
 

Medlemsblad for Stokkanhaugen velforening 

Nr. 3 – Desember 2020 

Epost : leder@stokkanhaugen.no 

Her følger litt informasjon om gjennomførte og planlagte aktiviteter i velforeningens regi. 

Ekstraordinært medlemsmøte 2020 - referat 

Årsmøtet ble avholdt 20. september 2020 kl 20:00. Dagsorden var revidert årsbudsjett for 2020. 
Referat ligger på velforeningens nettside. 

Styremøter 2020 

Det har vært avholdt 5 styremøter i 2020.  

Styrets sammensetning er p.t.: 
● Astrid Fasting (leder) 
● Erlend Såstad Solberg (Kasserer) 
● Øystein Stokke Berget (Uteområder) 
● Sverre Stefanussen Foslie (Uteområder) 
● Andreas Hofstad (Uteområder) 
● Marthe Strickert (Uteområder, arrangement) 
● Per Ove Johnsen (Haugnytt, dyrehold, sekretær) 

Sosiale aktiviteter – Julearrangement søndag 13. desember kl 1700-1800 

Omfanget av sosiale aktiviteter i regi av Velforeningen i 2020 har vært avhengig av de til enhver tid 
gjeldende smittevernstiltakene ifm. COVID-19.  

Vi ønsker – tradisjonen tro – å gjennomføre et førjulsarrangement for barna oppe ved den flotte 
gapahuken vår. Pga. smittevernstiltak må vi dessverre avvike litt fra tidligere tradisjoner og lager et 
slags gjennomgangsarrangement. 

Søndag 13.desember mellom 1700 og 1800 har vi sendt bud etter Stokkan-nissen, han vil sitte i 
gapahuken og høre på julemusikk. Alle barn som har lyst kan komme forbi og legge ønskelista si i 
sekken hans, men vi må be alle om å holde seg på trygg avstand fra nissen så det ikke blir karantene 
til jul. Vi ønsker at alle barna kommer i følge med en voksen. 
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Det vil ikke bli servering på årets julearrangement. Vi oppfordrer alle til å ta på nisselua og kanskje ta 
med en lommelykt - det er mørkt på gapahuken!  

 

Orientering om vann-/avløps-prosjekt 

Det gjennomføres p.t. et større arbeid med vann/avløp ved den store lekeplassen. Oppstart var 
26.11.20 og det er beregnet en varighet på anlegget på ca 3 uker. Berørte beboere kan benytte 
nærliggende snuplass for parkering dersom ikke dette er til hinder for snørydding. Dette er avtalt 
med Trondheim parkering og tillatelsen utløper når prosjektet er ferdigstilt.  

Orientering om LED-prosjekt (gatelys) 

Styret har i desember fått byttet ut gatebelysningen tilhørende velforeningen med LED-armatur. 
Begrunnelsen for utskiftingen var stor slitasje på gammel armatur samt at pærene som ble benyttet 
ikke lenger produseres. Nye LED-armaturer er også strømbesparende og utskiftingen vil være 
nedbetalt på ca. 7-8 år med bakgrunn i reduserte strømutgifter. 

Vintervedlikehold 

Sagøy AS utfører også i år brøyting og strøing på internvegene på Stokkanhaugen.  

Når det gjelder kommunal veg har ikke styret noen egen kontaktperson i kommunen mtp 
vintervedlikehold. Det anbefales at den enkelte som oppdager avvik benytter seg av kontaktskjema 
på Trondheim bydrift sine sider : LINK 

Utleie av henger 

Utleiehengeren står ved boden ved fotballbanen. Utleie skjer via www.stokkanhaugen.no.  

Viktig - E-post som informasjonskanal 

Styret ble av årsmøtet 2018 bedt om å ta i bruk e-post i sin kommunikasjon ut til beboerne. Dette 
gjør kommunikasjonen både enklere og billigere for velforeningen. Pr i dag har vi registrert 
e-postadresser på samtlige husstander og vil benytte e-post som den primære informasjonskanalen 
ut til beboerne. Vi ber om at de som ikke mottar informasjon på e-post eller ønsker å endre sin 
e-postadresse sender inn sin adresse til leder@stokkanhaugen.no.  

Med vennlig hilsen Styret 

https://www.trondheim.kommune.no/org/byutvikling/trondheim-bydrift/henvendelser-til-trondheim-bydrift/
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