
Høst-/vinternytt fra  

Lerkehaug Velforening 5.12.2010 

 

1. Det bli gatelys på Lerkehaug! 

Steinkjer kommune, Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 
gjorde 30.11.2010 følgende vedtak: 
  
1. Steinkjer kommune prioriterer bygging av 12 stk. nye 

gatelys i Lerkevegen, Malisvevegen, Dambakkvegen og 
Fossekallen, samt skifting av 9 stk. eksisterende 
gatelysarmaturer i Malisvevegen og Kvernhusvegen til LED-
belysning. Arbeidene ses i sammenheng med prioriterte 
gatelystiltak i gatelysplanen i 2011, og søkes gjennomført 
innen 1.juli 2011. 

2. Det er en forutsetning for gjennomføringen at Lerkehaug 
Velforening yter et tilskudd til kommunen pålydende kr. 
50.000, som skal gå til delfinansiering av lysanleggene. 

3. Steinkjer kommune tillater at Lerkehaug Velforening kan 
benytte kommunens lysanlegg til belysning av akebakke ved 
Malisvevegen under forutsetning av at velforeningen tar 
merkostnaden i forhold til både investering og drift med ekstra 
belysning. 



Bakgrunnen for vedtaket er at da kommunen laget sin gatelysplan, 

sendt styret i Lerkehaug Velforening et skriftlig innspill om gatelys 

på Lerkehaug. Resultatet ble at vi ble prioritert i planen, men 

utbygging først i 2014. Da foreslo vi at vi kan betale en egenandel på 

kr. 50.000 fra velforeningens konto hvis vi får gatelys i 2010. Pga. at 

kommunen venter på LED-belysning, kommer utbyggingen nå i 2011.  

2. Asfalt 

Asfaltering i Dambakkveien/Lerkeveien står fremdeles i kommunens 

Vegplan. Det er ikke noe nytt om dette, men kommunen har sagt at 

gatelysene må bygges ut først. Når disse nå blir forsert, håper vi at 

det fører til at asfalten kommer så snart som mulig.  

 

3. Leikeplassen i Kvernhusveien 
Velforeningen har i 2010 samarbeidet med Lerkehaug Barnehage om 

tiltak på leikeplassen i Kvernhusveien. Det er satt opp gjerde med 

porter rundt plassen, sykkelløype er anlagt, gamle (og ulovlige) 

leikeapparater er fjernet, det er kjøpt inn 2 bord/benker (pluss 2 

bord/benker til leikeplassen i Lerkeveien). Alt er ikke helt ferdig, og 

det gjenstår bl.a. oppsetting av nye lekestativ, men dette vil vi følge 

opp til våren. Takk til Lerkehaug Barnehage for et veldig godt 

samarbeid! 

 

Da gjenstår det å ønske alle beboere på Lerkehaug ei riktig god 

jul og et godt nytt år!  

 

Hilsen Styret (som fortsatt består av Anne Byberg, Jens Grande, 

Trude Nilsen og Ragnhild Vist Lindberg) 


