
 
 

 

Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening  Nr 3 –  April 2005 

Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim 

 

 

Vårdugnad onsdag 20. april kl. 1730 

 
Også i år satser vi på at våren kommer tidlig! 

Den årlige dugnaden på internveier, lekeplasser 

og fellesarealer blir onsdag 20. april fra kl. 1730 

og utover. Feltkontaktene ordner lokalt. 

Svartsekker kan fås hos Marit Varmedal (nr. 

197). Også i år vil en traktor med tilhenger kjøre 

rundt til feltene for å samle inn rasket på 

følgende tider: A 19.30,  L 19.40, F 19.50, G 

19.55, E 20.00, H 20.05, K 20.10, I 20.15, D 

20.20, C 20.25, B 20.30. 

Brennbart trevirke (og kun det!) kastes på 

bålplassen.  

 

Vi tillater oss å minne om at bålplassen på 

nordsiden av haugen ikke er en søppeldynge 

eller deponi for gress og annet hageavfall. 

Velforeningen vil sende regning til personer som 

kaster annet enn brennbart trevirke på bålet.  

 

 

Dugnad friarealer tirsdag 26. april 

kl.18 
 

Steinar Guldbrandsen har gjort en fin jobb med å 

tynne og hogge på friarealene ved inngangen til 

feltet, men vi må få ryddet opp. Planen er å 

samle kvistene i passe hauger som vi kan brenne. 

Dersom det er andre som har ønsker om å hugge 

eller tynne ut på friarealer, så må de først ta 

kontakt med Marit Varmedal (nr. 197). Vi håper 

at mange møter opp 26. april! 

 

 

Geiter på Stokkanhaugen 

 

Geitene kommer etter planen 9. mai og blir over 

sommeren. Vi ønsker å flytte dem rundt på 

haugen for å holde ned oppveksten av geiterams 

og småtrær. Vennligst ta kontakt med Sigurd 

Skogestad (nr. 203) dersom du eller noen i din 

familie kan være geitepasser for et par ukers tid. 

Det er en trivelig jobb! 

 

 

St. Hans feiring 23. juni 
 

Også i år planlegges det feiring på bålplassen fra 

kl. 18 og utover. Mer informasjon kommer. 

 

 

Skifte av sand 
 

Feltkontaktene vil bli kontaktet med sikte på å 

skifte sand i sandkassene i løpet av mai. 

Kontaktperson: Helen Pedersen (nr. 151). 

 

 

Ballplassen  
Styret har ambisjoner om å ferdigstille 

ballplassen med drenering og lys før 

sommeren. 

 

 

Stokkanhaugen på nett 
Vi minner igjen om at Stokkanhaugen har sin 

egen hjemmeside som inntil videre ligger her: 

http://www.nt.ntnu.no/users/skoge/stokkanhaugen 
 

Referat fra årsmøte 10 mars 2005 
 

http://www.nt.ntnu.no/users/skoge/stokkanhaugen


Referent: Ketil Engen. 

Møtet ble avholdt på Brundalen barneskole kl. 

19.00-20.15 med ca. 15 medlemmer tilstede.  

 

Sak. A. Konstituering. Sigurd Skogestad 

(leder av velforeningen) ble valgt som 

møteleder. Det var ingen innsigelser til 

dagsorden.  

 

Sak. B. Årsrapport. Årsberetningen, 

regnskapet for 2004 og revisorrapporten ble 

gjennomgått og godkjent. Leder har fått opplyst 

fra fylkeskommunen at vi fortsatt har kr. 40000 

kr til gode i tippemidler, men siden vi kun får 

dekket 50% av våre utgifter er det ikke sikkert 

om vi har nok regninger til å få igjen så mye. 

 

Sak C. Forslag. 

Forslag. 1. Kontingent også for hybelboere 
(forslag fra Steinar Guldbrandsen). Det ble 

brukt en del tid på argumenter rundt forslaget. 

Forslaget krever endring av vedtektene og dette 

kan bare gjøres ved 2/3 flertall.  Forslaget ble 

uansett nedstemt. Styret trakk sitt alternative 

forslag om differensiert kontingent fordi dette 

også krever 2/3 flertall av medlemmene (og 

ikke bare av de på møtet!). 

