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Styret i Stokkanhaugen 
Velforening 
Leder André Jensen,  
Stokkanhaugen 22 
Mobil: 911 48 427 
e-post: leder@stokkanhaugen.no 
 
Knut Grøn - Friareal/hogst/geiter 
Stokkanhaugen 115 
Mobil: 908 21 648 
e-post: friareal@stokkanhaugen.no 
 
Øystein Amundsen - Vei/Parkering 
Stokkanhaugen 7 
Mobil: 907 67 482 
E-post: vei@stokkanhaugen.no 
 
Aina Nedal - Lekeplasser 
Stokkanhaugen 11 
Mobil: 924 15 838 
E-post: lekeplasser@stokkanhaugen.no 
 
Helen Kvarme Pedersen - Kasserer 
Stokkanhaugen 151 
Mobil: 489 90 818 
E-post: kasserer@stokkanhaugen.no 
 
Ragnhild Lofthus - Sekretær 
Stokkanhaugen 176 
Mobil: 481 35 593 
 
Lars Johnsen - FLYTTER 

Innbrudd på Stokkanhaugen 
Stokkanhaugen er nå innhentet av 
virkeligheten.  Nr 20 hadde innbrudd natt til 
mandag 19. oktober gjennom ulåst verandadør 
mens eiere sov i etasjen under. 

Personen som snek seg inn ble innhentet av 
eier, og konfrontert med hendelsen, som ble 
innrømmet på stedet. Personer var tydelig ruset. 

Politiet ble kontaktet, og kom for å ta avtrykk 
osv. Etter signalementet som ble gitt, så var 
dette en kjenning av politiet. 

Vi har også fått tilbakemeling fra flere som har 
hatt lignende opplevelser i det siste, bl.a. 176 
samme natt, men her ble personen skremt av 
hunden. En har opplevd at nøkkel var stjålet fra 
ulåst bil, som deretter var brukt for å komme 
inn i boligen mens eiere sov i rom like ved. Det 
var tatt kun penger, ikke kort. Det er også 
kommet opplysninger om at en bil i samme 
området var stjålet i sommer. 

VI OPPFORDRER ALLE TIL Å PASSE PÅ - 
OG DESSVERRE - HUSKE Å LÅSE ALLE 
DØRER I HUS OG BILER!  

Vi har vært heldige her oppe i lang tid, men det 
må ikke bli en sovepute. 

Vi oppfordrer ikke til at man skal ta saken i 
egne hender, men kontakte politiet ved 
mistanke. 

Telefon til politiet: 112 
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Parkering på haugen 
Gjesteparkeringsplassene på haugen, de som er 
merket med blå P-skilt, er ment for 
gjesteparkering, altså for gjester til 
fastboende/hybelboere, og som skal være på 
besøk i en kortere periode.  

Biltilhengere av alle slag, avskiltede biler, biler 
til hybelboere og ekstra biler tilhørende 
husstanden skal parkeres på egen eiendom! 

Det bes om at dette respekteres! 
Sist vinter hadde vi problemer med å få brøytet 
veiene som følge av liten fremkommeligheten 
blant annet på gjesteparkeringene.  

Overtredelse kan medføre borttauing for 
eiers regning.  
Ved parkering på kommunale veier på haugen 
risikerer man å bli bøtelagt av Trondheim 
Parkering. Det er blant annet to store 
plasser/snuplasser på haugen som er 
kommunens ansvar. 

Gjesteparkeringsplassene vil bli kontrollert 
jevnlig slik at vi kan tilby våre gjester en 
parkeringsplass mens de er på besøk. 

Nabotvister 
Det vil fra tid til annen oppstå problemer eller 
tvister mellom naboer. Slike forhold styres av 
Granneloven (http://www.lovdata.no/all/hl-
19610616-015.html). 

Ved tvister, bør man ta en kikk på denne før 
man evt velger å gå videre. Her står det også 
hvilke rettigheter man har, og hvordan man 
skal gå frem på riktig måte for å få løst en tvist 
(i teorien). 

Hvis loven ikke løser tvisten, må man vurdere å 
trekke inn advokat eller meklingsmann. 

Stokkanhaugen Velforening kan ikke benyttes 
for å løse problemer for en part i en sak, men 
kan være med i en diskusjon der det er 
ønskelig. 

Fibernett fra Loqal 
Fibernett fra Loqal nærmer seg nå snart slutten, 
eller begynnelsen! 

Gravearbeidet skal være avsluttet, slik at 
asfaltering og tilkobling står igjen. 

Etter planen så skal alle husstander være 
tilknyttet til jul. 

Overgang til ny nettleverandør vil da skje rundt 
1. januar. Sjekk oppsigelses med din leverandør 
i dag, slik at du kan få sagt opp ditt abonnement 
i tide. Ta evt kontakt med Loqal for spørsmål 
om dette. 

Pris for 10/10 Mb linje er satt til 349,- pr 
måned. Priser for TV og telefon er gjeldende 
priser som finnes på nett. 

Ved evt klager på arbeidet som er utført, ta 
kontakt med representanter fra styret i 
Velforeningen. 

Se www.loqal.no for mer informasjon. 

 

 

Ønsker alle en god vinter, og håper at alle har lagt om til vinterdekk! 


