
 

Stier: 

Det planlegges utvidelse av stien fra Lavøya og mot Furuhøvelen, planen er at den vil bli 

ferdigstilt nå til sommeren 2016. Videre så vil det bli oppstart av den lenge planlagte stien 

fra Tomtvasslia, og opp til gapahuken.  I tillegg vil det ved behov bli ordinært vedlikehold 

på de andre etablerte stiene.  

 

Skilting: 

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

samarbeid mellom allmenningen, Skogn IL, Tomtvasslaget og fylkeskommunen. Nye 

oppslagstavler er satt opp som del av prosjektet. Fylkeskommunale midler dekker det 

meste, men midler fra serviseavgiften vil også inngå i finansieringen. 

 

Utsiktsrydding langs vannet: 

Minner om 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 

 
Allmenningens hjemmeside: 

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

 

Årsmøte 2016: 

Årsmøte for 2016 vil bli holdt på mandag den 7. november kl. 1900.  

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

 

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

laget. Vi håper dere alle betaler medlemsavgiften. Husk; 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 2016 
 

Tomtvasslagets styre for 2016 

Leder:   Geir Strid 

Nestleder:  Oddvar Langås 

Kasserer;  Johannes Bremer 

Sekretær:  Tor Einar Jørgensen 

Styremedlem:  Martin Flatås 

Styremedlem:  Inge Strandholmen  

Styremedlem:  Leif Aasen Ree 

Styremedlem:  Kjell Andreassen  
 

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


Orientering fra styret: 
 

Hjemmeside: www.tomtvasslaget.org 

Hjemmesiden vår er blitt oppfrisket med ny design. Vi håper dette etter hvert vil bli den 

informasjonskanalen vi alle ønsker.  Styret tar gjerne imot bidrag til innhold på hjemmesiden.  Bidrag 

sendes: styret@tomtvasslaget.org 

 

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 2016: 

Hovedplan for bruk av serviceavgifta er lagt ut på våre hjemmesider.  

 

For 2016 prioriteres: 

2016 Tiltak Kostnadsoverslag Andel 

serviceavgift 

Fullført 

innen 

 Opprusting veg: Vannliljebukta 

- Kolberg   

4 500 000,- 60 000,- 60 000 

I 5 år 

Sommer – og vintervedlikehold 

av veger og parkeringsplasser 

415 000,- 75 000,- Andel 

Steier:   Lavøya og Tomtvasslia  100 000,- 60 000,-  

Skiløyper Tomtvatnet og 

Grønningen 

30 000,- 20 000,-  

Ny løypetrasé  40 000,- 20 000,- 2.år 

Oppbrøyting veg Heggbekken 

til demningen, etter vinterstengt 

5 000,- 5 000,-  

Vedlikehold stier, benker, 

gapahuker  

15 000,- 10 000,-  

Hyttekart turskilting, infotavler 

og infoskilt 

150 000,- 10 000,-  

 Ny ski trasé – Skjøting sida    Fra 2017 

 

Tvungen Hytterenovasjon: 

Den 10. februar i år inviterte Innherred Renovasjon (IR) til informasjonsmøte om innføring av tvungen 

hytterenovasjon. Det var ca. 75 hytteeiere til stede. Representanter fra IR kunne fortelle at tvungen 

hytterenovasjon er en lovpålagt oppgave. Vi fikk høre at miljøgevinsten vil være betydelig når denne 

ordningen settes ut i livet. Videre fikk vi fortalt at en hytteeier leverer inntil ca. 500 kg bygningsavfall 

og liknende avfall pr. år. til gjenbrukstorget på Mule, og at en hytteeiendom er en betydelig 

forurensningskilde i naturen.  

Nå er IR i gang med å finne fram til plassering av oppsamlingspunktene for hytteavfallet. 

Renovasjonsselskapet ønsker å plassere disse så langt unna hytteområdene som mulig, det vil si ved 

bommen ved Hjelmen i Markabygda, og tilsvarende lengst mulig nede i bygda på Okkenhaugsida. 

Dette er selvsagt lite brukervennlig for oss hytteeiere, som skal bruke og betale for denne ordningen. 

Mange hytteeiere hadde svært kritiske kommentarer til IR sitt opplegg. 

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: 

Vegen er nå åpnet for bruk.  Det gjenstår noe arbeide med grusing av topplag på vegen, slik at det til 

våren kan bli korte perioder med vegarbeide.  Dette vil bli kommunisert. 

 
Elektroniske bomstasjoner ved Hjelmen og Kolberg: 
Minner om at årskort for Tomtvassvegen kan kjøpes på Shell-stasjonen - Levanger, Tore Knipenberg – 
Hjelmen, Bunnpris på Skogn, 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 25. mars fra klokka 12.00. 

 

Snøscootertransport: 
Disse kan kontaktes for avtale om scootertransport: 

Leif Aasen Ree, tlf. 909 86693 

Skogn IL v/ Oddvar Skjerve, tlf. 950 36951   

 

Skiløypene: 
Skogn IL har fortsatt ansvaret for løypekjøring. Snøforholdene avgjør om det kjøres.  
Status løypekjøring, følg med på www.skisporet.no/nordtrondelag/skogn  
 

Gapahuken i Tomtvasslia: 

Etter at det ble avslag på søknaden om friluftsmidler forrige året, vil det bli kanalisert midler fra 

serviseavgiften for 2016.  Dette gjør at vi i nå kan starte opp arbeidet med den planlagte stien opp til 

Gapahuken til sommeren.  

 

Pinseaften på Grantangen: 

Styret oppfordrer alle hytteeiere til uformelt hyggelig samvær på Grantangen på pinseaften lørdag 

14.mai kl. 18.00 Alle tar med seg mat med mer etter eget behov. Ta gjerne med gitar eller andre 

instrumenter, allsang og bålkos. 
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