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Vinteren har fortsatt et grep om Stokkanhaugen, 
men det virker som sesongens snøfall og snømåking 
har fungert uten store problemer. 

Oppfordrer alle til å ta hensyn ved parkering, slik at 
barn kan ferdes sikkert, og at brøytebil, 
renholdsverk og andre kan komme frem uten 
problemer. 

Parkering er et stadig tilbakevendende problem, og 
minner om at Trondheim parkering følger opp 
feilparkering både på våre internveier og på 
hovedveien. Dette er en avtale som har vært 
håndhevet av Trondheim parkering over lengre tid, 
og styret har besluttet etter fullmakt på forrige 
årsmøte å utvide Trondheim parkerings fullmakt til 
også å kontrollere gjesteparkeringsplasser. Dette vil 
være en forsøksordning som vil tre i kraft i løpet av 
våren. Det vil praktiseres med at det er fri parkering 
etter kl 2200 og frem til 0800, mens det kun er 
tillatt med 4 timer mellom 0800 og 2200. I helger 
vil det være fritt. Trondheim parkering vil sette opp 
nye skilt på alle gjesteplasser før ordningen trer i 
kraft. Det vil bli informert om når ordningen trer i 
kraft i et Haugnytt eller ved oppslag.  

Saker til årsmøtet 28. april 2011 
Årsmøtet i Velforeningen blir 28. april 2011. 
Saker som ønskes tatt opp må meldes inn til styret 
v/ leder innen utgangen av uke 13. Forslag leveres 
skriftlig i postkassen til leder i nr 22, merket 
Stokkanhaugen Velforening Årsmøte 2011. 

Det vil bli valg av nye medlemmer i styret, og 
Valgkomiteen har laget et forslag til styret som blir 
presentert i neste Haugnytt. Hvis noen skulle ha 
ønske om å bidra i styret en eller annen måte, ta 
kontakt med valgkomiteens leder Roger Aune i nr 
145. 

 

Neste Haugnytt vil komme uke 15 på nett, 
www.stokkanhaugen.no, og vil da presentere 
regnskap/resultat for 2010, budsjett 2011, foreslåtte 
saker fra styret, innkomne saker, samt innstilling fra 
valgkomiteen. 

 

 

Vi ønsker alle beboere på 
Stokkanhaugen fortsatt en fin vinter!! 

 
Styret! 
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