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Saker til årsmøtet 
Årsmøtet i Velforeningen blir i mars 2008. 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 Marit 
Varmedal i nr. 197 om du har forslag til kandidater 
eller selv kan tenke deg å stille. 
 
Nye fotballmål 

 
Dugnadsgjeng.  Fra venstre: Petter Aspås, Simen 
Hjorthol, Magnus Aspås og Markus Stenersen (ikke 
tilstede: Oddbjørn Marken Myren og Hanne Wenes) 
 
De gamle målene var farlige og måtte skiftes ut. Vi 
har kjøpt nye til 23000 kroner og ber om de passes 
godt på! Målene kom i sommerferien, men det var 
ikke før gjengen vist på bildet over tok fatt og 
skrudde dem sammen at de kom på plass.  
 

Islegging av fotballbanen  
Styret har arbeidet med å få til islegging av banen, 
men det ser vanskelig ut. Kommunen er ikke villig 
til å gjøre det, selv mot betaling. Entreprenører vi 
har kontaktet har heller ikke vist interesse. 
Nestleder Roger Aune har sjekket ut muligheten for 
skøyteløkker med plastis, men det ligger langt 

utenfor Velforenings rammer. Eneste muligheten til 
skøyteis ser derfor ut til å være dugnadsinnsats av 
interesserte i lokalmiljøet. Ta kontakt med styret om 
du ønsker å bidra. 

 
Resultater fra St. Hans feiring 

 
Jentene fikk hjelp av noen litt større ”jenter” og vant 
tautrekkingen på St. Hans til guttas store ergrelse. 
 
Rebuskonkurransen ble vunnet av familien Grøn med 
Tiril Smågesjø på 2. plass. I pilkastingen fikk 
deltagerne 3 piler hver og avstanden til blinken ble 
justert etter alderen. De beste ble: 
 
1. Marcus (9 år) 19poeng 14. Christian (9 år) 9p 
2. Andre (7) 15 14. Thomas (6)  9 
2. Adrian (10) 15 14. Cecilie (11)  9 
4. Jonas (2) 12 17. Simon (5)  8 
5. Marianne (10) 12 18. Stine Marie (6) 5 
6. Peter (9) 11 18. Andreas (7)  5 
6. Andre (6) 11 20. Markus (6)  4 
6. Simon (7) 11 21. Kristine (11)  3 
9. Tor Andreas (9) 10 22. Viktoria (8)  2 
9. Daniel (10) 10 22. Sofie (4)  2 
9. Markus (7) 10 
9. Dag (8)  10 
9. Stine (8) 10 
 



Hogst og tynning nord for bålplassen 

 
Styremedlem Bård Nyhus med hjelpere (inkl. sauer og 
geiter) har i høst ryddet området nord for bålplassen 
 

 
Bakken er tatt i bruk til aking. På kjelken sitter Anne 
Guro Røseg   (10), Stine Marie Røseg (6) og Tiril 
Smågesjø Johnsen (10). 

 
Fartsregulerende tiltak i D-feltet 
Styret har gitt sin tilslutning til at det settes opp en 
flyttbar sperring, for eksempel en blomsterkasse, 
mellom nr. 82 og 90. Dette er for å hindre 
gjennomgangstrafikk. 
 
Kabelfeil i L-feltet 
L-feltet og veien ned til barnehagen mistet lyset i 
høst. Det viste seg å være to kabelfeil som 
Trondheim Energi nå har rettet. Vi har ikke fått 
regningen ennå, men vi er redd det blir dyrt. Feilen 
hadde for øvrig ikke noe med opprettingen av 
mastene som ble utført tidligere i vår. I en mast 
mangler det fremdeles lys fordi armaturen må 
skiftes. Det ytterste lyset virker heller ikke. Her er 
det en mer alvorlig feil og fordi kabelen går under  

et steinlagt inngangsparti anbefales det å grave og 
legge ny kabel mellom de to mastene. Prisen er 
estimert til over 20000 kroner og arbeidet 
planlegges utført til våren. Vår lokale Energi-mann 
Runar Jacobsson i nr. 174 sier at dette så vidt han 
vet er første gangen vi har hatt en slik alvorlig feil 
på gatelysanlegget som nå er ca 20 år gammelt. Han 
mener at vi nok må nok være forberedt på at det kan 
oppstå flere feil i årene som kommer - og når det 
blir snakk om graving og asfaltering vil det fort bli 
dyrt. Runar har forresten gjennom mange år gjort en 
flott jobb for Velforeningen med skifting av 
lyspærer! Lyset på fotballbanen virker heller ikke 
men det skyldes at bryteren er knust. Denne vil bli 
skiftet snart.    

 
Nye eiere og kontingent 

Kontingenten gjelder for kalenderåret selv om den 
først forfaller på vårparten. Ved salg av bolig er det 
en del som ønsker å dele opp kontingenten, men 
dette er praktisk vanskelig for Velforeningen pga. 
KID-nummer. Vi ber om at ny og gammel eier 
avtaler seg imellom slik at kun en betaler. Dette 
betyr at gammel eier bidrar med sin andel om salget 
skjer på vårparten, mens ny eier bidrar med sin 
andel hvis salget skjer etter at kontingenten er 
betalt. Det ser forresten ut til å gå mot en 
kontingentøkning til 1600 kr for 2008. 
 

 
Geitene og sauene kommer igjen til neste sommer. 
Her bidrar Bård Nyhus (aktivt styremedlem!) med sikker 
transport av Velforeningens budskap fra Voll gård. 

 
Styret ønsker alle på Stokkanhaugen en 
god jul og et riktig godt nytt år! 

Styre i velforeningen 2007-08 
Sigurd Skogestad, nr. 203 (leder)  7390 2625   skoge@nt.ntnu.no 
Roger Aune, nr. 145 (nestleder)      7390 2502 
Helen Kvarem Pedersen, nr. 151 (kasserer) 7390 2627 
Ragnhild Lofthus, nr. 176 (sekretær)   7390 2601 
Størker Moe, nr. 86 (friarealer)   7390 2728 
Olav Egil Roseth, nr. 39 (parkering, vvs) 7390 2674 
Bård Nyhus, nr. 145 (lekeplasser, geiter)   7390 0921  


