
Medlemskontingent 2011:  
 

Av praktiske årsaker ønsker styret i Tomtvasslaget å forenkle 

utsendelsen av giro for medlemskontingenten.   

 

Alle hytteeierne ved Tomtvatnet ønskes velkommen som medlemmer. Følg 

anvisningen for betaling nedenfor.  

 

Hytte nr:__________ 

 

Feste nr:__________ 

Medlemskontingent  

Tomtvasslaget  

 

GIRO 

Betalingsfrist: 

04.04.2011 

Betalt av: 

 

 

 

Betalt til: 

Tomtvasslaget, 

Postboks 318, 

7601 LEVANGER 

 

 

Belast konto: 

 

 

Kr. 200,00 

 

Til konto: 

0530 3747755 

 

 

 

                                                                   

Tomtvasslaget stiftet 26.06.1945 

 
 

 
 

 

Tomtvassposten nr. 1 2011 
 
Tomtvasslagets styre 2011 

Leder:   Ole Jonny Rønning 

Nestleder:  Alf Johan Skjerve 

Kasserer  Johannes Bremer 

Sekretær:  Roar Eriksen 

Styremedlem:  Martin Flatås 

Styremedlem:  Kari H. Lien 

Varamedlem  Geir Strid 

Varamedlem:  Greta Skaanes 



Orientering fra styret: 

Satsningsområder for Tomtvasslaget i 2011 kommer til å bli: 

Ny hjemmeside på internett: 

Vi har laget ny hjemmeside for Tomtvasslaget da den gamle var for tungvint både til 

vedlikehold og som brukere. Egil Skjelbred har tatt på seg ansvaret for vedlikehold og 

oppdateringer av den nye nettsiden. Styret ber om tilbakemeldinger på design og innhold. 

Styret ønsker at nettsiden skal fungere som en informasjonskanal for alle hytteeierne på 

Tomtvatnet. Adressen er: www.tomtvasslaget.org 

Registrering av e-post adresser:  

Styret ønsker å registrere e-post adresser til vår medlemmer. Dette for å være i stand til å nå 

hytteeierne med informasjon så raskt som mulig, om nødvendig.  Ser for oss at bla 

Tomtvassposten sendes ut via e-post.  

Send din e-post adresse til kasserer Johannes Bremer:  johabre@online.no  

Dugnader: 

Som tidligere år er det dugnader på de opparbeidede rasteplassene som er hovedoppdraget. 

Rydding av Liljebukta og Grantangen er i hovedsak der det er størst behov for 

dugnadshjelp. Håper at flere etter hvert kan delta på dugnader sammen med oss i styret.  

Vi har også søkt om friluftsmidler til torvtak på den nye gapahuken på Tomtvasslia og til 

opparbeidelse av sti. 

Turkart over Tomtvatnet: 

Vi har som mål å få laget et turkart over Tomtvatnet, og de nærliggende områder. Ser for 

oss at dette blir tilgjengelig via nettsiden, samt på oppslagstavlene. 

Serviceavgift innført av Almenningen.  

Allmenningen har vedtatt å innføre serviceavgift for hytteeiere på Tomtvatnet. Dette har 

styret avvist, og vil søke dialog med grunneier for å komme fram til en løsning som er 

akseptabel for begge partene. Vi har pr. 8. mars enda ikke mottatt tilbakemelding fra 

allmenningen på vårt utspill. 

Fortløpende informasjon vil bli lagt ut på hjemmesiden. 

Sauegjerde rundt hyttene.  

Almenningen har nå åpnet for søknader om gjerder rundt hyttene. Det er spesielle regler 

knyttet til dette. Ta kontakt med Allmenningsbestyrer Gunnar 

Pettersen.gunnar.pettersen@sgalmenninger.no 

Opprustning av vei på sørsiden av vannet. 

Almenningen har informert om at de har planer om å starte opprustning av veien på 

sørsiden av Tomtvatnet fram til Heggbekken i løpet av våren 2011.   

 

Årskort: 

Årskort for tomtvassvegen kan også i år kjøpes på Shell-stasjonen - Levanger, Tore 

Knipenberg – Hjelmen, Skjesol – Skogn og på bygdealmenningskontoret  på Skogn. 

Påskemorro: 

Som tidligere år vil det også i år bli påskemorro på langfredag. Det blir aktiviteter både for 

voksne og barn. Kaffeservering, brus, pølse m/brød. Håper at så mange som mulig tar seg 

anledning til å komme, uansett værforhold.  

MØT OPP PÅ Grantangen fredag den 22.april fra klokka 12.00. 

Snøscootertransport: 

Disse kan kontaktes for avtale om scootertransport i vinter/påska: 

Oddvar Skjerve  99733711 

Erlend Lorås  95757934 

Ring og avtal transport i god tid, det er viktig at de får planlegge og samle opp avtalene.  

Skiløypene: 
Avtalen med Skogn IL denne vinteren er at såfremt forholdene tilsier det, vil det bli kjørt 

med løypemaskin hver lørdag morgen / formiddag. Vær og snøforhold avgjør om det blir 

kjørt i påsken. 

Gapahuken i Tomtvasslia: 

Vi har søkt om friluftsmidler til å oppruste stien fra Tomtvasslia til gapahuken. Hvis dere 

ønsker å tenne bål, ta da med dere litt ved. Husk, bryt ikke kvister på de få buskene som er 

der. 

Parkering: 

Alle vet etter hvert hvor løypemaskina kjører. Vi henstiller derfor alle ”farende” til å ta 

hensyn til dette ved parkering i området slik at løypemaskina kommer fram og har mulighet 

til å snu ved enden av løypa ved Tomtvasslivegen. Ta også  hensyn til veifarende ved 

parkering langs veien. Ta hensyn – kjør forsiktig! 

Årsmøte 2011: 

Årsmøte for 2010 vil bli holdt på tirsdag den 15.11.2010 kl.1900. Sted og tid vil også bli 

annonsert på forhånd i Trønder-avisa.  

 

 

 

Styret vil gjerne ønske alle nye og gamle hytteeiere velkommen som medlemmer i 

laget. Vi håper dere alle betaler den  medlemsavgiften. Husk; før på navn og adresse 

samt hyttenummer i tekstfeltet.  

Styret for Tomtvasslaget ønsker alle medlemmer og andre besøkende på Tomtvatnet 

en riktig hyggelig påskefeiring!  
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