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Styret ønsker alle på Stokkanhaugen en 
koselig jul og et riktig godt nytt år! 
 
Saker til årsmøtet 
Årsmøtet i Velforeningen blir i mars 2007. 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 Terje 
Wikan i nr. 64 om du har forslag til kandidater eller 
selv kan tenke deg å stille. 
 
Luciafeiring 13. desember? 
Det ser dårlig ut med Luciafeiring på haugen i år. 
Dessverre har ingen i styret anledning til å delta. Hvis 
det er noen som ønsker å være med og arrangere så 
vennligst ring Helen K. Pedersen på telefon 489 
90 818 innen 10. desember. Styret ordner med 
utstyret som trengs. Det hadde vært fint om vi kunne 
fortsette med denne tradisjonen.   
 
Men jul blir det uansett! Steinar Gulbrandsen har 
ordnet med juletre og strøm, og til og med 
militærlastebilen har han flyttet på!  
 
Nytt skilt om parkering 
”Kun gjesteparkering på oppmerkede plasser” står 
det på et nytt skilt ved innkjørselen til feltet. Skiltet 
betyr at P-plassene er for gjester og ikke for beboerne 
(merk at ”kun” står før gjesteparkering og ikke 
etter!). Borttauing vil kunne skje etter at advarsel er 
gitt. Vennligst meld fra til styret om overtredelser.   
 
Slå av lyset på banen! 
Vi ber om at de som bruker banen slår av lyset når de 
er ferdige. Hvis det likevel står på ber vi naboene om 
å slå av. Slik sparer vi energi for Verden og penger 
for Velforeningen! Husk at banen ikke skal brukes 
etter kl. 22. Banen ligger forresten inne på 
kommunens isleggings-program, så vi håper det blir 
litt kulde. Sist sesong ble det aldri is.  
 

Travle entreprenører 
Velforeningen merker at det er travle tider i 
byggebransjen. Steinene til trappen fra banen og ned 
til L-feltet kom for flere måneder siden, men 
Anleggsgartner 1 har foreløpig ikke hatt tid til å sette 
den opp. Vi har også bedt flere entreprenører om å gi 
anbud på å rette opp lysmaster og til å koble til 
drenering fra banen, men uten å lykkes. 
 
175 medlemmer 
De siste årene har det stått i årsrapporten at 
Velforeningen har 174 medlemmer, men det korrekte 
er 175! Et medlem hadde falt ut ved en feiltagelse.  
 
Tette kummer  
Det er nå over 4 år siden kloakkledningen ”vår” ved 
kummen utenfor nr. 11 gikk tett, men i sommer 
skjedde det igjen. Spylingen kostet oss 7000 kroner 
fordi det skjedde om natten og i en helg. En 
rimeligere og bedre løsning er å spyle ledningen med 
jevne mellomrom. Dette kan bestilles fra Trondheim 
Bydrift, men Edgar Karlsen i kommunen mener at en 
årlig spyling med hageslange burde også være 
tilstrekkelig. 
Vi har også fått spylt kummen ved oppslagstavla, 
men det ser foreløpig ikke ut til å ha vært vellykket. 
Dette er heldigvis gratis siden det er en hovedledning 
som kommunen eier.  
  
Geitepasser søkes 
Det er koselig med geiter, men Sigurd gir seg nå som 
geitepasser. Er det noen som er villig til å ta over? 
Vennligst ta kontakt med styret.   
 
OK med høye hekker! 
Styret henvendte seg i høst til kommunen for å 
redusere høyden på et par hekker langs hovedveien 
som styret mente var meget trafikkfarlige. 
Kommunens overraskende svar er i korte trekk at 
høye hekker er bra fordi ”det at sikten er begrenset er 
et meget effekt middel for å redusere farten. Vår 



vurdering er at volumet på hekkene bør begrenses 
slik at de ikke strekker seg ut over gategrunn, men 
det vil ikke være krav at de beskjæres slik at 
trafikantene kan se over hekkene”. Brevet er 
underskrevet av Gjermund Åbergsjord og Svein 
Sjøvik i Trondheim Bydrift. Velforeningen bringer 
med dette videre en sterk oppfordring om å dempe 
farten og kjøre forsiktig! 
 
