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Sommerdugnad 9. juni  
 
Sommerdugnaden hadde et skuffende lite oppmøte, 
slik at vi ikke ble ferdige på dugnadskvelden. Dette 
førte til at vi måtte har maskinell hjelp til å rydde 
resterende treavfall. 
 
Vi utlovde en premie til en voksen og et barn som 
deltok på dugnaden, og det deltok 8 voksne (ekskl. 
styremedlemmer) og 2 barn. Premiene ble gavekort 
på Cabo Sport, på h.h.v. kr 300,- / voksen og 200,- / 
barn. Trekningen ble gjennomført på St.hans aften 
med følgende vinnere: 

- Voksen: Olav Egil Rolseth nr 39 
- Barn: Karen Kvarem Pedersen nr 151 

 
Vi gratulerer vinnerne og takker alle som deltok for 
flott innsats! 
 

St.Hans aften + Tynning og hogst 
 
Årets St.Hans aften blåste og regnet bort. Det var 
noen tapre barn/familier som møtte opp, og enkelte 
gikk skuffet hjem. Men vinden gjorde at vi ikke 
ville ta ansvar for et stort bål, og derfor besluttet og 
ikke tenne bålet. Regnet innbød heller ikke til noen 
grilling. De barna som møtte opp fikk en 
”oppmøtepremie” samt at de inspiserte geitene. 
 
Vi har imidlertid fått et nytt problem å hanskes 
med: Trondheim Kommune v/ miljøenheten og 
Trondheim Brannvesen, har med hjemmel i vedtak i 
bystyret nedlagt forbud mot brenning av bål 
innenfor kommunens grenser. Vi fikk dispensasjon 
for bålet på St.Hans aften, mens for bålet sør på 
haugen har vi fått avslag.  

 
Vi har gjennom flere år søkt om å få brenne bålene 
våre, og fått tillatelse, men det er nye regler som vi 
må rette oss etter. 

 
DETTE GJØR AT VED ALL FREMTIDIG 
HOGST OG RYDDING PÅ EGEN TOMT MÅ 
DEN ENKELTE SELV SØRGE FOR Å BRINGE 
AVFALLET/ TREVIRKET TIL KOMMUNENS 
PLASSER FOR HAGEAVFALL OG 
TREAVFALL! DETTE GJELDER OGSÅ DE 
FELLESOMRÅDER SOM VIL BLI RYDDET. 
INGEN MÅ LEGGE NOE TREVIRKE/ GREINER 
PÅ BÅLPLASSENE!!! HVORDAN DETTE EVT. 
INNVIRKER PÅ FREMTIDIG SKOGSHOGST 
OG BÅLBRENNING VIL VI KOMME TILBAKE 
TIL. 

 
Vi opprettholder imidlertid muligheten å 
deponere kompost/hageavfall på definerte 
områder, samt å tynne skog selv. Husk at ved 
trehogst skal en representant for styret være 
tilstede for å kontrollere at dette skjer på riktig 
måte.  

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

For øvrig vises til retningslinjer og informasjoner i 
tidligere Haugnytt i år, spesielt nr. 3. 
 
Spørsmål om dette og annet kan rettes til  
 
Leder Stokkanhaugen Velforening: 
Roger Aune, Stokkanhaugen 145. 
roger.aune@live.no, 7390 2502. 

 

Vi ønsker alle beboere på 
Stokkanhaugen fortsatt God Sommer! 

Styret! 

 
 

 
 


