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Konstituering av styret i velforeningen 2008-2009 

Styret i velforeningen 2008-09 
Roger Aune, nr. 145 (leder)       7390 2502  (roger.aune@live.no) 
Helen Kvarem Pedersen, nr. 151 (kasserer) 7390 2627 
Ragnhild Lofthus, nr. 176 (sekretær)   7390 2601 
Størker Moe, nr. 86 (friarealer/ hogst)  7390 2728 
Bård Hyhus nr. 85 (geiteansvarlig/lekeplasser) 7390 0921 
André Jensen, nr. 22 (parkering og webansvarlig)  7390 2668 
Knut Grøn, nr. 115 (lekeplasser)     7391 8616  

 

Dugnad 9. juni klokken 1800 
 
Vårens store dugnad ble godt gjennomført i slutten 
av april. Litt overraskende i år at traktoren kun tok 
med hageavfall/jord/sand, og ikke som tidligere ”alt 
avfall”. Dette fikk vi ingen informasjon om på 
forhånd, og beklager evt. merarbeid dette skapte. 
Stor takk til alle som deltok på dugnaden! 
 
Vi vil også i år arrangere en ”sommerdugnad” for å 
rydde på friområdene. 

  Dette blir mandag 9. Juni kl 1800, og styret ber 
  om at flest mulig stiller opp. 
  Oppmøte nedenfor barnehagen kl. 1800. 

 
Styret organiserer traktor og tilhengere for å kjøre 
grener og kvist opp til bålplassene.  
Prioriterte områder er: 

(1) Innkjøringen til Stokkanhaugen 
(2) Friområdene inne på haugen 

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

  NB! NYTT I ÅR ER AT VI TREKKER UT 
  PREMIE TIL EN VOKSEN OG ETT BARN 
  SOM DELTAR PÅ DUGNADEN!! 

 
 

Tynning og hogst 
 
Steinar Guldbrandsen har gjennom mange år vært 
engasjert av styret til å hjelpe oss med tynning av 
skog. Han har nedlagt mange dugnadstimer på 
dette, og gjør en god jobb. Han skal fortsatt hjelpe 
oss, og styret vurderer løpende hvilke områder som 
bør tynnes ut. 
 
Styret har ellers følgende planer for tynning og 
hogst: 

 Gjøre ferdig tynning av skog langs 
vestsiden av innkjøringen 

 Fortsatt tynning av krattskog på nordsiden 
av bålplassen,  

 Skogtynning, rydding og utfylling i dumpa 
i ”lilleskogen” 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. 

  Kontaktperson: Størker Moe, nr. 86, 
  73 90 27 28 
  Deponering av avfall 

 



Styret ønsker også i år å ha 2 større plasser for 
tømming av komposterbart avfall; en sør på  
haugen (nederst i bakken) og en i ”lilleskogen” (ved 
ballplassen). Etter vi er ferdige med tynning av 
skog ved ballplassen, vil dette deponiet bli planert 
og hatt på sand/jord for i fremtiden å lage plen/ 
kulturlandskap. På sikt/2009 arbeider vi for å finne 
nye og egnede deponier for komposterbart avfall.  
 
Feltkontaktene oppfordres til å komme med innspill 
om egnede steder for sine felt. 
 
NB! HUSK at tungt nedbrytbart avfall som 
treverk, greiner o.l. ikke kastes på slike 
deponier! Vi minner også om at beboere som 
dumper hageavfall på fellesarealer risikerer å bli 
fakturert for kostnader ved bortkjøring. 
 
 

Hovedettersyn av lekeplasser. 
 
Styret har besluttet å ta et hovedettersyn av 
lekeplassene. Vi avventer med å bytte støtsand 
under sandkassene og bestille nye lekeapparater til 
etter hovedettersynet. Styret går inn for å ruste opp 
noen få større lekeplasser skikkelig i stedet for å ha 
flere likedanne plasser rundt omkring på haugen. 
 

Nye benker 
 
Det er besluttet å kjøpe inn 2 nye benker til 
erstatning for gamle og råtne benker. 
 

Hundehold/instruks til hundeeiere 
Det klages på at hundeeiere slipper hundene fritt i 
boligområdet, og at enkelte kaster hundeposer i 
naboenes søppelkasser. Styret vil oppfordre 
hundeeierne til å overholde båndtvangen og ikke 
slippe hundene fritt i boligområdet, og bruke egne 
søppelkasser til hundeposer. Styret vil samtidig 
undersøke muligheten for å sette opp større felles 
søppelkasser til hundeposer på utsatte steder på 
haugen, og få til en avtale med tømming ofte nok 
gjennom året.  
 
 

Geiter tilbake 
 

   Geitene er ankommet – 3 mødre og 6 kje. Disse vil 
   som vanlig bli flyttet rundt på haugen.  
   Geitesjef er Bård Nyhus. 
 
 

Hull i asfalt langs fortauene 
 

   I løpet av vinteren har brøyting og annen slitasje 
   laget hull på fortauene inn til haugen og inne på  
   haugen. Styret følger opp ovenfor Trondheim 
   Kommune for å få tettet igjen hullene. 

 
 

Trapp opp til fotballbanen 
 

   Styret følger opp firma som påbegynte arbeidet for 
   ferdigstillelse. 
 

 

Orienteringsløp 19. juni 
  
Det arrangeres bedrifts O-løp med start på 
Stokkanhaugen torsdag 19. juni. 
Løpet er åpent for alle interesserte "gjester". Ta 
gjerne med elektronisk brikke hvis du har. Start 
mellom kl. 17 og 19. Løyper: Nybegynner, kort,  
mellom og lang. Pris: kr. 50 pr. kart. 
 
 

  St. Hans på Stokkanhaugen 
 
Mandag 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: 
Roger Aune (leder), Stokkanhaugen 145. 
roger.aune@live.no, 7390 2502. 

 
 

Vi vil benytte anledningen til å ønske 
alle beboere på Stokkanhaugen en 

riktig God Sommer! 
 

Styret! 
 


