
 

Stier: 

Stien fra Lavøya og mot Furuhøvelen vil bli ferdigstilt til sommeren. Det er planlagt 

oppstart av ny sti fra Tomtvasslia og opp til gapahuken. Imidlertid avslo Statskog søknad 

om sti / skiløype fra Hoavollen og opp, som årsak var grense mot naturreservat. 

Det bli ordinært vedlikehold på de etablerte stiene.  

 

Skilting: 

Skilting og merking av stier og steder rundt Tomtvatnet er gjennomført. Prosjektet var et 

samarbeid mellom allmenningen, Skogn IL, Tomtvasslaget og fylkeskommunen. 

Fylkeskommunen ledet arbeidet. 

 

Utsiktsrydding langs vannet: 

Allmenningen har åpnet for at hytteeiere kan rydde trær og busker langs vannet. Det kan 

hugges ved til bruk til egen hytte. 

Gunnar Pettersen i Almenningen må kontaktes først for avklaring av området. 
gunnar.pettersen@sgalmenninger.no 

 
Allmenningen har fått hjemmeside: 

Allmenningen har egen hjemmeside. Den kan dere besøke på www.sgalmenninger.no  

 

Årsmøte 2015: 

Årsmøte for 2015 vil bli holdt på torsdag den 12. november  kl.1900.  

Årsmøte vil bli avholdt i kantina ved Levanger bo og aktivitetssenter.  

 

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

laget. Vi håper dere alle betaler 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!  

 

 

Tomtvasslaget 

Postboks 318 

7601 Levanger 

                                                     

Tomtvasslaget stiftet 26.06.1945 

 
 

 
 

 

Tomtvassposten 2015 
Tomtvasslagets styre 2015 

Leder:   Ole Jonny Rønning 

Nestleder:  Geir Strid 

Kasserer  Johannes Bremer 

Sekretær:  Roar Eriksen 

Styremedlem:  Martin Flatås 

Styremedlem:  Solfrid Voldseth 

Styremedlem  Frode Brekken 

Varamedlem:  Kjell Andreassen  
 

Orientering fra styret: 

mailto:gunnar.pettersen@sgalmenninger.no
http://www.sgalmenninger.no/


Satsningsområder for Tomtvasslaget i 2014 kommer til å bli: 

Hjemmeside på internett: www.tomtvasslaget.org 
Hjemmesiden vår har ikke blitt den informasjonssiden vi ønsker. Styret vil jobbe med å få 

utviklet hjemmesiden. Facebookgruppe for Tomtvatnet eksisterer.  

Kontakt person: ojr@levanger.kommune.no 

 

Registrering av e-post adresser:  

Styret ønsker fortsatt å få registrert e-post adresser til vår medlemmer. Dette for å være i 

stand til å nå hytteeierne med informasjon så raskt som mulig, om nødvendig.    

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

 

Bruk av serviceavgifta 2014: 

Hovedplan for bruk av serviceavgifta er lagt ut på våre hjemmesider. For 2014 prioriteres: 

 

2015 Tiltak Kostnadsoverslag Regnskap Andel 

serviceavgift 

Fullført 

innen 

 Elektroniske bomstasjoner 800.000 1.050.000 30.000 i 1 år  

Oppjustering veg: 

Heggbekken - 

Vannliljebukta 

1.000.000 1.455.000 30.000 i 1 år   

Oppjustering veg: 

Vannliljebukta - Kolberg 

4 500 000   0 60.000 

fra 2016 

Sommer og 

vintervedlikehold av veger 

og parkeringsplasser 

410.000 

 

 75.000 

 

 

Stier: 

Tomtvasslia til gapahuk, 1. 

etappe. 

P. plass Lavøya – mot 

Furuhøvelen 

 

200.000 

 

150.000 

  

  

30.000 

 

30.000 

  

                                   

 

 

400 m 

 

Utsiktsrydding 10.000  0  

Skiløyper Tomtvatnet 20.000  20.000  

Skiløyper Grønningen 10.000  10.000  

Vedlikehold Stier og 

rasteplasser Lunb og Tomt  

  10.000  

 Hyttekart og skilting 150.000  0  

 

 

 

Sauegjerde rundt hyttene.: 

Almenningen tar fortsatt mot søknad om å sette opp gjerde rundt hyttene. Det er spesielle 

regler knyttet til dette. Ta kontakt med Allmenningsbestyrer Gunnar 

Pettersen.gunnar.pettersen@sgalmenninger.no 
 

Opprustning av vegen Liljebukta - Kolberg: 

Arbeidet med vegen startet opp med skogrydding, grøfter og utskifting av stikkrenner. 

Vegen skal etter planen være ferdig i løpet av 2015. 

 
Elektroniske bomstasjoner ved Hjelmen og Kolberg: 

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

Knipenberg – Hjelmen og på bygdealmenningskontoret på Skogn. Årskortet er et eget 

kort(engangsinvestering) og koster 200 kroner. Samme kort kan brukes i årene fremover. 

Årskortet gjelder for kalenderåret og koster kr. 500.  

. 

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 2. april fra klokka 12.00. 

 

Snøscootertransport: 

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

Leif Aasen Ree, tlf. 909 86693 

 

Skiløypene: 
Skogn IL har ansvaret for løypekjøring. Snøforholdene avgjør om det kjøres. Det skal 

jobbes med å få utbedret flaskehalser for å sikre at løypemaskin kan komme over om det er 

mildvær. Status løypekjøring, følg med på www.skisporet.no/nordtrondelag/skogn  

 

Gapahuken i Tomtvasslia: 

Det ble avslag på søknaden om friluftsmidler i fjor. Det søkes igjen om friluftsmidler til å 

etablere ny sti fra parkeringsplassen ved Tomtvasslia og opp til gapahuken. 

 

Pinseaften på Grantangen: 

Styret ønsker å invitere alle hytteeiere til uformelt hyggelig samvær på Grantangen på 

pinseaften lørdag 23 mai. kl. 18.00 Alle tar med seg mat med mer etter behov. Ta gjerne 

med gitar eller andre instrumenter, allsang, grill og bålkos. 

 

http://www.tomtvasslaget.org/
mailto:johabre@online.no
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