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Vårdugnad uke 16 og tirsdag 29. april 
kl. 1700 
 

NB! I løpet av uke 16 vil vi kjøre rundt 
med traktor og samle opp grus fra 
veier og fortau på haugen!  
 
Deretter vil vi gjennomføre den øvrige/ tradisjonelle 
dugnaden på internveier, lekeplasser og friarealer 
tirsdag 29. april fra kl. 1700 og utover. Traktor med 
tilhenger vil kjøre rundt til feltene for å samle inn 
rasket på følgende tider: A 19.00, L 19.10, F 19.20, G 
19.25, E 19.30, H 19.35, K 19.40, I 19.45, D 19.50, C 
19.55, B 20.00.  

 Feltkontaktene organiserer lokalt. Er det 
behov for olje eller beis meldes dette inn til 
Bård Nyhus (nr. 85, tlf 98230433)  

 For at det ikke skal bli så tungt legges 
oppfeiet sand i vanlige bæreposer. Veisand 
skal ikke i sandkassene. 

 Annet avfall samles i hauger eller i 
svartsekker som kan fås hos Størker Moe (nr. 
86). 

 Brennbart trevirke (og kun det!) kastes på 
bålplassen. 

 Husk å a snu sanden i sandkassene! 
 
Vi håper på god deltagelse! 
 
Vi minner om at bålplassen på nordsiden av haugen 
ikke er en søppeldynge eller deponi for gress og 
annet hageavfall. Velforeningen vil sende regning til 
personer som kaster annet enn brennbart trevirke på 
bålet.  
 
Det blir også en dugnad for opprensking på 
fellesarealer medio juni. Ny info om dette i neste 
nummer av Haugnytt. 
 

 

Protokoll fra årsmøte 2007  
avholdt 27. mars 2008 
 
Møtet ble avholdt på Brundalen barneskole kl. 
19-21 med 11 stemmeberettigete medlemmer 
tilstede. 
 

A. Valg av møteleder og 
godkjenning av innkalling 

Sigurd Skogestad (leder av velforeningen) ble 
valgt som møteleder, og Roger Aune ble valgt 
som referent. 
 

B. Årsberetning, regnskap og 
revisors rapport 

Leder av foreningen gikk gjennom 
årsberetningen, regnskapet og revisors rapport 
for 2007. 
B1: Årsberetningen/kommentarer: 

1. Har velforeningen forsikring som 
dekker evt. ”lysbrudd”? 
Forsikringsvilkårene vil bli undersøkt, 
hvis skaden ikke dekkes av forsikringen 
vil kostnaden bli tatt gjennom 
kontingenten. 

2. Fortsatt geitehold organisert av 
velforeningen? Underholdningsverdien 
og nytteeffekten veier opp for 
dugnadsinnsatsen og kostnadene. 

3. Fotballmål: De gamle målene ble skiftet 
ut av sikkerhetsmessige årsaker. Viktig  
å fjerne gammelt mål som ligger utenfor 
banen ved vår-dugnaden. 



4. Lysmast I-feltet: Repareres med 
grunnlag i budsjett på kr. 15.000,-. 

B1. Årsberetningen ble for øvrig vedtatt. 
B2. Regnskap 2007 og revisors rapport for 
2007 ble vedtatt uten kommentarer.  
 

C. Innkomne forslag. Styrets 
forslag 

Ingen forslag innkommet. 

 
D. Budsjett og kontingent 
Det fremlagte budsjettet og kontingent på kr. 
1.600 pr år med forfall 1. Mai 2008 ble vedtatt 
uten kommentarer. 

 
E. Valg av leder og styre  
 
Valgkomiteens forslag ble vedtatt: 
Leder Roger Aune, nr. 145   
 1 år (ikke på valg) 
Styremedlem Bård Nyhus, nr. 85            
 1 år (ikke på valg) 
Styremedlem Størker Moe, nr. 86  
 1 år (gjenvalg) 
Styremedlem Helen Kvarem Pedersen, nr. 151
 1 år (gjenvalg) 
Styremedlem Ragnhild Lofthus, nr. 176 
 1 år (ikke på valg) 
Varamedlem Knut Grøn, nr. 115  
 2 år (ny) 
Varemedlem André Jensen, nr. 22  
 2 år (ny) 
 
Komplett liste med styret/telefonnummer og 
feltkontakter vil komme i neste utgave av 
Haugnytt. 
 
