
 
 
 
Styremøte 07.05.2018 på LBAS 
Dato: 19.05.2018   
 
 
Deltakere 
Navn Initialer Tilstede Kommentar 

Arnt  Ove Flatås  AOF X  

Marit Glæstad Sølvberg MGS X  

Per Inge Eines PIE X  

Tormod Hovd TH X  

Geir Strid 

Tor Einar Jørgensen 

Tor Gunnar Heggli 

GST 

TEJ 

TGH 

X Referent 

 

 

 
Agenda: 

1. Status: Informasjon om Tomtvasslaget / oppslagsplakat    
2. Status / erfaring løypekjøring vinter 2018 
3. Dugnad/er: Grantangen, Gapahuken i Tomtvasslia   
4. Friluftsmidler 
5. Annet ? 

 
 
REFERAT: 
 
 
1: Vedtak på at vi bestiller informasjonsplakater utfra utarbeidet forslag til plakat.   Per Inge bestiller, 
og sørger for at disse blir hengt opp på begge bomstasjoner + oppslagstavlene.  
 
2: I det store og hele er konklusjon etter en liten runde på dette teamet at vi er fornøyd med 
vinterens skitilbud på Tomtvatnet.  Mye snø, og dermed en høyere kostnad enn tidligere år.  Vi kan 
ikke forvente at det til enhver tid er ny kjørte løyper, men at vi skal sørge for at det kjøres hver helg.  
Til neste år må vi sørge for at informasjon om løypekjøring skal sendes ut tidligere enn det ble gjort i 
år. Skriv bør sendes ut / legges ut på nettsiden til jul.   
Vi skal fortsette med opplegget med avtale med Skogn IL + SGA som supplementskjøring. 
 
3: Dugnad på Grantangen blir lørdag 16.05  - oppmøte kl 10.00  
Rydde + tynne ut Granskogen som vokser opp og fortetter i skråningen ned mot vatnet. I tillegg er 
det ønske om å forlenge gjerdet ned mot vannet. Utstyr til dette blir anskaffet av SGA. 
Tormod ordner med Kaffe. ‘ 
Informasjon om dette må legges ut på nettsiden. 
 
Dugnad på gapahuken i Tomtvasslia. 



Geir tar ansvar for eget opplegg med å kontakte folk direkte.   
Arbeidsoppgave blir:  

- Grave en grøft på yttersiden for å lufte den nederste stokken. 
- Grave ut inne i gapahuken for å gjøre plass til gulv og benk 
- Benker + bålsted / bålpanne  
- Arnt Ove undersøker om Kolbjørn F har stokker til overs som kan benyttes til benker.  

 
4: Det ble besluttet og ikke søke etter friluftsmidler dette året. Dette utfra at vi pt ikke har et prosjekt 
som er egnet til det. Vi prøver å søke støtte fra for eksempel Gjensidige eller Sparebanken eller 
tilsvarende.  
 
5: I løpet av sommeren skal SGA ordne med ny benkplass i området rundt parkeringsplassen ved 
sykkelstien.  Marit undersøker mulig leverandør og pris på benk. Sjekker ut muligheter via samme 
leverandør som Levanger kommune benytter. 
 


