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Det er siden siste årsmøte avholdt 6 styremøter.  
Når årsmeldinga skrives har vi 128 betalende medlemmer.  
 
2018 har vært et år på det jevne uten større nye prosjekter, dog har vi gjennomført vedlikeholds 
dugnader på Grantangen, og på deler av ski traseen.   
Etter innspill fra årsmøtet i fjor, ble det laget og satt opp informasjonsplakater som beskriver 
Tomtvasslaget. Det gjenstår å få satt opp plakat på 3 av tavlene.  
 
Lørdag 20.10 organsierte Tomtvasslaget tur for å gå opp og få merket en gammel setersti som 
går fra Lavøya over Lavøy vollen, til Tomtvasslia via Restadbustaden.  Denne turen ble annonsert. 
Oppmøtet bestod av 3 stk fra styret. Vi fant stien, og fikk den merket.   
Planen videre er å søke midler, få ryddet og merket stien som da forhåpentligvis kan bli attraktiv 
som turveg for mange, inkludert pilgrimer som nå ferdes langs veien på Tomtvatnet. 
 
Grantangen er fortsatt en samlingsplass som benyttes mye, både av hyttefolk, men også av 
tilreisende dag turister.  Vårdugnaden på Grantangen ble gjennomført med flott oppmøte.  Det 
ble kjøpt inn seksjoner / grinder som ble satt opp som forlengelse av gjerdet ned i vannet.  
Når det gjelder rasteplassen på Liljebukta så må det nye styret sørge for at det området blir 
ryddet og rustet opp til sommeren. Vi må sørge for at plassen ikke gror igjen, oppgradering av  
benkene samt sørge for at det kommer opp skilt som viser at dette er virkelig er en rasteplass !    
 
Med en snørik vinter lå alt til rette for å gå mye på ski i løypene rundt Tomtvatnet. Det var vel 
tilnærmet perfekte skiforhold så å si hver helg, både om man ville holde til i nærmiljøet, eller ta 
langrunden om Lavøya / Skjøtingen / Tomtvasslia. Den nye traseen på fra beitfeltet til 
parkeringsplassen på Restabustaden ble også veldig bra.   
Fortsatt har vi noe å gå få for å sikre at løypene blir oppkjørt når vi ønsker. Å sikre løypekjøring 
ved store snøfall i vinterferieuka må forbedres, av flere årsaker bommet vi litt der i år igjen.  



Men viktig å vite at vi er avhengig av tilgjengelig sjåfør på løypemaskina, og ikke minst at de gjør 
dette på frivillig basis, noe som kan være utfordrende for kjøring midt i uka. Når det i tillegg kom 
et snøfall som ga mere snø enn prognosene tilsa, ble det ekstra utfordrende.   
Uansett må vi si oss veldig godt fornøyd med løypekjøringa siste vinter, så Skogn IL fortjener en 
stor takk for den innsatsen de legger ned for å hjelper oss med å holde skiløypene godt 
preparert.    
Løypekjøring med Tomtvasslagets sporlegger er det SGA som er ansvarlig for. Denne blir 
benyttet som supplement til Skogn IL, vi ser at denne har begrensninger ved store snødybder.    

 
Årsmøtet 2016 ga styret i Tomtvasslaget i oppdrag å følge med på hvordan Småkraft Trøndelag 
AS handterer fallrettigheten i Tomtvatnet.  Etter styrets vurdering har tappingen fra Tomtvatnet i 
2018 heller ikke vært av en slik karakter at tiltak mot ‘myndighetene’ har vært nødvendig.  
 
Serviseavgiften er et viktig tema for styret.  Styret har levert et innspill til SGA på posten på 
75 000 som ligger inne for sommer og vintervedlikehold av parkeringsplassene. SGA behandler 
dette på styremøte i november.     
En ubenyttet post i aktivitetsplan er knyttet til gapahuken i Tomtvasslia.  Av flere årsaker ble 
planlagt aktivitet for oppgraderingen av gapahuken ikke gjennomført – 3. planlagte dugnads 
lørdager ble avlyst som følge av for mye regn.    
 
Hytterenovasjon er nå innført, og styret takker Johannes som representant fra Tomtvasslaget i 
komiteen som har jobbet med saken opp mot kommune og Innherred Renovasjon.  Vi er godt 
fornøyd med plassering av tømmeplassene, og hvordan de ble utformet.       
 
Når det gjelder det kommunale feieinitiativet, har styret fått opplyst at Tomtvatnet står for tur 
for feiing når alle hyttene på Vulusjoen er ferdig feiet.  Antatt oppstart for hyttene på 
Tomtvatnet vil bli utpå vinteren/ våren 2019.  
 
SGA har i løpet av året ferdigstilt opprustingen av nyvegen i Tomtvasslia.  På strekningen 
Heggbekken - Granavollen mangler grusing og kantrydding den siste biten fra den gamle 
‘bommen’ og ned mot parkeringsplassen ved Granavollen. 
Turstien mot gapahuken i Tomtvasslia ble planert og grøftet opp i 2017, topplag på stien gjenstår 
fortsatt. SGA valgte å sikre en formell godkjenning av stien i de kommunale organer før man 
gruset topplaget. Dette er nå i orden, så sommeren 2019 vil dette gjennomføres. Kostnaden med 
doppdekket dekkes av SGA i sin helhet.    
 
Tomtvasslaget er godt fornøyd med hvordan SGA sørger for vedlikehold av veiene til Tomtvanet, 
sommer som vinter.  Til tross for en god gammeldags vinter med mye snø, holdt SGA veiene og 
parkeringsplassene åpne vinteren igjennom.  En tørr sommer gjorde at det i perioder var noe 
støvplager, men dette løste seg så fort det ble noe nedbør.  Det må være fukt i vegen for at det 
er formålstjenlig å strø. 
 
Påskearrangementet på Grantangen er fortsatt et populært arrangement, over 200 møtte også i 
år. Opplegget var tradisjonelt med servering til alle, uttrekkspremier for oppmøte og deltagelse i 
naturstien.  
 
I 2018 har 358 personer signert i boka på Høg Skjøtingen. Vi trekker ut en vinner blant de som 
har signert på årsmøtet. En signering i boka er et lodd i trekningen.  
 



Styret opprettholder tradisjonen med å distribuere Tomtvassposten via postforsendelse. Giro 
med innkreving av medlemskontingenten legges ved utsendelsen av medlemsbladet.  
 
Tomtvasslaget er registrert i Brønnøysundregistrene med et organisasjonsnummer, 990313598. 
Dette gir oss mulighet til å stå som mottaker av Grasrotandelen fra Norsk Tipping.  
Styret oppfordrer alle medlemmer om å gi sin grasrotandel til Tomtvasslaget.  
 
 
 
05. november 2018.  
Tor Einar Jørgensen  
Sekretær  
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