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Vårdugnad onsdag 6. mai kl. 1700 
 
Det vil bli gjennomført tradisjonelle dugnaden på 
internveier, lekeplasser og friarealer onsdag 6. mai 
fra kl. 1700 og utover. Traktor med tilhenger vil kjøre 
rundt til feltene for å samle inn grus på følgende tider 
(ca): 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 
Knut Grøn (nr. 115, tlf 90821648)  

• 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 (St. Hans bålet) 

• 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 2008 avholdt 25. 
mars 2009. 
Møtet ble holdt på Brundalen barneskole onsdag 25. 
mars 2008 kl. 19-21 med 15 deltakere fra 
Stokkanhaugen Velforening til stede.  
 
A. Valg av møteleder og referent 
 
Roger Aune (leder av velforeningen) ble valgt som 
møteleder, og Ragnhild Lofthus ble valgt som 
referent. Innkallingen ble godkjent.  

 
B. Årsberetning, regnskap og revisors rapport.  
 
Leder av foreningen gikk gjennom årsberetningen, 
regnskapet og revisors rapport for 2008.   
Kommentarer: 
 
1. Dugnader på Stokkanhaugen.  
Heretter skal rydding på indre områder som 
Velforeningen eier prioriteres, og NTNU skal 
oppfordres til å hugge langs innkjørselsveien (som 
er deres område) for bedre trafikksikkerhet og sikre 
at vi ikke gror ned.  
 
2. Velforeninga bør låne ei kvern (for eksempel fra 
Trondheim Bydrift) for å bli kvitt treverk som 
legges i hauger nord og sør på haugen.  
 
3. Avtale om plan for utskifting av gatelys bør 
settes opp med Trondheim Energi snarest.  
 
4. Det har vært mye snø i vinter og problematisk å 
kvitte seg med snøen. Firmaet Graver som brøyter 
på Stokkanhaugen må bes om å kjøre bort snøen og 
ikke skyve den over på parkeringsplasser som er 
planlagt for gjesteparkering.  
 
Årsberetningen, regnskap og revisors rapport ble 
vedtatt.  
 



C. Innkomne forslag 
 
Ingen forslag innkommet.  
 
D. Budsjett og kontingent  
 
Det framlagte budsjettet og kontingent på kr. 
1.800,- med forfall 1. mai 2009 ble vedtatt uten 
kommentarer.  

 
E. Valg av styre 
 
Valgkomiteens innstilling: 
Leder André Jensen, nr. 22 
1 år (ikke på valg) – 911 48 427 
e-post: leder@stokkanhaugen.no 
 
Styremedlem Knut Grøn, nr. 115 
1 år (ikke på valg) 
Styremedlem Helen Kvarem Pedersen, nr. 151 
1 år (gjenvalg) 
Styremedlem Ragnhild Lofthus, nr. 176 
1 år (gjenvalg) 
Styremedlem Lars J. Johnsen, nr. 68 
2 år (ny) 
Styremedlem Øystein Amundsen, nr. 7 
2 år (ny) 
Styremedlem Aina Nedal, nr 11 
2 år (ny) 
 
F. Valg av revisor 
 
Valgkomiteens forslag ble vedtatt: 
Revisor: Anna Vejmola, nr. 46 (valgt for 1 år) 
 
G. Valg av valgkomite 
 
Valgkomiteens forslag ble vedtatt:  
Leder Størker Moe nr. 86 
Einar Hjorhol  nr. 166 
Roger Aune  nr 145 

H. Diskusjon og innspill til styret 
 
1. Loqal AS ønsker å bygge fibernett på 
Stokkanhaugen. I tilbudet som mange beboere på 
Stokkanhaugen har mottatt og akseptert, står at det 
ikke er noen etableringskostnader. 
Styret vil ta kontakt med Loqal for å få til en 
helhetlig plan i forhold til gravearbeidet som skal 
utføres.  
 
2. Lekeplasser. Det er en rekke små og store 
lekeplasser på Stokkanhaugen, og flere av disse er 
nedslitte og holder ikke EU standard. Flere av de 
små lekeplassene vil saneres, mens de større vil få 
utbedret sin standard. Det må gjennomføres 
hovedettersyn av alle lekeplasser i vår. Årsmøtet 
var negativ til at arealer som frigjøres ved sanering 
av de små lekeplassene kan tilbys som ekstra tomt 
til nærmeste husstand. De frigjorte arealene skal 
fortsatt være et felles gode. Informasjon vil bli gitt 
om ny bruk av arealene; noen forslag er benker eller 
til gjesteparkering.  
 
3. Sandvolleyball-bane. Mulighetene for å legge til 
rette for en sandvolleyball-bane nord på haugen 
nært fotballbanen skal utredes mhp område, 
kostnader o.a. 
 
4. Geitene. Geiteholdet på Stokkanhaugen er et 
populært tiltak. Investeringer i bedre gjerder 2008 
medførte at det heller ikke ble noen rømninger. For 
at geiteholdet skal fortsette trengs tilstrekkelig 
mange beboere som tar ansvar for dugnadsarbeid og 
vakthold for dyrene.  
 
 
 
Trondheim, 25. mars 2009 
Ragnhild Lofthus, Referent

 



FIBERNETT PÅ STOKKANHAUGEN 
 
LOQAL AS ønsker å bygge fibernett på Stokkanhaugen, og har bekreftet at de nå har fått nok interessenter til å 
starte arbeidet! De innhenter i disse dager forskjellige anbud vedr graving av kabel. 
 
De som fortsatt ønsker å tegne avtale med LOQAL, vil fortsatt få samme tilbud som alle andre, dvs 0,- i 
etableringskostnad (gjelder til de begynner å grave!). 
 
Merk at avtalen med LOQAL avtales individuelt, og at oppstarten settes til for eksempel når avtale med gammel 
nettleverandør utløper. 
 
LOQAL tilbyr både internett, telefon og TV gjennom samme kabel/fiber. 
 
UTBYGGING I BRUNDALEN 
 
Det er sikkert flere som har fått med seg at det er planer om nye utbygninger i feltet ovenfor Brundalen 
Barneskole. 
 
I den forbindelse skal styret i Stokkanhaugen velforening være med på et møte med bl.a. Stokkbekken 
velforening, for å diskutere hvilke innvirkninger det vil ha på bl.a. skoleveien for våre barn, og evt fremstøt som 
kan gjøres i fellesskap. De som har meninger om dette oppfordres til å ta kontakt med styret! 
 
STOKKANHAUGEN PÅ NETT 
 
Stokkanhaugen Velforening etablerer nå hjemmeside på nett, www.stokkanhaugen.no. Her vil det bli lagt ut 
oppdatert informasjon, Haugnytt, bilder, kontaktinfo osv. Innspill taes imot med takk! 
 
 
FELTKONTAKTER STOKKANHAUGEN PR APRIL 2009 
(endringer bes sendt inn på e-post til leder@stokkanhaugen.no)  
  
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 

 
Alle feltkontakter vil bli innkalt til et møte for å informeres om 
styrets arbeid. Dato vil bli satt senere. 
 
 

NYTT HAUGNYTT VIL BLI SENDT UT 
I LØPET AV MAI!



 


