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Årsmøte Stokkanhaugen velforening 

Årsmøtet i Stokkanhaugen velforening 

blir torsdag 24 mai kl 1900 Brundalen 

skole – personalrommet (samme sted 

som i fjor).   

 

Saker som ønskes tatt opp må meldes inn 

til styret v/leder innen utgangen av uke 

19.  Forslag leveres skriftlig pr post til: 

Stokkanhaugen velforening, postboks 

5801 Moholt, 7449 Trondheim.  Merkes 

Årsmøte 2012.   

 

Vi oppfordrer alle på Stokkanhaugen til å 

komme på årsmøtet, flere kan stille fra 

hver husstand, men ved avstemning har 

hvert enkelt medlem kun en stemme.  Det 

blir kaffe og litt å bite i.      

 

Neste Haugnytt vil komme i uke 20 på 

nett og vil inneholde agenda for 

årsmøtet, årsberetning, regnskap og 

revisors rapport i tillegg til innkomne 

saker, forslag fra styret, budsjett og 

valgkomiteens innstilling. 

 

 

 

 

 

 

Utbygging Stokkan Nedre 

Som offentlig annonsert skal deler av 

eiendommen Stokkan Nedre (gnr 48 bnr 

2) utbygges.  Dette er område tilhørende 

gården ved innkjøringen til 

Stokkanhaugen fra Jonsvannsveien, på 

vestsiden av haugen.  Det er planlagt ny 

boligbebyggelse, ca 50 enheter organisert 

som to 4 etasjers bygningsenheter med en 

tilbaketrukket 5 etasje og med en 

grunnflate ca 550 kvm.  Velforeningen har 

som flere andre berørte grunneiere på 

haugen mottatt nabovarsel og respondert 

på dette.  All den tid dette berører en stor 

del av vårt boligfelt har vi fraveket vanlig 

praksis vedr. nabovarsel hvor vårt 

primære hensyn utelukkende er å ivareta 

kvaliteten på våre friområder.  Denne 

gangen har vi også vært i dialog med flere 

av de berørte beboerne på haugen for om 

mulig også bidra til at Deres synspunkt 

blir hørt.   

Dugnad onsdag 2 mai kl 1800 

Husk at det kun er hageavfall (og grus) 

som kan kastes.  Dette samles i 

plastposer som tømmes i hengeren som 

kjører rundt på feltene etter hvert.  

Håper på godt oppmøte 
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