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Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 4 – mai/juni 2010 
Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim 
www.stokkanhaugen.no 
 

Dugnad mandag 21. juni fra kl. 1730 
Det vil bli gjennomført dugnad i forkant av St. 
Hans, slik at traktor vil kjøre bort kvister/trør til 
bålplassene. Traktor vil kjøre rundt, så signaliser for 
henting underveis eller avtal med feltkontakt/styret. 
 
Styret har vedtatt å sette i stand lekeplass i Felt I i 
første omgang. Hus og sklie som står oppført i dag 
må fjernes. 
 
I forbindelse med etablering av kunstgressbane på 
fotballbanen, så vil det kreves hjelp fra beboere. 
Nærmere info om dette vil bli hengt opp på tavla i 
Felt D. Torstein Dahl (nr 88) som sitter i styret, vil 
koordinere prosjektet Kunstgress. 
 

St. Hans feiring 23. juni 
Det vil bli også i år bli søkt om tenning av bål på St. 
Hans for begge bålplassene. DET ER KUN TØRT 
TREVIRKE/KVISTER/TRÆR som kan legges på 
bålet. Annet avfall kan føre til at vi ikke tenner 
bålet. 
 
Styret vil stå for tenning av bålene, samt opptenning 
av grill på bålplassen mot nord.  
 
De som ønsker å arrangere St. Hans for 
Stokkanhaugens beboere, bes ta kontakt med styret 
eller ansvarlig for friområder. Styret har midler for 
diverse innkjøp hvis det er ønskelig. 
 
 

Protokoll fra årsmøte 2009 for 
Stokkanhaugen Velforening avholdt 
6.mai 2010. 
 
Møtet ble holdt på Brundalen barneskole torsdag 6. 
mai 2010 kl. 19-21 med 18 deltakere fra 
Stokkanhaugen Velforening til stede. 
 
A. Valg av møteleder og referent 
Andrè Jensen (styreleder) ble valgt som møteleder, 
og Aina Nedal ble valgt som referent.  
Innkallingen ble godkjent. 
 
B. Årsberetning, regnskap og revisors rapport. 
Leder av foreningen gikk gjennom årsberetningen, 
regnskapet og revisors rapport for 2009. 
 
Kommentarer til regnskapet: 

1. Lekeplasser 
Det er en rekke små og store lekeplasser på 
Stokkanhaugen, og flere av disse er nedslitte og 
holder ikke EU standard. Noen av de små 
lekeplassene vil saneres, dvs det utstyret som ikke 
er godkjent må fjernes, mens de større vil få 
utbedret sin standard. Eventuelle frigjorte areal skal 
fortsatt være et felles gode. Det ble gjennomført 
ettersyn av alle lekeplasser i 2009 og konklusjonen 
ble at utgiftene var for store til at det kunne gjøres 
noen oppgradering i 2009 og at det skulle settes av 
ytterligere beløp for tiltak som skal utføres i 2010. 
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2. Friareal 
Det ble ikke så store utgifter på friareal i 2009 som 
antatt, men derimot blir det større utgifter for 2010 
på bla nytt gjerde til geitene. 
 
3. Utskifting av lysarmatur 
Lysarmatur på haugen skal skiftes og oppgraderes 
ettersom de gamle ikke lenger er tillatt, utskifting 
vil pågå over en periode på 4-6 år pga høye 
kostnader. Ny armatur vil være mer miljøvennlig og 
energibesparende. 
 
4. Kunstgress på ballplassen 
Vi fikk i vår gratis kunstgress fra Ranheim 
fotballklubb som skal legges på ballplassen. 
Underlaget på ballplassen må først prepareres. 
 
5. Utebod 
Det må settes opp en utebod for utstyr til 
velforeningen ettersom velforeningen ikke lenger 
disponerer bod nede i svingen. 
 
