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Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 3 – April 2010 
Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim 
www.stokkanhaugen.no 
 
Vårdugnad mandag 10. mai fra kl. 1730 
 
Det vil bli gjennomført tradisjonell dugnad på 
internveier, lekeplasser og friarealer mandag 10. 
mai fra kl. 1730 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 Knut Grøn (nr. 
115, tlf 90821648). 

• Brennbart trevirke (og kun det!) kastes på 
bålplassene (nord og syd) 

• Husk å snu sanden i sandkassene! 
 
Vi håper på god deltagelse! 
 
Vi minner om at bålplassene på nord- og sydsiden 
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. 

 

Denne månedens formaning! 
 
Hundeavfall 
Vi ber om at hundeeiere på Stokkanhaugen bruker 
hundepose, og at det kastes i søppelkasse, ikke i 
naturen! 
 
Trafikk 
Det er til stadighet observert all for høy fart på 
beboere på Stokkanhaugen, både i bil og på 
moped/motorsykkel. Både biler og mopeder er også 
observert på gangstier, både opp og ned fra 
Stokkanhaugen. 
 
HUSK! 
DET ER MANGE BARN SOM IKKE KAN 
TRAFIKKREGLENE, OG DET ER MANGE 
SOM IKKE FORVENTER MØTENDE TRAFIKK 
PÅ DISSE OMRÅDENE! 
VI VIL IKKE MISTE NOEN! 
 
Parkering 
Vi gjør igjen oppmerksom på at Gjesteparkering 
KUN er for gjester. Det er heller ikke lov å parkere 
på parkeringsplassen på L-feltet. 
 
Styret vil jobbe videre med dette, mer info om dette 
vil komme i referatet fra Årsmøtet. 
  
Lekeplasser 
Vi oppfordrer de som brukere 
lekeplasser/sandkasser til å holde orden! 
Dekk til sandkassen der det er mulig! 
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FELTKONTAKTER STOKKANHAUGEN PR 
(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     

Steinar Envik 72 H  958 99 411  

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 

 
 
 
ST. HANS BÅL 
Velforeningen vil i år søke om å kunne tenne begge bålene på Stokkanhaugen, og ber da om at tørt brennbart 
trevirke kastes på disse bålene. Dekk, impregnert trevirke, madrasser, dører, sykler osv, SKAL Ikke kastes på 
bålene! 
 
GEITER 
Vi vil også i år ha geiter på Stokkanhaugen. De vil mest sannsynlig ikke komme før etter 17. mai. Mer om dette 
i neste Haugnytt eller følg med på www.stokkanhaugen.no 
 
 

NYTT HAUGNYTT MED REFERAT FRA 
ÅRSMØTET VIL BLI SENDT UT 

I LØPET AV MAI!
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