
Vårinformasjon mai 2009  
fra 

Lerkehaug Velforening 

 
1. Nytt styre 
På velforeningens årsmøte 18. februar ble det valgt nytt styre: 
 Anne Byberg   sekretær 
 Jens Grande   kasserer 
 Anita Welde   styremedlem 
 Trude Nilsen   nestleder 
 Ragnhild Vist Lindberg leder 

Arild Christensen fra det tidligere styret er med i en 
overgangsperiode.  

  
     Bilde……. 
 
 
 
 

 
 
2. Merkesåsen solgt til Steinkjer Hundeklubb 
Årsmøtet ga styret fullmakt til å gjennomføre salg av Merkesåsen. 
Steinkjer Hundeklubb har kjøpt Merkesåsen for kr. 350.000,-. 
Overtakelse 1. juni. Hvis noen er interessert i inventar, ta kontakt 
med styret.  
 
3. Fellesområdene på Lerkehaug 
Styret ønsker at fellesområdet langs Lerkehaugvn. skal bli mer 
innbydende sommerstid. I første omgang er det snakk om enkle 
tiltak som klipping av gress, senere kan det bli snakk om mer 
omfattende tiltak.  



 
Ellers vil vi oppfordre beboerne til å ha et blikk utenfor egen tomt 
mht. ugress, kantklipp osv. Så blir Lerkehaug et enda finere sted å 
bo! 
 
Langs Lerkehaugvn. ned mot skytterhuset ligger det dessverre en del 
”etterlatenskaper” etter hunder. Dette er ikke hyggelig for noen. Vi 
oppfordrer derfor hundeeiere til å ta ansvar og plukke opp etter sine 
firbente venner☺ 
 
Ved Lerkehaug Barnehage står noen store bjørketrær som bør tas 
ned ifb. med barnehagens byggeprosjekt. Hvis noen er interessert i 
jobben, får de selvfølgelig fylle opp vedlageret sitt. Interesserte 
kan ta kontakt med Jens Grande på tlf. 930 14400 innen 1. juni. 
Ellers ser vi fram til at Lerkehaug barnehage satser stort og 
bygger ny barnehage. Det blir et aktivum for feltet vårt☺ 
 
4. Arrangement 
Styret ønsker å videreføre velforeningens tradisjonelle 
arrangement. St.Hans-arrangementet blir i år på lekeplassen i 
Lerkeveien på St.Hansaften (23.juni) kl. 18.00. Følgende komite er 
forespurt og har sagt ja: Tina Gjølga og Trond Kåre Olsen (ansv.), 
Stig Larsen og Astri Hansen Juvik, Ingrid Elise Jekthammer, Karl 
Petter Ervik. Folk oppfordres til å ta med griller. Møt opp! 
 
Mer om øvrige arrangement kommer i ”høstnytt”.   
 
5. Kontingent 
Velforeningens medlemskontingent er uforandret, og er for 2009 kr. 
150,- for enslige og kr. 300,- for familier. Innbetales til konto 4410 
06 55362 (se vedlagte utfylte giro). 
 
Vi ønsker alle på Lerkehaug en riktig god sommer☺☺☺☺ 


