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DUGNAD PÅ FRIAREALER 
Onsdag 14. juni kl. 18 
 
Vi må alle slutte å kaste rask overalt, men først 
må vi rydde opp! Styret har sett ut to steder: 
1. Grøften ved innkjøringen til Stokkanhaugen 

(mot felt B, C, D og I). Her ligger det 
fyllmasse, rask og hogstavfall. 

2. Ved bålplassen (mot felt G, H, K, L). Her 
ligger det mye hageavfall og greiner.  

 
Andre områder er også aktuelle – ta gjerne 
initiativ lokalt! Vi vil prøve å skaffe traktor, men 
det er fint om noen kan stille opp med tilhenger. 
Styret stiller også med litt dugnadsmat og brus.   
 
Styret ber om at flest mulig stiller opp – gjør 
gjerne dette til et sosialt tiltak! 
Kontaktperson: Størker Moe, nr. 86, 7390 2728 
 
St. Hans på Stokkanhaugen 

 
Fredag 23. juni ønsker vi alle hjertelig 
velkommen til tradisjonell 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.  

 
Henvendelser Stokkanhaugen Velforening: 
Sigurd Skogestad (leder), Stokkanhaugen 203. 
skoge@nt.ntnu.no, 913 71 669, 7390 2625. 
http://www.nt.ntnu.no/users/skoge/stokkanhaugen 

Geiter og sauer på plass 

 
Stine Marie (5), Terese (9) og Vidar (10) mater geiter 

 
Denne sommeren har vi 4 geiter og 5 sauer. 
Som før er de utleid fra Voll Gård for å være 
med å holde vegetasjonen nede og være et 
trivelig innslag for beboerne. Vi har hatt 
problemer med rømning, og for å bevare gjerdet 
er det forbud mot å besøke geitene på innsiden. 
Dyra liker meget godt selskap, så gi dem gjerne 
kvister eller en klapp.  De står foreløpig på 
sørsiden av feltet men vil bli flyttet rundt. 

 
Nytt hærverk på skilt 
I løpet av natten 3-4. mai skrev noen RUSS med 
røde bokstaver på oversiktsskiltet. Forholdet er 
anmeldt. 
 

Påminnelser  
1. Kun brennbart trevirke på bålet! Annet 

må kjøres til kommunal fyllplass 
2. Parkeringsplassene er for gjester. 

Leieboere skal parkere på utleiers 
eiendom. 



4+1 på haugen 
Hva er bra (og ikke) med Stokkanhaugen? 
 

 
 
Marie Gulla (10), Stokkanhaugen 46. 
 
Marie går i 5. klasse og er travelt opptatt med 
piano (mandag), jazzballett (onsdag) og fotball 
(torsdag). Vi møter henne på snuplassen der hun 
spiller hockey på rulleskøyter. 
- Det er fint at vi har rundkjøringen å leke på og 
det er bra med lekeplasser på Stokkanhaugen. 
Jeg liker å gå på skøyter så det burde være ofte 
is på ballplassen.  
 

 
 
Yngve Moe (13), Stokkanhaugen 86. 
 
Yngve spiller også hockey på snuplassen, og  
driver med judo som organisert aktivitet. Han 
går i 7. klasse og begynner i 8. klasse på 
Charlottenlund Ungdomsskole til høsten. 
- Det er bra miljø på Stokkanhaugen med mange 
barn, men det er litt dumt at det er så langt til 
ungdomsskolen. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Sigrid Damman + Sofie (3), Stokkanhaugen 
85. 
 
Sigrid Damman kommer opprinnelig fra Skien.  
Familien flyttet fra Angelltrøa og opp på haugen 
i desember 2005 
- Det er fint å bo så nær naturen og turmulig-
heter. I morges spaserte et rådyr forbi kjøkken-
vinduet. Vi har akkurat vært borte og hilst på 
geitene og sauene. Det er et kjempeartig tiltak! 
 

 
 
Kåre Bendheim, Stokkanhaugen 129. 
 
Vi avbryter Kåre Bendheim med arbeidet med 
familiens nye garasje. Også han er relativt 
nytilflyttet (des. 2004) fra Angelltrøa.  
- Det beste med Stokkanhaugen er at det er 
rolig, nær marka og trivelige naboer. Men det er 
litt langt til butikken.  
- Det er også bra at Brundalen skole er så liten. 
Da gutten begynte i 1. klasse på Åsvang var det 
80 elever på 3 lærere, men nå i 2. klasse på 
Brundalen er det bare 37 elever på 3 lærere. 


