
 

Stier: 

Tomtvasslaget jobber med å få gjenetablert, ryddet og merket en gammel seterveg som gikk 

fra Lauvøya og fram til Tomtvasslia. Høsten 2018 hadde vi en befaringsrunde, og mange 

steder fant vi merkestaver som markerte pilegrimsleia fram til Tomvasslia.   

 

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. Gi beskjed til SGA før du starter..  

Allmenningen selger også ved i sekker. Kontakt: gunnar.pettersen@sgalmenninger.no 
 

Allmenningens hjemmeside: 

Allmenningen har egen hjemmeside -  www.sgalmenninger.no  

 

Årsmøte 2019: 

Årsmøte for 2019 vil bli holdt på mandag den 11. november kl. 1900.  

Møtet vil bli avholdt i kantina til Levanger bo og aktivitetssenter.   

 

Styret ønsker alle nye og gamle hytteeiere velkommen som medlemmer i laget. Vi 

håper alle hytteeiere på Tomtvatnet betaler medlemsavgiften på kr 200,-  

Husk; Navn og adresse samt hyttenummer i tekstfeltet.  

Kontonummer: 4212.21.20648 

 

Styret for Tomtvasslaget ønsker alle medlemmer og andre besøkende på Tomtvatnet 

en riktig hyggelig påskefeiring!  

 

Styret oppfordrer alle hytteeiere til å vise hensyn miljøet i og rundt Tomtvatnet.  

 

Tomtvasslaget 

Postboks 318 

7601 Levanger 

                                                     

Tomtvasslaget stiftet 26.06.1945 

 

 

 
 
 

Tomtvassposten 2019 
 

Tomtvasslagets styre for 2019 

Leder:   Geir Strid 

Nestleder:  Per Inge Eines 

Kasserer;  Tormod Hovd 

Sekretær:  Tor Einar Jørgensen 

Styremedlem:  John Olav Sørmo 

Styremedlem:  Arnt Ove Flatås  

Styremedlem:  Marit Glæstad Sølvberg 

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 

mailto:gunnar.pettersen@sgalmenninger.no
http://www.sgalmenninger.no/
http://www.tomtvasslaget.org/
mailto:styret@tomtvasslaget.org


Bruk av serviceavgifta 2019: 

Hovedplan for bruk av serviceavgifta blir lagt ut på Tomtvasslagets hjemmeside når avtalen er signert.   

Oppsettet nedenfor er et forslag som ble utarbeidet i møte med SGA, dette skal styrebehandles og 

godkjennes av styret i Tomtvasslaget før forslaget signeres.   

 

     

2019 Tiltak Kostnadsoverslag Andel 

serviceavgift 

Fullført  

 Opprusting veg: Vannliljebukta 

- Kolberg   

300 000,- 60 000,- 2 år (2016 – 2021) 

 

Sommer – og vintervedlikehold 

av parkeringsplasser 

 

415 000,- 

 

75 000,- 

 

Årlig 

 

Gapahuk Tomtvasslia  

  

30 000,- 

 

2019 

Skiløyper Tomtvatnet og 

Grønningen  

37 000,- 25 000,- 

12 000,-   

Tomtvatnet 

Grønningen 

Oppbrøyting veg Heggbekken 

til demningen, etter vinterstengt 

 

2 000,- 

 

2 000,- 

 

Årlig 

Utsiktsrydding  5 000,-  Årlig 

Vedlikehold stier, benker, 

gapahuker  

 

 

 

5 000,- 

 

Årlig 

Ny benk ved parkeringa til 

sykkelstien 

  

5 000,- 

 

2019 

Grusing av sti til Klauvtjønna  2 000,- 2019 

Ny sti Rallbekken - 

Småhårskallen.  

 11 000,- Søknad Lev. 

Kommune  

Forlenge gjerdet på 

Grantangen 

 2 000,- 2 nye seksjoner 

 

Skilt rasteplass vannliljebukta   2 500,- 2 nye skilt 

2020 Utbedring ski trasse, bru, 

grøfting  

   

 

 

Dugnader 2019: 

For å opprettholde kvalitet på de fellesområdene vi har på Tomtvatnet, vil vi i løpet av året 

organisere dugnader som vil bli kommunisert via hjemmesiden til Tomtvasslaget.   

Det gjelder rydding setersti, Grantangen, Vannlinjebukta, opprusting av gapahuken i 

Tomtvasslia, samt skitrassenen. Håper mange vil avsette tid, og bidra til felleskapet på 

Tomtvatnet.  Tomtvasslaget vil stiller med kaffe, brus. 

 

.     

Vannstanden i Tomtvatnet: 

Tomtvasslaget skal fortsatt 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.: 

SGA tar fortsatt mot søknad om å sette opp privat 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/ 7 Eleven - 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. 700.  

 

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 19. april fra klokka 12.00. 

 

Snøscootertransport: 
Disse kan kontaktes for avtale om scootertransport: 

Espen Sivertsen,    tlf. 995 99901 

Erlend Lorås                  tlf. 957 57934 

SGA v/ Gunnar Petersen   tlf. 416 01351 

Skogn IL v/ Hans Åge Skaufel,  tlf. 905 85216 

 

 

Skiløypene: 
Selv om vi har investert i eget utstyr, har vi en ordning der Skogn IL bistår med å kjøre skiløypene med 

sin stormaskin. Tomtvasslagets løypelegger blir benyttet hvis forholdene tilsier det, og hvis maskina til 

Skogn IL ikke kommer over Skjøtingen på grunn av for lite snø.  
Se informasjon om kjøring på Tomtvasslagets hjemmeside - www.tomtvasslaget.org    
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