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Skal det slik ut på Stokkanhaugen? 
 
I fjor hadde vi en meget vellykket dugnad like før 
St. Hans. Vi var spesielt fornøyde med resultatet 
langs innkjøringen på haugen (langs felt B, C og D) 
og oppe ved bålplassen, hvor vi fikk ryddet opp en 
stor mengde grener og annet avfall som lå rundt 
omkring og ikke tok seg særlig godt ut.  
 
Resultatet ble meget bra, og vi hadde en hyggelig 
dugnad med god oppslutning og litt kaker og brus 
etterpå. Dessverre varte dette ikke lenge, og 
allerede i vår har enkelte beboere begynt å fylle opp 
grøfta langs veien inn på haugen med grener og 
annet hageavfall. Også andre steder på haugen 
brukes som dumpingplass for avfall. Ønsker vi at 
Stokkanhaugen skal se ut som hageavfallsdeponiet 
på Heggstadmoen? Spesielt ille var det langs stien 
opp til bålplassen på nordsiden av nummer 109. Her 
var det tømt store mengder hageavfall og annet 
søppel. Nå har styremedlem Bård Nyhus (nr. 85) 
tatt ansvar og ryddet på egen hånd. Vi har dessverre 
også sett oss nødt til å sette opp skilt om forbud mot 
avfallsdumping, noe som burde vært unødvendig. 
 

Dugnad 13. juni klokken 1800 
 
Vi gjennomfører også i år en fellesdugnad på 
friområdene. Styret har bestilt finvær, men det blir 
dugnad uansett vær! Etter dugnaden møtes vi på 
den store lekeplassen på D-feltet, mellom nummer 
76 og nummer 62. Feltkontaktene oppfordres til å 
organisere kaffekoking, styret sørger for brus til 
barna samt kaker til alle. 
 
Styret organiserer traktor og tilhengere for å kjøre 
grener og kvist opp til bålplassen.  
 
Prioriterte områder er (se også kart på neste side): 

(1) Grøfta langs felt B, C og D 
(2) Skråningen på nordsiden av bålplassen 
(3) Dumpa på sydsiden av ballplassen 
(4) Innkjøringen til Stokkanhaugen mot 

Dragvoll 
Feltkontaktene oppfordres til å melde fra om andre 
områder som trenger opprydning.  

Styret ber om at flest mulig stiller opp – gjør 
gjerne dette til et sosialt tiltak! 
Kontaktperson: Størker Moe, nr. 86, 7390 2728 

 



Tynning og hogst 
 
Styret har ellers noen planer for å gjøre det 
triveligere på haugen vår: 

• Tynning av krattskog på nordsiden av bål-
plassen, for å gjenskape litt av kulturland-
skapet som var her før husene ble bygget 

• Skogtynning, rydding og utfylling i dumpa 
på sørsiden av ballplassen. 

• Rydding av krattskog og fjerning av den 
store avfallsdungen som ligger på toppen av 
haugen, sør for nummer 104 

 
På grunn av misbruk er det ikke tillatt å hogge 
trær eller busker på fellesarealer uten at en 
representant for styret er tilstede for å kontrollere at 
dette skjer på riktig måte. Brudd på dette kan 
medføre krav om nyplanting. 
 
Deponering av avfall 
 
Styret arbeider med muligheten for å finne egnede 
deponier for komposterbart avfall, men dette 
betinger at tungt nedbrytbart avfall som treverk, 
greiner o.l. ikke kastes på slike deponier!  
 

 
Feltkontaktene oppfordres til å komme med innspill 
om egnede steder for sine felt. 
 
I framtiden vil beboere som dumper hageavfall 
på fellesarealer risikere å bli fakturert for 
kostnader ved bortkjøring. 
 
Vi minner om at greiner, kvister og rent treavfall 
kan kastes på bålplassen. Vått avfall som gress o.l. 
skal ikke kastes på bålet! 

 
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. 

 
 

 


