
 

Stier: 

Sammen med Almenningen kommer vi til å lage en ny sti fra demningen(Granavollen) til 

veien opp mot Lavøya. Den blir litt over en kilometer lang med en bredde på ca. 1 meter. 

Det kan brukes til turgåing og sykling. Oppstart så fort snøen er borte. 

 

Utsiktsrydding langs vannet: 

Almenningen 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 

 

Årsmøte 2012: 

Årsmøte for 2012 vil bli holdt på tirsdag den 13.11.2012 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; 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 stiftet 26.06.1945 
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Orientering fra styret: 

Satsningsområder for Tomtvasslaget i 2012 kommer til å bli: 

Hjemmeside på internett: www.tomtvasslaget.org 
Egil Skjelbred har ansvaret for vedlikehold og oppdateringer av den nettsiden. Styret ønsker 

at nettsiden skal fungere som en informasjonskanal for alle hytteeierne på Tomtvatnet. Stoff 

ønskes tilsendt til leder. Adressen er: ojr@levanger.kommune.no 

 

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  

 

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. Dette arbeidet vil bli 

sluttført i 2012 

 

Bruk av serviceavgifta 2012: 

Hovedplan for bruk av serviceavgifta er lagt ut på våre hjemmesider. For 2012 prioriteres: 

År Tiltak Kostnads 

overslag 

Andel fra 

serviceavgifta 

Fullført 

innen 

 

 

2012 

Elektroniske bomstasjoner 800 000 30 000 i 4 år  

Opprusting av Heggbekken – 

Vannliljebukta 

 

1 000 000 

 

30 000 i 4 år 

 

Sommer og vintervedlikehold 

Av veger og parkeringsplasser 

 

410 000 

 

70 000 

 

Stier: Lavøya - Granavollen 100 000 50 000  

Utsiktsrydding 20 000 20 000  

Skiløyper 30 000 30 000  

Kart med hytter, stier og  

rasteplasser 

 

10 000 

 

5 000 

 

Gapahuk Tomtvasslia 10 000 10 000  

Vedlikehold stier 10 000 10 000  

 

 

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: 

Veien er nå så å si ferdig. Til våren legges de siste lagene med toppdekke.  

 
Elektroniske bomstasjoner ved Hjelmen og Kolberg: 

Almenningen holder på å ferdigstille de nye bomstasjonene. Det har vært en del 

innkjøringsproblemer. Styret håper at dette nå vil bedre seg så fort som mulig. Følg med på 

vår hjemmeside for informasjon og bruksanvisning. 

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. 

Det lades i bomstasjonene, og gjelder i et år framover fra ladedato. 

. 

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 6.april fra klokka 12.00. 

 

Snøscootertransport: 

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

Leif Aasen Ree, tlf. 909 86693 

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: 

Stormen i vinter tok med seg taket på gapahuken. Vi må til sommeren legge nytt tak og da 

med torv. 

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! 
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