 

Forslag 2. Vedlikehold av innfartsveien til 

Stokkanhaugen. Det var enighet om 

Velforeningen bør ta på seg ansvaret med å 

forskjønne innfartsveiene på tross av dette er en 

kommunal vei. Årsmøtet påla styret og se på 

saken, evt. som dugnad. Det skal brukes max 

kr. 3.000,- og ingen kjemiske midler. Det ble 

også påpekt at det ville bidra vesentlig til 

forskjønnelsen om militærbilen og det andre 

rotet ved inngangen ble fjernet. 

 

Forslag 3. Utleie av gjesteparkeringsplasser. 

Forslaget ble avvist. Styret vil fortsette jobben 

med å bedre parkeringsforholdene. Løsningen 

kan bli bedre skilting med varsling av de som 

ikke overholder bestemmelsene og mulig 

borttauing som konsekvens. 

 

Forlag 4 Reduksjon av kontingent. Forslaget 

ble trukket. 

 

Forslag 5. Gjesteparkering i felt L. Styret har 

undersøkt saken med grunneier som ønsker kr. 

5.000,- pr. plass pr. år. Dette er alt for kostbart. 

 

Sak D. Budsjett og kontingent. Budsjettet for 

2005 ble vedtatt. Kontingenten er 1200 kr. 

 

Sak E. Valg av styret. Valgkomiteens forslag 

ble vedtatt. Se under. 

 

Sak F. Valg av revisor. Lasse Løberg ble 

valgt. 

 

Sak G. Valg av valgkomite. Ny komite er Kari 

Robertsen (leder), Bård Dagestad, Terje Wikan. 

 

Møteprotokollen ble underskrevet av Odd M. 

Berge og Anne Marie M. Moe. 

 
Styre i velforeningen 2005-06 

Sigurd Skogestad, nr. 203 (leder)  7393 6855 skoge@nt.ntnu.no 

Lisbeth Hassel, nr. 25 (sekretær, nestleder) 7394 3486 

Anna Vejmola, nr. 46 (kasserer)   7394 3771 

Marit Varmedal, nr. 197 (friarealer)  7394 3149 

Ketil Engen, nr. 67 (parkering)   7394 3665  

Heidi Hansen, nr. 149 (ballplass)  7395 0043 

Helen Kvarem Pedersen, nr. 151 (lekeplasser) 7395 4278 

 

Feltkontakter 2005-06 

A: Beate Stenersen, nr. 179    7394 3721 

B: André Jensen, nr. 22    7393 7973 

C: Bjørn Johnsen, nr. 44    7393 1083 

D: Anne Marie Moe, nr. 86   7393 2706 

E: Lillian Gaustad, nr. 114   7393 9914 

F: Frode Ødegaard, nr. 128   7393 3541 

G: Turid Smågesjø, nr. 131   7393 2675 

H: Ståle Welde, nr. 81    7393 2570 

I/J: Heidi Johnsen, nr. 31   7393 3936 

K: Ivar Røseg, nr. 101    7394 1644 

L: Ingrid Mjølnerød, nr. 169   7394 0115 



 

 

Stokkanhaugen i gamle dager 

 
Steinar Guldbrandsen (nr. 12) har fått tak i noen gamle bilder fra Svein Kristoffersen som er gjengitt i dette 

Haugnyttet. Svein er sønn av Brose og Sverre Kristoffersen som i påsken 1935 flyttet til Stokkhaug med 6 

døtre og 3 sønner.  Sverre Kristoffersen jobbet i renholdsverket og Stokkhaug var attåtnæring med 1-2 kyr, 

høns og gris.I bygdeboka omtales Stokhaug første gang i 1801 som en husmannsplass. I 1951 viser et kart at 

dagens Stokkanhaugen kun har småbruket, hytta og en skytebane. 

 

Fra småbruket STOKHAUG (på "toppen" av Stokkanhaugen) ca. 1950? 

 

A - Brose og Sverre Kristoffersen 

B - Boligen/småbruket Stokhaug (i dag Stokkanhaugen 110) 

C - Hytta Stokhaug (i dag Stokkanhaugen 106) 

D - noe diffust bilde av Stokhaug tatt fra Estenstadmarka 
 

    



FELTER PÅ STOKKANHAUGEN 

 

 

 
 