Eiendomsskatten i Adressa 
Adressa hadde 27. oktober 2006 et større oppslag om 
eiendomsskatt for velforeninger der vår sak ble 
nevnt. Stokkanhaugen Velforenings to eiendommer 
ble ved takseringen i 2004 verdsatt til 12,1 millioner 
kroner. Vi hadde så en lengre klagerunde, der vi først 
ikke ble hørt i det hele tatt, men etter hvert fikk tatt ut 
både LNF/grøntområder (ball- og bålplassen) og 7,5 
mål kommunale veier samt fikk korrigert for 
målefeil, og til slutt endte opp med en takst på 2,2 
millioner kroner for internveier og lekeplasser. 
Reduksjonen i takst betyr vel at vi har betalt for mye 
eiendomsskatt i perioden 1987 til 2004, men det er 
vel tvilsomt om vi ser noe mer til de pengene.  
Heldigvis viser det seg at universitet og kommunen 
eier ”våre” internveier og lekeplasser på sørsiden av 
feltet så de slipper vi å betale eiendomsskatt for!  

 
Stokkanhaugen blir Stokkhaugen?  

På ny kommer det forslag om å endre navnet på 
boligfeltet vårt. Sist gang var i 2000 da både 
historielag og navnekonsulenter gikk inn for 
endring, men formannskapet i Trondheim vedtok å 
beholde Stokkanhaugen. Men vedtaket ble påklaget 
og i Adressa 10. okt. 2006 leser vi at Klagenemnda 
for stednavnsaker etter 6 år har vedtatt at det skal 
hete Stokkhaugen. Kommunen er ikke enig, men 
Klagenemda påstår at det er de som bestemmer. 
Stokkanhaugen Velforening synes dette er 
flisespikkeri og vil beholde navnet. 

.   
NTNU planlegger nye boliger  
For å finansiere videre utbygging av universitet 
ønsker NTNU å legge ut store områder rundt 
Stokkanhaugen til boliger (se oppslag og kart i 
Adresse 10. oktober 2006). Foreløpig har de ikke 
støtte fra kommunen så det er uklart om og når dette 
blir en realitet. Velforeningen har foreløpig ikke 
engasjert seg i saken.  

 
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 
 
Resultater pilkast St. Hans 2006 
Deltagerne fikk 4 piler hver og de beste ble: 
1. Dag (7 år)  34 poeng 
2. Liv (6)   30 poeng 
3. Lennart (6)  29 poeng 
4. Cecilie (10)  28 poeng 
5. Kristine (5)  27 poeng 
6. Agne (12)  25 poeng 
6. Simon (6)  25 poeng 
8. Markus (8)  21 poeng 
8. Sindre (9)  21 poeng 
10. Asbjørn (8)   20 poeng 
11. Peder (8)  19 poeng 
12. Ingvild (12)  18 poeng 
13. Stine Marie (5)  16 poeng 
14. Øystein (5)   15 poeng 
14. Johannes (8)   15 poeng 
14. Mats (8)  15 poeng 
17. Andreas (6)  14 poeng 
17. David (4)  14 poeng 
17. Anna (10)  14 poeng 
20. Emma (6)  12 poeng 
Avstanden til blinken var justert etter alderen. 

 
Styre i velforeningen 2006-07 
Sigurd Skogestad, nr. 203 (leder)   7390 2625   skoge@nt.ntnu.no 
Anna Vejmola, nr. 46 (kasserer)    7390 2734 
Marit Varmedal, nr. 197(sekretær, nestleder)  7390 2864 
Heidi Hansen, nr. 149 (ballplass)   7390 2534 
Helen Kvarem Pedersen, nr. 151 (lekeplasser)  7390 2627 
Størker Moe, nr. 86 (friarealer)    7390 2728 
Olav Egil Roseth, nr. 39 (parkering, vei)  7390 2674    
 
Feltkontakter 2006-07 
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: Helen Kvarem Pedersen, nr. 151   7390 2627 


