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Styret ønsker alle på Stokkanhaugen en 
koselig jul og et riktig godt nytt år! 
 
Saker til årsmøtet 
Årsmøte i Velforeningen blir i midten av mars 
2006. Saker som ønskes tatt opp må meldes inn 
til styret innen utgangen av januar. Det vil bli 
valg av styre. Vennligst ta kontakt med 
valgkomitéen v/ leder Kari Robertsen nr. 59 om 
du har forslag til kandidater eller selv kan tenke 
deg å stille. 
 
Lys og is på banen 
Banen er omsider ferdigstilt og kommunen har 
godkjent budsjettet slik at vi vil få utbetalt de 
resterende kr. 40000 i tippemidler. Firmaet Lek 
og Sikkerhet har utført jobben med dreneringen.  
Det eneste som gjenstår er tilkoblingen av lyset 
som firmaet Carleif Elektro skal gjøre før jul.  
 
Banen ligger nå inne på kommunens isleggings-
program. For dette har velforeningen sagt seg 
villig til å betale kr. 5000 pr. sesong. Vi håper 
det blir litt kulde og regner med dette blir et 
populært tiltak blant ungene!  
 
Til neste år planlegger vi å sette opp en trapp fra 
banen og ned til L-feltet. Vi tenker på en 
steintrapp. Ta kontakt med styret v/ Heidi 
Hansen dersom du har idéer for trapp! 
 
Estenstadmarka flatere! 
Endelig har tilhengerne av ”Foreningen for 
Estenstadsmarkens forflatelse” blitt hørt! 
Kommunnen har hogget en ny trasé og laget 
skiløype fra Estenstaddammen og opp til 

Styggdalen på den andre siden av dammen. Du 
tar veien ned til dammen, går over damveggen 
og følger den nye løypa opp på andre siden.  
 
Hvis du greier å karre deg opp den første bratte 
bakken fra Stokkanhaugen så kan du nå gå 
relativt flatt helt opp til Liaåsen som er markas 
høyeste punkt. 
  

 
 
 



Slutt på bompenger 
Til nyttår blir det gratis å kjøre til 
Stokkanhaugen fra Jakobsli. Det snakkes om at 
bompengene kommer tilbake, men vår bom kan 
de ta ned først som sist! Det kan vel ikke være 
snakk om ”trafikkregulerende tiltak” her oppe i 
skogen? 
 
Resultater pilkast St. Hans 2005 
De beste ble: 
Kristoffer (8)  21 poeng 
Øystein (4) 19 poeng 
Peter (7)  17 poeng 
Oddbjørn (11) 15 poeng 
Agne (11) 15 poeng 
Marius (10)  14 poeng 
Vidar (9)  13 poeng 
Nikolai (4)  13 poeng 
Lasse (9)  12 poeng 
Aina (8)  10 poeng 
Liv (5)   10 poeng 
Emma (5)  10 poeng 
Avstanden til blinken var justert etter alderen. 
 
Fortsatt vei til Brundalen skole 
Det er en del bekymring om at vi vil miste veien 
vår til Brundalen skole. Håkon Haugan i plan- og 
bygningsavdelingen i Trondheim kommune 
bekrefter at det er planer om å stenge Granås-
veien, men dette vil ikke skje uten at man får en 
erstatningsvei. Et alternativ er den planlagte 
”Brundalsforbindelsen” fra rundkjøringen 
Jakobsli/Stokkan/Jonsvannet via Brundalen og 
ned til krysset ved Ikea. Et annet kan være ny vei 
i forbindelse med boligutbygging på jordet ved 
Brundalen skole. Alle disse planene ligger langt 
frem i tid ifølge Haugan. 

 
Eiendomsskatten redusert! 
Velforeningen fikk fullt gjennomslag for sine 
argumenter og eiendomsskatten er nå faktisk 
lavere enn den var før de nye reglene kom. Vi 
har fått tilbakebetalt det som ble innbetalt ekstra 
i 2004.  

 
Geitene i Adressa  

Geitene har forlatt haugen for vinteren, men de 
har gjort Stokkanhaugen berømt. Først ble de 
omtalt i lokalradioen og i juli hadde Adressa et 
stort oppslag. Se her: 
http://www.nt.ntnu.no/users/skoge/stokkanhaugen/Saker/geiter_stokka
nhaugen/adressa_no_juli2005.htm 

.   
Asfaltering 
Asfalteringen på I-feltet ble utført av NCC i 
midten av september. Kostnadene ble betydelig 
større enn budsjettert. Dette skyldes 
underestimering samt at vi tok med J-feltet og 
en tidligere gruslagt oppsamlingsplass for snø. 
Vi er godt fornøyd med arbeidet, selv om det 
fremdeles gjenstår litt justering for å bedre 
avrenningen. 

 
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 
 
Nye telefonnummer 
I likhet med alle andre på haugen fikk styret 
plutselig nye telefonnummer i høst. De nye 
numrene er gitt under. 
 

Styre i velforeningen 2005-06 
Sigurd Skogestad, nr. 203 (leder)  7390 2625   skoge@nt.ntnu.no 
Lisbeth Hassel, nr. 25 (sekretær, nestleder) 7390 2741 
Anna Vejmola, nr. 46 (kasserer)   7390 2734 
Marit Varmedal, nr. 197 (friarealer)  7390 2864 
Ketil Engen, nr. 67 (parkering)   7390 2710  
Heidi Hansen, nr. 149 (ballplass)  7390 2534 
Helen Kvarem Pedersen, nr. 151 (lekeplasser) 7390 2627 
 
Feltkontakter 2005-06 
A: Beate Stenersen, nr. 179    7390 2560 
B: André Jensen, nr. 22    7390 2868 
C: Bjørn Johnsen, nr. 44    7390 2740 
D: Anne Marie Moe, nr. 86   7390 2728 
E: Lillian Gaustad, nr. 114   7390 2626 
F: Frode Ødegaard, nr. 128   7390 2578 
G: Turid Smågesjø, nr. 131   7390 2655 
H: Ståle Welde, nr. 81    7393 2570 
I/J: Heidi Johnsen, nr. 31   7390 2771 
K: Ivar Røseg, nr. 101    7390 2666 
L: Ingrid Mjølnerød, nr. 169   7390 2518 


