
 

Stier: 

Det planlegges oppstart av den lenge planlagte stien opp til gapahuken i Tomtvasslia.  I 

tillegg vil det bli ordinært vedlikehold på de andre etablerte stiene.  Forlengelse av stien fra 

Lavøya mot Furuhøvelen er lagt på vent. 

 

 

Utsiktsrydding langs vannet: 

Minner om at Allmenningen har åpnet for at hytteeiere kan rydde trær og busker langs 

vannet. Det kan hugges ved til bruk til egen hytte. Allmenningen selger også ved i sekker.  

Kontakt: gunnar.pettersen@sgalmenninger.no 

 
Allmenningens hjemmeside: 

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

 

Årsmøte 2017: 

Årsmøte for 2017 vil bli holdt på mandag den 6. 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.  

Tomtvasslagets nye kontonummer: 4212.21.20648 

 

 

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 2017 
 

Tomtvasslagets styre for 2017 

Leder:   Geir Strid 

Nestleder:  Oddvar Langås 

Kasserer;  Tormod Hovd 

Sekretær:  Tor Einar Jørgensen 

Styremedlem:  John Olav Sørmo 

Styremedlem:  Inge Strandholmen  

Styremedlem:  Leif Aasen Ree 

Styremedlem:  Tor Gunnar Heggli 
 

Orientering fra styret: 
 

Hjemmeside: www.tomtvasslaget.org 

 Styret tar gjerne imot bidrag til innhold på hjemmesiden.   

Bidrag sendes: styret@tomtvasslaget.org 
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http://www.tomtvasslaget.org/
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Bruk av serviceavgifta 2017: 

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

 

2017 Tiltak Kostnadsoverslag Andel 

serviceavgift 

Fullført om 

 Opprusting veg: Vannliljebukta 

- Kolberg   

300 000,- 60 000,- 60 000 

I5 år fra og med 

2016 

Sommer – og vintervedlikehold 

av veger og parkeringsplasser 

415 000,- 75 000,-  

Sti Tomtvasslia  50 000,- 30 000,-  

Skiløyper Tomtvatnet og 

Grønningen 

30 000,- 20 000,- 

10 000,-   

Tomtvatnet 

Grønningen 

Ny løypetrasé  

Beitfeltet/Lauvøya 

40 000,- 20 000,- i 2 år fra og med 

2016 

Oppbrøyting veg Heggbekken 

til demningen, etter vinterstengt 

2 000,- 2 000,-  

Vedlikehold stier, benker, 

gapahuker  

15 000,- 5 000,-  

Ny skiløype 

Beitfeltet/Tomtvassliveien 

50 000,- 20 000,-  

 Utsiktsrydding  5 000,- 5 000,-  

 Ny bru Klauvtjønna  10 000,-  

 

 

 

Hytterenovasjon:  

Innherred Renovasjon (IR) viser fortsatt liten forståelse for synspunktene som Tomtvasslaget og 

Vulusjølaget fremmer i fellesskap. Situasjonen er også den samme i Verdal. Nå samarbeider 

Tomtvasslaget og Vulusjølaget med hytteforeningene i Verdal, og kan dermed legge større press på IR 

og begge kommunene. Sammen ønsker hytteforeningene å vinne fram med synspunkter, slik at 

hytterenovasjonen i begge kommunene blir best mulig i forhold til plassering og utforming av 

oppsamlingsstasjonene for hyttavfallet. Hytteforeningene ønsker også en gjennomgang av kostnadene i 

forbindelse med ordningen. Nå er renovasjonsavgiften for hytterenovasjon satt til kr 1356,- pr hytte. 

Dette er knapt halvparten av avgiften for en enebolig nede i bygda, og kan ikke harmonere med den 

virkelige mengden avfall som den enkelte hytteeier produserer. Hytteforeningene stiller seg tvilende til 

at avgiften for hytteavfallet er beregnet ut fra selvkostprinsippet. Hytteforeningene vil nå invitere 

begge kommunene til å gjennomføre et prosjekt for å se på hytterenovasjonen, hva angår teknisk 

gjennomføring og beregning av årsavgiften.. 

     

Vannstanden i Tomtvatnet: 

Som vedtatt på årsmøte skal Tomtvasslaget aktivt følge med på hvordan tappingen av Tomtvatnet 

utvikler seg. Tomtvasslaget skal følge opp mot NVE, grunneiere og den nye eieren av Hansfoss 

kraftverk med formål å sikre at området rundt Tomtvatnet fortsatt beholder sin kvalitet som 

rekreasjonsområde. 

 

Registrering av e-post adresser:  

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

hytteeierne med informasjon så raskt som mulig,  

Send din e-post adresse til kasserer Tormod Hovd:  Tormod.Hovd@ntebb.no  

 

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 

 

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.  
MØT OPP PÅ Grantangen fredag den 14. april 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   

 

Innkjøp av løypelegger: 

Som vedtatt på årsmøtet har Tomtvasslaget nå gått til innkjøp av egen løypelegger. Til å dra 

løypeleggeren har vi fått en ordning med at SGA stiller med sjåfør og en 6 huling med belter.  

Dessverre klarte vi ikke å komme i gang med en ordning med reservesjåfør til vinterferie uka,  

 

Skiløypene: 
Selv om vi har investert i eget utstyr, vil vi ha en ordning der Skogn IL kjører skiløypene med sin 
stormaskin. Tomtvasslagets løypelegger blir benyttet som oppfrisker samt i perioder der stormaskina til 

Skogn IL pågrun av forholdene ikke kommer over til Tomtvatnet.  
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