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St. Hans på Stokkanhaugen 
 

Torsdag 23. juni ønsker vi alle hjertelig 
velkommen til St. Hans-feiring på bålplassen 
på nordsiden av haugen. Grillen er varm kl. 18 
og ca. kl. 18.30 blir det leker for barna 
(tautrekking, pilkast og kanskje mer) med 
premier. Bålet tennes ca. kl. 1930. Vi har 
foreløpig ikke noe musikalsk underholdning, så 
vi oppfordrer de som kan og ønsker om å bidra.  

 
Geitene på plass 
 

De fleste har vel fått med seg at vi har 5 geiter 
gående på haugen. De ble også omtalt i 
lokalradioens morgensending 7. juni. Geitene 
ankom 13. mai og blir etter planen til tidlig i 
september. Geitene er utleid fra Voll Gård for å 
hjelpe til med å holde vegetasjonen nede og for 
å være et trivelig innslag for beboerne. De 
første to ukene holdt de til på sørsiden av 
haugen på nedsiden av nr. 178/205. Deretter 
ble de flyttet til midten av haugen på området 
mellom 143 og 144. Etter å ha snauspist også 
dette området holder de nå til på et ganske stort 
område mellom fotballbanen og bålplassen. Det 
kan nesten se ut som om de ikke greier å holde 
tritt med etterveksten på den nye tomta.   
 
Geitene er store mammageit Torne født 1998 
og hennes to kje Hans og Grete født i 
februar/mars 2005 + lille mammageit Askepott 
født 2004 (av Torne) og hennes lille hvite kje 
Tommelise født i mars/april 2005. 
 

For å holde geitene på plass har vi et 
batteridrevet strømgjerde. Vi har hatt noen 
problemer med at geitene rømmer, og det er 
derfor innført forbud mot å besøke geitene på 
innsiden av gjerdet. Geitene liker meget godt 
selskap, og gi dem gjerne kvister eller en klapp.   
Kontaktpersoner for geitene: 

  Sigurd Skogestad, nr. 203 (913 71 669) 
  Marit Varmedal, nr. 197 
  Voll Gård v/ Asbjørn Barlaup (996 99 299) 

 
Skifte av sand 
Etter planen vil brøytemannen vår (Sæther) 
skifte sand i sandkassene 4. og 5. juli. 
Kontaktperson: Helen Kvarem Pedersen (nr. 
151, 7395 4278). 

 
Ballplassen  
Firmaet Lek og Sikkerhet planlegger å utføre 
de siste gravearbeider med drenering, planering 
og utlegging kabel  i midten av juli. Firmaet 
Carleif Elektro vil sette opp lyset i august. 

 
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 

 
Asfaltering 
Asfaltering på I-feltet vil skje mot slutten av 
august. Det vil også bli mulig å bestille privat 
asfaltering. Mer informasjon kommer på 
oppslagstavla. Kontaktperson: Ketil Engen (nr. 
67, 7394 3665). 



 
 

Stokkanhaugen i gamle dager 
 

 
 

 
 
 

 

Her er nok et bilde som er fremskaffet av Steinar Guldbrandsen (nr. 12). Bildet er velvilligst utlånt fra 
Fjellanger Widerø og viser Stokkanhaugen i 1963.  Foran på bildet ser vi gården Stokkan øvre (dagens 
barnehage) og til høyre på toppen av Stokkanhaugen ligger huset/småbruket Stokhaug  (i dag 
Stokkanhaugen 110) 

Annonse. Ved til salgs kr. 1000 pr. favn. Steinar 
Gulbrandsen, Stokkanhaugen 12, tlf. 48193883 