F. Valg av revisor  
Valgkomiteens forslag ble vedtatt: 
Revisor: Anna Vejmola, nr. 146 (valgt for 1 år) 

 
G. Valg av valgkomite 
Valgkomiteens forslag ble vedtatt: 
Valgkomite:  Kjetil Engen, nr. 67 (leder) 

Olav Egil Roseth, nr. 39 
Sigurd Skogestad, nr. 203  

 
H. Diskusjon og innspill til styret 

1. Lys ballplass: Bryter 
ødelagt/reklamasjonssak. Bjørn 
Johnsen/Anna Vejmola følger opp 

2. Nettbank: Styret undersøker rentenivå 
på bankkontoer for evt.å bytte bank. 
Videre etableres en nettbankløsning. 
Ansvar kasserer. 

3. Domene: Styret utreder eget 
domenenavn for velforeningen. Ansvar 
leder. 

4. Gatebelysning: Gammel lysarmatur 
inneholder kvikksølv, og disse skiftes ut 
over 3-4 års periode. Kostnad tas over 
budsjett. Ansvar leder. 

5. Grendehus: Forslag på å utrede gamle 
MC-lokaler til et grendehus. Styret tar 
kontakt med NTNU (Eier) for evt. 
mulighet. HER BES 
VELFORENINGENS MEDLEMMER 
MELDE TILBAKE EVT. BEHOV OG 
IKKE MINST INTERESSE FOR ET 
GRENDEHUS. Kontaktperson er leder. 

6. Eiendeler: Hvilke eiendeler sitter 
velforeningen på? Styret ved Bård og 
leder lager en liste. 

7. Tynning av skog: Det vil bli en 
fortsettelse av tynning av ”lilleskogen” 
ved ballplass, samt at styret vil foreta en 
befaring på hele området for videre 
hogst. Videre foregår en tynning av 
skog langs innkjøringsveien til 
Stokkanhaugen. Steinar Gulbrandsen 
har fått i oppdrag å forestå tynning av 
vestre del tilsvarende østre del, d.v.s. 
det vil bli stående igjen trær langs 
veien. Viktig her at det blir RYDDET 
OPP LØPENDE, slik at vi unngår 
samme situasjon som i fjor hvor 
beboere måtte rydde opp etter hogsten 
på vårdugnaden. Videre skal vi rydde 
området for hundekjeks. 
Ansvar for skogsrydding: Bård Nyhus, 
Størker Moe samt leder. 
NB! GRUNNREGEL at all hogst skal 
godkjennes av en fra styret, og 
medlemmene anmodes å kontakte en av 
de ansvarlige før man iverksetter hogst. 
Evt. feilhogst medfører krav om å dekke 
kostnader for erstatning. 

8. Ballplassen: Årsmøtet ønsker at styret 
tar tak i at brukere av ballplassen 
forholder seg til gjeldende regler for 
bruk av plassen. (se neste utgave av 
Haugnytt) 



 
Trondheim, 2. April 2008. 

Roger Aune, Referent

 
FELTKONTAKTER STOKKANHAUGEN PR APRIL 2008  
  

Navn Hus nr. Felt tlf. hjem mobil E-mail 

Beate Stenersen 189 A 73102568 92484203 stenerst@online.no 

Ole-Birger 
Svendsgaard 

20 B  901 52 342  

Bjørn Johnsen 44 C 7390 2740     

Anne Marie Moe 86 D 7390 2728   ammoe@washingtonmills.no 

Lillian Gaustad 114 E 7390 2626   lillian@getek.no   
morten@getek.no 

Frode Ødegaard 128 F 7390 2578 99409578   

Turid Smågesjø 131 G 7390 2655     

Ståle Welde 81 H 7393 2570 95132480 staale@trondheim-marine.no 

Heidi Johnsen 31 I/J 7390 2771     

Ivar Røseg 101 K 7390 2666   I-ros@online.no 

Helen Kvarem 
Pedersen 

151 L 7390 2627   helen_kvarem_ped@hotmail.com 

 