6. Årskontigent 
Tross større budsjetterte utgifter i 2010 enn 2009 
beholdes årskontigenten på samme nivå, grunnet 
god egenkapitalsituasjon. Utgifter vil dekkes opp av 
noe egenkapital 
 
Årsberetningen, regnskap og revisors rapport ble 
godkjent. 
 
  
C. Innkomne forslag 
1. Fra Roger Aune (nr. 145) 
I felt L disponerte tidligere Stokkanhaugen 
velforening et område til gjesteparkering. Grunnet 
konflikt med grunneier foreligger ikke lenger denne 
muligheten og styret må utarbeide andre muligheter 
til gjesteparkering i felt L. En mulig løsning kan 
være å ta kontakt med Trondheim kommune ang 
ekspropriering av tidligere disponerte 
parkeringsplasser. 
 
Styret ble på årsmøtet gitt fullmakt til å jobbe videre 
med dette. 
 
2. Fra Steinar Gulbrandsen (nr. 12) 
Ang parkering på gjesteparkeringsplasser, bør styret 
få tillatelse til borttauing av biler, båter, hengere 
som parkeres på gjesteparkering av fastboende og 
hybelbeboere. 
 

Styret ble gitt fullmakt på årsmøtet til å jobbe videre 
med å få kontroll på uønsket parkering på 
Stokkanhaugens gjesteparkeringsplasser.  
 
D. Budsjett og kontingent 
Det framlagte budsjettet og kontingent på kr.1.800,- 
ble vedtatt uten kommentarer. 
 
E. Valg av styre 
Valgkomiteens innstilling: 
Leder André Jensen, nr. 22 
1 år (gjenvalg) – 911 48 427 
e-post: leder@stokkanhaugen.no 
 
Styremedlem Knut Grøn, nr. 115 
1 år (gjenvalg) – M: 908 21 648 
 
Styremedlem Anne Simonsen, nr 169 
2 år (valgt ny) – M: 993 85 699 
 
Styremedlem Erik Ingebrigtsen, nr 58 
2 år (valgt ny) – M: 450 66 151 
 
Torstein Dahl, nr 88 
2 år (valgt ny) – M: 976 17 004 
 
Styremedlem Øystein Amundsen, nr. 7 
1 år (ikke på valg) – M: 907 67 482 
 
Styremedlem Aina Nedal, nr 11 
1 år (ikke på valg) – M: 924 15 838 
 
Styret konstituerer seg selv. 
 
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: 
Roger Aune nr 145 
Ragnhild Lofthus, nr 176 
Helen Kvarem Pedersen, nr 151 
 



. 

 
H. Diskusjon og innspill til styret 
1. Gjesteparkering 

Gjesteparkering er et gjentagende problem på 
haugen, og fastboende bes nok en gang om å 
respektere at gjesteparkering er forbeholdt gjester, 
og ikke fastboende, hybelboere el som oppholdssted 
for båter el hengere. Det er i enkelte felt større 
behov for gjesteparkering enn andre felt og styret 
bes om å se på muligheter for å etablere flere 
plasser, noe som betinger at gjesteplassene benyttes 
til det er tenkt til. Men først og fremst må 
fastboende rydde sine egne innkjørsler og garasjer 
og ikke fylle gjesteplassene. Dersom 
gjesteparkeringene ikke respekteres for hva de er 
ment til må strengere tiltak innføres, som 
borttauing, bøtelegging eller å engasjere 
parkeringsselskap som vil føre til høye ekstra 
utgifter. 
 
Årsmøtet gir styret mandat til å jobbe videre med 
parkeringsproblematikken på Stokkanhaugen for å 
se om det finnes bedre alternativer for å løse 
utfordringene 
 
2. Tynning av trær på haugen 

Det gror godt på haugen og en del trær må tas ned, 
det er ønskelig at furu og einer skal få stå, men det 
må utarbeides en plan for fornuftig uttynning på 
friområdene på haugen. 
 
