FRA ESPEGARD

499,-

VEDKLØYVER
FRA ESPEGARD

LED LYS-LIST FRA MARELD

1290,-

- Rull på 10 meter, 7400 lm

1106,-

••Bygdefolket på Gussiåsen med stor dugnadsinnsats:

Kåret til årets gapahuk
Gapahuken i Bakkelia på
Gussiåsen er kåret til
årets gapahuk i Nesset.
Nesset kommune fikk ideen om
å lansere 27. september som
Verdens gapahukdag i forbindelse med Friluftslivets år i
2015. Da opprettet de også en
pris som har blitt delt ut hvert
år siden, - Årets gapahuk.
Folkehelsekoordinator i Nesset, Mari Husan, viser til at det
er nok av kandidater. Bare i
Nesset er det ca 30 gapahuker.
Lørdag fikk bygdelaget på Gussiåsen denne utmerkelsen, - som
er et skilt og et pengebeløp. Og
hva passet ikke bedre enn at
gapahuken i Bakkelia fikk utmerkelsen der den ligger og gir
rom for alle som vil ta en liten
pust i bakken, og nyte utsikt til
omkringliggende kommuner
og utallige turmuligheter.
Gapahuken er en flott møteplass, og muliggjør i stor grad
friluftsliv hele året. Fra Bakkelia ser en helt ut til Midsund
som blir ytre del av den nye,
langstrakte Molde kommune
fra 2020.
Ordfører Rolf Jonas Hurlen i
Nesset kommune roste det arbeidet som Gussiås bygdelag
legger ned for å skape trivsel og
folkehelse i nærmiljøet. Gapahuken de har bygd på dugnad
er et synlig bevis på engasjement og satsing på hverdagsfriluftsliv.
Leder for bygdelaget, Malvin Gussiås tok imot prisen og takket
alle som hadde bidratt til realisering av gapahuken og arrangement i tilknytning til denne.
At gapahuken bidrar til helse
og trivsel er tydelig, - for nesten hver dag hele året er det
besøk der.
Ordfører Rolf Jonas Hurlen mener
tradisjonen med å kåre årets
gapahuk må fortsette i nye
Molde kommune, - og hadde

MANGE FRAMMØTTE: Mange møtte fram til gapahukdqgen i Bekkelia på Gussiåsen. Alle foto: Ådne Bakken, Gussiås bygdelag.

GLAD GJENG: Denne glade gjengen var blant de frammøtte.
(for sikkerhets skyld!) med seg
ferdige skilt til formålet for de
neste fire år. Disse ble overlevert til ordfører Torgeir Dahl i
Molde, - som takket ja til oppdraget med å videreføre tradisjonen.
Med regnbuen bak gapahu-

ken, og med utsikt til solnedgang og havet i vest hadde de
vel 80 frammøtte en flott ramme for markeringen av Verdens
gapahukdag.
TEKST : NESSET KOMMUNE.

UTMERKELSE: Det var ordfører Rolf Jonas Hurlen som delte ut
utmerkelsen til bygdelaget.

