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Vinteren har festet et foreløpig grep om Stokkanhaugen, vi har i år som tidligere år en avtale om snømåking 

med vår faste leverandør Graver AS.   

 

Parkering 

Dette en problemstilling som engasjerer mange og som stort sett er et tema i hver utgave av Haugnytt, så også 

denne gangen. 

 

Det ble i Haugnytt nr 1 -  mars 2011 annonsert en utvidet avtale med Trondheim Parkering.  I etterkant av dette 

og på årsmøtet har styret mottatt reaksjoner og innspill til endringer.  Dette er tatt til følge og avtale med 

Trondheim Parkering er nå revidert og vil etter alle praktiske formål bli iverksatt omgående.   

 

Avtalen i korte trekk 

 Det etableres ca 10-12 nye plasser på forskjellige steder på haugen.  Plassene etableres på kommunal 

grunn og erstatter ikke friareal, lekeplasser eller lignende. 

 Hele området på Stokkanhaugen er å betrakte som innenfor soneparkering også interne stikkveier og 

skiltede p-plasser og følgelig underlagt kontroll fra Trondheim Parkering.   

 Kontroller vil bli intensivert mhp. parkering til hinder på våre private stikkveier.  I tillegg vil Trondheim 

Parkering kunne beordre borttauing av biler som hindrer brøyting/rydding av p-plasser.  Praktisk 

gjennomføring vil være å sette opp mobilt parkering forbudt skilt ved bil som står til hindrer, denne blir 

så borttauet etter min. 24 timer (i praksis nærmere 48 timer).         

 P-plasser vil utelukkende være tillatt for personbiler, markeres med underskilt.   

Vi gjør som alltid oppmerksom på at skiltede p-plasser er kun for gjester, ikke hybelboere.  Avtale eller ikke, 

alle oppfordres til å ta hensyn ved parkering, slik at barn kan ferdes sikkert, og at brøytebil, renholdsverk og 

andre kan komme frem uten problemer. 

 

Følg med på skilting/ny-skilting i ditt nærområde.  

 

 Dette vil i være en prøveordning som vil evalueres i løpet av neste år.  Bidrag til denne prosessen kan gis på 

leder@stokkanhaugen.no fortløpende (gjerne også positive tilbakemeldinger også).   

 

Santa Lucia feiring 

Tirsdag 13. desember blir det markering av Lucia-dagen på haugen.  Vi møtes ved 

oppslagstavla/parkeringsplassen utenfor nr. 84 kl 17.30. Vi går en liten runde på haugen og avslutter på samme 

sted.  Ta med lys/ lykter.  Det blir servering av lussekatter, pepperkaker og gløgg. 
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Siden sist 

I løpet av høsten har det blitt hogget og ryddet trær og vegetasjon ved inngangen til haugen (mot sør).  Mye 

krattskog og en del trær er fjernet.  Tanken var å unngå at kulturlandskapet gror igjen og bidra til å åpne opp 

slik at haugen framstår slik den bør, lys og åpen.  I samarbeid med NTNU, litt dugnad og en flott gjeng 

ungdommer mener vi at området generelt har fått en velfortjent oppgradering.        

 

Guttene avbildet under fikk som takk for innsatsen et bidrag som ble gitt videre til et veldedig formål, klassens 

fadderbarn.  .    

 
 

Denne månedens formaninger 

 Biler på tomgang, det går mot kaldere tider og det er fristende å la bilen bli morgenvarm, men 

tidlig på morgenen så tett som vi bor kan dette fort bli et irritasjonsmoment for naboen. 

 Sankthansbål sør på haugen.  Dette ble ikke opptent i år, men neste år.  Dette skal ikke benyttes 

som et avfallsdeponi.  Vi ser oss nødt til å slå hardt ned på overtredelser av dette.  

 Uoversiktlige og glatte veier kombinert med høy fart er en dårlig kombinasjon, stort mer enn 

gangfart på våre internveier vil etter alle praktiske formål være uforsvarlig vinterstid.  Vi utreder 

muligheten for å kunne gjennomføre kontroller. 

 

    

Det ønskes en fredfull julehøytid og godt nyttår til alle haugens beboere .   