3. Hageavfall 

Deponering av hageavfall på pynten er ikke lenger 
tillatt, kvister kan legges på bålplassene, men ut 
over det må den enkelte selv ta ansvar for 
deponering av avfall. 
 
4. Trafikk på haugen 

Det kjøres for fort på haugen, det er mye barn i lek 
og det bes om at bilister tar hensyn og respekterer 
fartsgrenser! Det vil undersøkes for mulighet til å 
sette opp flere fartsdumper. Det er heller ikke tillatt 
med scooter på gangveiene! Det er også ønskelig 
med gelender i brattbakken / gangstien på fremsiden 
av haugen.  
 
5. ’Kjempe-hundekjeks’ 

Det er stor spredning av kjempe-hundekjeks på 
haugen, denne kan gi etsende skader i kombinasjon 
med sollys og bør bekjempes. 
 
 

 

 

 

6. Hundeeiere 

Oppfordres nok en gang til å plukke opp 
hundeavføring, respektere privat eiendom og 
friområder på haugen. Ta med posen med avfall og 
kast i egne søppeldunker! 
 
7. Geitene 

Geitene er et populært tiltak for barna, men er også 
et viktig bidrag til at det ikke gror igjen på haugen. 
Flere oppfordres til å ta del i dugnadsarbeid og 
flytting av geitene i 2010.  
 
 
 
Trondheim, 11. mai 2010 
Aina Nedal, Referent 
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Diverse informasjon! 

 

Styrets medlemmer 2010 
Styret har konstituert seg selv, og har følgende sammensetning for 2010: 
 
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 
 
Erik Ingebrigtsen - Vei/Parkering 
Stokkanhaugen 58 
Mobil: 450 66 151 
E-post: vei@stokkanhaugen.no 
 

Aina Nedal - Lekeplasser 
Stokkanhaugen 11 
Mobil: 924 15 838 
E-post: lekeplasser@stokkanhaugen.no 
 
Torstein Dahl – Kasserer 
Stokkanhaugen 88 
Mobil: 976 17 004 
E-post: kasserer@stokkanhaugen.no 
 
Anne Simonsen - Sekretær 
Stokkanhaugen 169 
Mobil: 993 85 699 
 
 
 
 
 
 

Geiter 
Geitene har kommet, som det sikkert er observert allerede. 
 
I forbindelse med stell og flytting av geiter, ønsker vi flere frivillige som kan bidra slik at ikke alt arbeidet faller 
på noen få. Ta kontakt med Knut Grøn (nr. 115), mobil 908 21 648, for de som er interessert. Vi vil også prøve 
å holde hjemmesiden og oppslagstavle i Felt D oppdatert i forbindelse med flytting av geitene. 
 
Hundehold 
Vi ber beboere respektere at det er båndtvang på hunder! Vi har mange barn og voksne som er redd for dyr! 
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! 
 
Fartskontroll og etablering av fartshindre er under vurdering. 
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Parkering 
Vi gjør igjen oppmerksom på at Gjesteparkering KUN er for gjester. Det er heller ikke lov å parkere på 
parkeringsplassen på L-feltet. 
 
De som har hybelboere med bil, har i følge forskrifter plikt til å stille egen oppstillingsplass til disposisjon. 
Velforeningens plasser er ikke for hybelboere, og medlemmer av Stokkanhaugen Velforening ønsker ikke å 
finansiere oppstillingsplasser for utleiere som ”gir” det til hybelboere!  
 
Styret fikk på årsmøtet fullmakt til å vurdere tiltak dersom gjesteparkeringene ikke respekteres for hva de er 
ment til. Mulige tiltak vil da være borttauing, bøtelegging eller å engasjere parkeringsselskap som vil føre til 
høye ekstra utgifter. 
 
 
Lekeplasser 
Vi oppfordrer de som brukere lekeplasser/sandkasser til å holde orden! 
Dekk til sandkassen der det er mulig! 
 
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 
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