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Årsmøte 2010 for Stokkanhaugen Velforening avholdt 28.april 2011. 
Årsberetningen, regnskap og revisors rapport ble godkjent.  Se vår hjemmeside for protokoll 

http://www.stokkanhaugen.no 

Her finner du også regnskap 2010 og budsjett for inneværende år.   

 

Sankthansaften 23 juni 
Velforeningen vil også i år tenne bål på Stokkanhaugen (bålplass mot nord) og ber da om at tørt brennbart lett 

trevirke kastes på bålet.  Dekk, impregnert trevirke, madrasser, dører, sykler osv, skal naturlig nok ikke kastes 

på bålet!  Styret vil stå for tenning av bålet kl 1800, samt opptenning av grill.  Ta med egen grillmat.  I tillegg 

vil det bli kjøpt inn is til barna.   Dersom det er noen som ønsker å arrangere noen aktiviteter i denne 

forbindelse bes de ta kontakt med styret.  Styret har midler for diverse innkjøp hvis det er ønskelig.  Vi tar 

forbehold om at været tillater bålbrenning. 

 

Geiter 
Geitene er på plass, 9 stk til sammen.  Etter hvert vil det kanskje komme noen sauer også.  Nytt av året er en 

større innhegning i tillegg til at det er etablert 2 stk porter (mot sør og nord) som gjør det lettere å bevege seg 

inn og ut av innhegningen.   

 

Flytting av geiter 
Lørdag 18 juni flytter vi geitene fra nord på haugen til sør.  Dersom vi er ca 10 stk tar dette ikke mer enn 1-2 

timer.  I tillegg kan det være moro for barna å komme i nærmere kontakt med husdyra våre.  Vi kjøper inn noe 

dugnadsmat og setter i gang kl 1500.  Håper så mange som mulig kan delta.   

 

Trær og vegetasjon 
Det begynner å bli noen år siden Stokkanhaugen ble etablert som boligfelt dette betyr også at det finnes høye 

trær på enkelte tomter.  Husene ligger tett på haugen og vi oppfordrer til å ta hensyn til evt. ulempe egne trær 

kan utgjøre for naboen.    

 

Barneskolekapasitet  
Ny skole ved Dragvoll.  

Blant byens politikere har det vært snakk om å etablere en Dragvollskole for 1-10 klasse med oppstart i 2018. 

Stokkanhaugens unger er i dag tilknyttet Brundalen skolekrets, en skole med svært mange elever i første klasse 

allerede i år.  

 

Behovet for at politikerne fremskynder utbygging av Dragvollskolen er derfor svært viktig. Gjerne med 

byggestart i morgen. Skolekretsen til Brundalen barneskole er et område som er i rivende utvikling med svært 

http://www.stokkanhaugen.no/


. 

mange  nybygg og befolkningsøkning, samt at vi opplever et generasjonsskifte på Stokkanhaugen.  Her trengs 

ny skole for å gi barna våre et godt og trygt skoletilbud. 

 

I høst er det kommunevalg og kommuens styre skal velges. En gruppe engasjerte foreldre inviterer enhver til å 

bidra i å påvirke våre politikere. Ta uforpliktende kontakt med Håvard Ravn Ottesen (nr 62) - 901 39 430. 

Foreldregruppen vil møtes i forkant av Sankthans bålbrenningen på haugen. Vil du være med, meld din 

interesse.  

 

Denne månedens formaning – Trafikk! 
Det er til stadighet observert alt 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.   

 

Merk at på trange uoversiktlige stikkveier som vi har mange av her på haugen, vil det være uforsvarlig å kjøre 

en bil fortere enn gangfart.   

 

HUSK! 

DET ER MANGE BARN SOM IKKE KAN TRAFIKKREGLENE, OG DET ER MANGE SOM IKKE 

FORVENTER MØTENDE TRAFIKK PÅ DISSE OMRÅDENE! 

 

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, en utvidet avtale med Trondheim parkering vil 

komme på plass etter hvert.   

 

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 73902740     

Berit Smevik 88 D 73902781   berit.smevik@trondheim.kommune.no 

Lillian Gaustad 114 E 73902626   lillian@getek.no   morten@getek.no 

Frode Ødegaard 128 F 73902578 99409578   

Turid Smågesjø 131 G 73902655     

Steinar Envik 72 H  958 99 411  

Heidi Johnsen 31 I/J 73902771     

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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