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Om ikke vinteren, så har i alle fall kulden festet 

et foreløpig grep om Stokkanhaugen.  Vi har i 

år som tidligere år en avtale om snømåking med 

vår faste leverandør Graver AS.  

 

Parkering  

Vinterhalvåret er den mest utfordrende 

perioden for den stadig tilbakevendende 

problematikken vedrørende parkering på 

haugen.   

 

Vi minner om at hele området på 

Stokkanhaugen er innenfor soneparkering også 

interne stikkveier og skiltede p-plasser og 

følgelig underlagt kontroll fra Trondheim 

parkering som også vil kunne beordre 

borttauing av biler som hindrer 

brøyting/rydding av våre p-plasser.  P-plasser 

vil utelukkende være tillatt for personbiler.  Vi 

gjør som alltid oppmerksom på at skiltede 

p-plasser er kun for gjester, ikke hybelboere.    

 

Merk at ekstra parkeringsplasser som ble 

etablert ved A-feltet ikke er tilgjengelig lengre 

og skilting fjernet.  Årsaken er klage fra 

beboere på A-feltet som mente at dette var i 

strid med gjeldende reguleringsplan, noe 

Trondheim kommune har tatt til etterretning.     

 

Avfallsdeponnering  

Som mange sikkert husker fikk vi hyggelig 

besøk av brannvesenet på sankthansaften.  En 

av de tingene vi ble enige om da, var at det kan 

være like greit å ha kun ett bål, nemlig det nord 

på haugen.      

 

Det betyr at det ikke kan kastes avfall på 

tidligere bålplass sør på haugen.   

 

I tillegg er vi i ferd med å sette opp en liten bod 

for redskap, fartsdumper o.l ved ballplassen rett 

ved der det tidligere også har vært deponert 

avfall.  Ber om at dette stedet heller ikke blir 

benyttet som deponi men at man for 

hageavfall/trevirke deponerer virke på bålplass 

nord på haugen.    

 

Santa Lucia feiring/nissetog torsdag den 13. 

desember kl 1800 
Store og små inviteres til å feire Lucia på 

Stokkanhaugen.  Vi møtes ved den store 

lekeplassen klokka 1800, og går i tog sammen 

rundt på haugen.  Kle deg gjerne i Lucia- eller 

nisseklær.  

  

Vi avslutter ved den store lekeplassen, hvor det 

blir servert lussekatter, gløgg og pepperkaker.  

  

Vi har hørt rykter om at nissen kommer en tur, 



og han vil gjerne samle inn julegaveønskeliste 

fra de små.  

  

Hvis en har lyst å gi en liten gave til de som 

ikke har råd til å feire jul i Trondheim, så er det 

mulighet til å levere den på dette 

arrangementet.  Styret tar ansvar for å legge 

gavene under juletreet på torget i regi av 

Frelsesarmeen.  Gaven kan gjerne være et pent 

brukt plagg, eller en leke som barna ønsker å 

gi videre.  Merk gaven med alder og hvilket 

kjønn den er tiltenkt.  

   

Velkommen til en trivelig førjulskveld sammen 

med naboene dine.  

 

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.  

- 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. 


