
Vårinformasjon mai 2010Vårinformasjon mai 2010Vårinformasjon mai 2010Vårinformasjon mai 2010    

frafrafrafra    

Lerkehaug VelforeningLerkehaug VelforeningLerkehaug VelforeningLerkehaug Velforening    
  

1.1.1.1. GatelysGatelysGatelysGatelys    

Styret har gitt innspill til Steinkjer kommunes gatelysplan. Enhetsleder Even 

Blengsli orienterte på årsmøtet 16.02.10 om kommunens tanker vedr. gatelys 

og asfalt på Lerkehaug. Han anbefalte oss å prioritere gatelys, og så jobbe for 

asfalt etterpå. Steinkjer kommune har nå lagt ut gatelysplanen til høring  

(www.steinkjer.kommune.no). Planen prioriterer opprusting av eksisterende 

gatelys i kommunen, men foreslår 6 nye områder, hvorav Lerkehaug er ett. 

Realisering først i 2013/14, men med egeninnsats kan dette forseres.   

 

Ekstraordinært årsmøte 27. april bevilget kr. 50.000,Ekstraordinært årsmøte 27. april bevilget kr. 50.000,Ekstraordinært årsmøte 27. april bevilget kr. 50.000,Ekstraordinært årsmøte 27. april bevilget kr. 50.000,----    til egeninnsats, forutsatt til egeninnsats, forutsatt til egeninnsats, forutsatt til egeninnsats, forutsatt 

at gatelysene kommer i 2010at gatelysene kommer i 2010at gatelysene kommer i 2010at gatelysene kommer i 2010, noe vi har fått tydelig signal om, noe vi har fått tydelig signal om, noe vi har fått tydelig signal om, noe vi har fått tydelig signal om. . . . Nå ser det Nå ser det Nå ser det Nå ser det 

endelig lyst ut….endelig lyst ut….endelig lyst ut….endelig lyst ut….☺☺☺☺    

  

2.2.2.2. AsfAsfAsfAsfaltaltaltalt    

Det blir ikke asfalt før gatelysene er på plass. Asfaltering i Dambakkv/Lerkev. 

er prioritert i kommunens vegplan (dekkes av kommunen) men det blir ikke 

før i 2011. Når det gjelder evt. asfalt i resten av feltet, vil det bli tatt opp senere.  

 

3.3.3.3. OpprustiOpprustiOpprustiOpprusting av leikeplasserng av leikeplasserng av leikeplasserng av leikeplasser    

Opprusting av leikeplassene på Lerkehaug er viktige tiltak for å gjøre feltet 

attraktivt, både for oss som bor her, og for nye beboere. Derfor satser 

velforeningen nå ganske kraftig på dette. EEEEkstraordinært årsmøte kstraordinært årsmøte kstraordinært årsmøte kstraordinært årsmøte bevilget i bevilget i bevilget i bevilget i 

budsjettjusbudsjettjusbudsjettjusbudsjettjusteringteringteringteringen en en en kr. 100.000 til leikeplassen ved barnehagen og kr. 40.000 kr. 100.000 til leikeplassen ved barnehagen og kr. 40.000 kr. 100.000 til leikeplassen ved barnehagen og kr. 40.000 kr. 100.000 til leikeplassen ved barnehagen og kr. 40.000 

til leikeplassen i Lerkeveien.til leikeplassen i Lerkeveien.til leikeplassen i Lerkeveien.til leikeplassen i Lerkeveien. Prosjektet ved barnehagen gjennomføres i 

samarbeid med barnehagen for å få en helhet på området. Det utarbeides nå 

en plan for hvordan dette skal gjøres. I tillegg er det tidligere bevilget kr. 

70.000 fra Gjensidige-fondet til gjerdegjerdegjerdegjerde rundt hele området 

(barnehagen/leikeplassen). Det er også satt i gang arbeid med søknad om 

tippemidler til ballbingeballbingeballbingeballbinge (med nettvegger) der.  

  

 



 

4.4.4.4. Fellesområder langs LerkehaugveienFellesområder langs LerkehaugveienFellesområder langs LerkehaugveienFellesområder langs Lerkehaugveien    

Feltene mellom Lerkehaugveien og gangveien har i mange år vært et ”villniss”. 

Styret har hatt møte med bygartner Finn Rossing for å få råd. Han anbefaler 

ikke kantstein/beplantning fordi det brøytes fra begge sider, men hvis det slås 

relativt ofte, blir det etter hvert grønt. Det vil bli innkjøpt en bensindrevet 

kantklipper til formålet. Så kommer vi ut med ei dugnadsliste – tar vi hver vår 

tørn, blir dette en finere innkjøring til feltet☺ 

 

Som tidligere vil vi oppfordre beboerne om å ha et blikk utenfor egen tomt 

mht. ugress, kantklipp osv i sommer.  

 

5.5.5.5. St.HansSt.HansSt.HansSt.Hans----arrangementarrangementarrangementarrangement    

I 2009 var det et trivelig arrangement på leikeplassen i Lerkeveien St.Hans 

aften, takket være en dyktig komite. I år har vi spurt mange, men ikke funnet 

noen som er interessert i å bli med i komiteen. Derfor har styret funnet ut at 

St.Hans St.Hans St.Hans St.Hans aften på Lerkehaug aften på Lerkehaug aften på Lerkehaug aften på Lerkehaug     blir blir blir blir slikslikslikslik    (inntil vi får signaler om noe annet)(inntil vi får signaler om noe annet)(inntil vi får signaler om noe annet)(inntil vi får signaler om noe annet): : : : 

ingen komite eller organisert arrangement, men alle som har ingen komite eller organisert arrangement, men alle som har ingen komite eller organisert arrangement, men alle som har ingen komite eller organisert arrangement, men alle som har lyst møtes på lyst møtes på lyst møtes på lyst møtes på 

leikeplassen i Lerkeveien (samme sted som i fjor) leikeplassen i Lerkeveien (samme sted som i fjor) leikeplassen i Lerkeveien (samme sted som i fjor) leikeplassen i Lerkeveien (samme sted som i fjor)     fra kl. 18.fra kl. 18.fra kl. 18.fra kl. 18.30 30 30 30 hvor alle har hvor alle har hvor alle har hvor alle har 

med seg det man ønsker av mat og drikke.med seg det man ønsker av mat og drikke.med seg det man ønsker av mat og drikke.med seg det man ønsker av mat og drikke. Når det gjelder grill, oppfordres 

folk til å samarbeide om dette. (Styret har planer om å kjøpe inn større 

permanente griller til hver leikeplass).    

    

6.6.6.6. KontingentKontingentKontingentKontingent    

Velforeningens medlemskontingent er uforandret, og er også for 2010  

kr. 150,- for enslige og kr. 300,- for familier. 1 2009 var det 46 betalende 

medlemmer. Potensialet er langt større, og vi håper at når velforeningen nå 

jobber med flere tiltak for å gjøre Lerkehaug mer attraktivt, at medlemsmassen 

vil øke. Innbetales til konto 4410 06 55362 (se vedlagte utfylte giro).   

 

 

Styret ble i årsmøtet gjenvalgt for 2010, og består fortsatt av: Trude Nilsen, 

Anne Byberg, Anita Welde,  Jens Grande og Ragnhild Vist Lindberg.  

 

Vi ønsker alle på LerkehauVi ønsker alle på LerkehauVi ønsker alle på LerkehauVi ønsker alle på Lerkehaug en riktig fin sommer!g en riktig fin sommer!g en riktig fin sommer!g en riktig fin sommer!    
    

Hilsen StyretHilsen StyretHilsen StyretHilsen Styret    


