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Besøk oss også på Facebook, Stokkanhaugen vel 

 

Årets dugnad avholdes mandag 12 mai 

Vi begynner kl 1800. 

 

Husk at det primært er hageavfall som kan 

kastes.  Dette samles i plastposer som 

tømmes i hengeren som kjører rundt på 

feltene etter hvert.   

 

Er det andre ting tilhørende våre friareal 

og lekeplasser som trenger litt 

vedlikehold, så ta gjerne tak i det.  Mindre 

utgifter til beis, maling etc. vil bli 

refundert ved forevist kvittering.  Ved 

større innkjøp må vi be om at det avklares 

med styret på forhånd. 

 

Håper på godt oppmøte 

 

Feltkontakter 

Det er etablert feltkontakter for mange av 

feltene. 

 

Feltkontaktene er tenkt å ha en 

koordineringsoppgave inn mot styret slik 

at det blir lettere ta tak i problemstillinger 

som måtte være felles for beboere i 

samme område/felt.  Vi håper eksisterende 

feltkontakter tar en koordinerende rolle i 

forkant av dugnaden ovenfor styret 

dersom det er nødvendig.  

Årsmøte Stokkanhaugen velforening 

Årsmøtet i Stokkanhaugen velforening 

blir onsdag 28 mai kl 1800-2000 

Brundalen skole – personalrommet, 

samme sted som i fjor.   

 

Saker som ønskes tatt opp må meldes inn 

til styret v/leder før uke 21.  Forslag 

leveres skriftlig pr post til:  

 

Stokkanhaugen velforening, postboks 

5801 Moholt, 7449 Trondheim.  Merkes 

Årsmøte 2014.   

 

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 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. 

 
 

 

http://www.stokkanhaugen.no/


. 

St. Hansfeiring 

Vi vil også i år arrangere en 

sammenkomst med bålbrenning og grill i 

tillegg til is til barna.   

 

23 juni kl 1800 bålplassen nord på 

haugen.  Et lite værforbehold må vi ta.     

 

Det betyr at det ikke blir tent opp noe bål 

sør på haugen.  Avfall må derfor ikke 

kastes der.     

 

Oppfordringer 

Fart og parkering er stadig aktuelle tema.  

Vi oppfordrer på det sterkeste å avpasse 

hastigheten på våre interne stikkveier, de 

er trange, lite oversiktlige og blir brukt av 

mange små uerfarne fotgjengere.  Vi vil ta 

i bruk de virkemidler nødvendig for å 

få bukt med dette problemet, 

politianmeldelse vil dessverre være 

aktuelt.        

 

Sosiale media    

Stokkanhaugen Vel er en facebook gruppe 

for haugens beboere hvor du kan skrive 

innlegg og kommentere oppdateringer, 

chatte med alle samtidig, planlegge 

gruppearrangementer, opprette delte 

dokumenter med mer.  Søk oss opp og be 

om å bli medlem.   

 

Her vil det bli opplyst om arrangementer, 

bl.a St. Hansfeiring og utsett av geiter for 

å nevne noe.          

 

 


