
Dugnader: 

Det må også i 2010 arrangeres dugnader på Tomtvatnet. 

Til våren i mai/juni: 

- På Grantangen må benker og grillhytte oljes/beises, gjerde/grind 

repareres og det må ryddes langs stiene.   

- I Liljebukta skal benker oljes og det må ryddes langs stiene. 

Til høsten i september/oktober: 

- Skiløypa my ryddes for kratt og kjerr 

- På gapahuken skal det legges torvtak og beises. 

Møt opp på de felles dugnadene, uten dem kan vi ikke tilby bl.a. løypekjøring, 

rasteplasser og gapahuken. Dugnadene er både sosiale og hyggelige, og en flott 

arena til å bli kjent med andre hytteeiere. 

Dugnader vil bli annonsert på oppslagstavla og via ”jungeltelegrafen”. Møt opp ! 

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 på giroen eller i tekstfeltet hvis du benytter nettbank. 

Før gjerne opp e-post adresse i tillegg. 

Styret for Tomtvasslaget ønsker alle medlemmer og andre besøkende på 

Tomtvatnet en riktig hyggelig påskefeiring !  

 

                                                                   

Tomtvasslaget stiftet 26.06.1945 

 
 

 
 

 

Tomtvassposten nr. 1 2010 
 
Tomtvasslagets styre 2010 

 

Leder:   Ole Jonny Rønning 

Kasserer  Grethe Heggli 

Sekretær:  Roar Eriksen 

Styremedlem:  Geir Strid 

Styremedlem:  Kari H. Lien 

Styremedlem:  Alf Johan Skjerve 

Varamedlem:  Greta Skaanes 

Varamedlem:  Toril Johansen 



Orientering fra styret: 

 

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

Tore Knipenberg – Hjelmen, Skjesol – Skogn og på bygdealmenningskontoret i 2. 

Etg. I intersportbygget på fredager. 

 

Årsmøtet ba styre om å kontakte allmenningen for å få en skriftlig tilbakemelding 

på framtidig utbedring og vedlikehold av veien. Brev er sendt, men vi har av ulike 

årsaker ikke mottatt svar enda. Så fort svar er mottatt vil det bli lagt ut på 

hjemmesidene. 

 

Styret har mottatt et referat fra møte i Reinsjø fjellstyre der temaet ”gjerder rundt 

hytter” ble drøftet. Fullstendig referat er lagt ut på hjemmesidene, men vi minner 

her om at i følge festekontraktene kan ikke bebyggelsen inngjerdes uten skriftlig 

samtykke fra bortfester. 

 

Styret jobber også med å få laget et kart over området med merkede turstier og 

skiløyper. 

 

Har du saker du ønsker styret skal jobbe med, kontakt Ole Jonny på e-post: 

ole.jonny.ronning@levanger.kommune.no  

 

Vi minner om hjemmesida til Tomtvasslaget; www.tomtvasslaget.org 

 

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. I fjor var det 229 

oppmøtte, ny rekord ! Blir det ny rekord i år ? 

MØT OPP PÅ Grantangen fredag den 2.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 før påske, 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 hvordan det blir kjørt i påsken. 

Gapahuken i Tomtvasslia: 

Det gjenstår fortsatt noe arbeid med gapahuken. Vindskjier er satt på, men vi 

mangler fortsatt torvtaket. Vi har i tillegg søkt om friluftsmidler til å oppruste stien 

fra Tomtvasslia til gapahuken. Det skal være kjørt opp ved til gapahuken, men ta 

gjerne med litt selv hvis dere skal tenne bål. 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 2010: 

Årsmøte for 2010 vil bli holdt på tirsdag den 16.11.2010 kl.1900. Sted og tid vil 

også bli annonsert på forhånd i Trønder-avisa.  
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