
Høstnytt oktober 2009  

fra  

Lerkehaug Velforening 
 

1. Merkesåsen. 
Siden sist (vårinfo mai 09) har styret effektuert salget av Merkesåsen til 
Steinkjer Hundeklubb. Vi ønsker hundeklubben velkommen til Lerkehaug, 
og håper det blir til glede og nytte både for kjøper og for beboerne her. Salget 
har gjort at velforeningen nå har økonomi til ulike tiltak til beste for oss som 
bor her.  
 

2. Konkrete tiltak.  
Den 12.10. hadde styret møte med Steinkjer kommune, hvor vi diskuterte  
samarbeid med kommunen om: 

• Vei/asfalt 

• Gatelys 

• Forskjønning/beplantning langs Lerkehaugveien 

• Tiltak for barn/unge 
 

Styret har mottatt henvendelser fra beboere som ønsker asfalt i deler av feltet. 
Enkelte har innhentet pristilbud fra KoLo – takk for positivt initiativ! 

 
Fra møtet med kommunen kan vi fortelle følgende: 

• Gledelig melding: Det skal legges asfalt i Dambakkveien/ 
Lerkeveien i 2010 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺(tiltak i kommunens Vegplan) 

 

• Gatelys: Styret har sendt skriftlig innspill til kommunens gatelysplan med 
forslag om 12 lyspunkter i feltet. Har tilbudt egenandel fra velforeningens 
konto. Styret mener dette har høy prioritet. 

• Styret har søkt om midler fra kommunens tilskuddsordning ”Estetikk i 
grendesentra” til forskjønnelse/beplantning av områder langs 
Lerkehaugveien (fom. Henningveien tom. avkjørsel Dambakkvn). Tar 
kontakt med bygartner for assistanse til planlegging. Velforeningen kan 
også her bidra med egenfinansiering.  

• Tiltak for barn og unge. Dette vil vi komme tilbake til.  
 
 



3. St.Hans-arrangement 
Det ble gjennomført et vellykket og trivelig arrangement på leikeplassen i 
Lerkeveien St.Hans-aften. Tusen takk til en dyktig og kreativ komite! Takk også 
til Karl Petter og Leif Johan for flott musikk! 
 

 
 

 

4. Lerkehaug Barnehage 
Barnehagens nybygg tar form, og skal etter planen stå ferdig siste uka i januar 
2010. Dette blir spennende! Det er nedsatt et utvalg med representanter fra styret 
i barnehagen og velforeningen som skal utarbeide en plan for uteområdet i 
tilknytning til barnehagen.  
 

5. Juletrefest  
Tidligere har det vært arrangert juletrefest på Skytterhuset. Vi ønsker å 
videreføre denne trivelige tradisjonen, og setter ned en arrangementskomite. 
Juletrefesten blir 5. juledag. Eget skriv kommer.  
 

6. Kontingent 
Det er fremdeles ikke for seint å betale inn kontingent for 2009 for medlemskap 
i velforeningen. Kr. 150,- for enslige og kr. 300,- for familier. Konto: 4410 06 
55362.  
 

Hilsen oss i styret, som fortsatt består av: 
Anne Byberg, Jens Grande, Anita Welde, Trude Nilsen og  
Ragnhild Vist Lindberg.  
 
Vi tar gjerne imot forslag til tiltak, eller andre henvendelser, til beste for 
Lerkehaugs beboere. For eksempel på epost: ragnhild-vist.lindberg@ntfk.no 


