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Først og fremst et (forsinket) Godt 

Nytt År til dere alle på 

Stokkanhaugen. 
 

Og spesielt til dere nye beboere som har kommet til 

på haugen i løpet av 2009/2010. Vi håper dere har 

funnet dere godt til rette. 

 

Vi i styret ønsker fortsatt innspill for å få til en 

trivelig plass å bo og ferdes. 

 

André Jensen, nr. 22 

leder@stokkanhaugen.no, mob: 911 48 427 

Aktiviteter 
Høsten og vinteren har hatt liten aktivitet, bortsett 

fra at vi har fått lagt opp fiber fra Loqal. I tillegg 

har vi hatt lite nedbør, som sikkert vil gi positivt 

utslag på regnskapet for 2010. 

 

Uskifting av lys ble ikke gjennomført i 2009, men 

vil bli påbegynt i år, da de gamle må skiftes ut med 

nye og miljøgodkjente armaturer. Tilbud er hentet 

inn og vil bli vurdert. 

 

Massetipping/transport på tomten ved innkjøring til 

Stokkanhaugen har stoppet, etter klage innsendt på 

vegne av bl.a. Velforeningen. Dette har medført til 

at vi ikke er på like god fot med grunneier på 

nedsiden av haugen, og har medført til at vi ikke får 

benytte grunneiers eiendom. Dette gjelder bl.a. 

parkering ved nedkjøring til Felt L, som vil føre til 

bot/borttauing på eiers regning. I tillegg opplever vi 

tilstadighet at beboere benytter gjesteparkering til 

fast parkeringsplass. Dette blir derfor ett av 

punktene som Velforeningen ønsker å diskutere på 

årsmøtet. Det vil IKKE bli aktuelt for 

Velforeningen verken å kjøpe eller selge tomter. 

Saker til årsmøtet 6. mai 2010 
Årsmøtet i Velforeningen blir 6. mai 2010. Saker 

som ønskes tatt opp må meldes inn til styret v/ leder 

innen utgangen av uke 17. Det vil bli valg av noen 

nye styremedlemmer. 

 

Valgkomiteen har laget et forslag til styret som blir 

presentert i neste Haugnytt. Hvis noen skulle ha 

ønske om å bidra i styret, ta kontakt med 

valgkomiteen ved leder Roger Aune i nr 145. 

 

Parkering er et stadig tilbakevendende punkt, og 

styret vil igjen prøve å ta opp dette for å finne 

løsninger slik at vi har områder som GJESTER av 

beboere kan parkere når de er på besøk på haugen.  

 

Neste Haugnytt vil komme 19. april, og vil da 

presentere årets regnskap/resultat, budsjett 2010, 

foreslåtte saker fra styret, innkomne saker, samt 

innstilling fra valgkomiteen. 

 

Selv om det er vinter, så vil vi minne om at det er 

forbud mot brenning av bål innenfor 

kommunens grenser. Nå er snart våren her, så vi 

henstilles alle til å legge RENT treavfall på 

bålplassene på haugen. Vi regner med at vi får 

dispensasjon for brenning av bål på 

St.Hansaften også i år. Vi vil komme tilbake til 

dette i senere utgaver av Haugnytt ut over våren. 

 

Det er også snart tid for vårdugnad!!!!!!! 

 

Vi ønsker alle beboere på 

Stokkanhaugen fortsatt en fin april!! 

 

Styret! 
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