
Styremøte 28.01.2019 på LBAS 
 
 
Deltakere 
Navn Initialer Tilstede Kommentar 

Arnt  Ove Flatås  AOF X Siste del av møtet 

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 

X 

 

 

Referent 

 

John Olav Sørmo JOS X  

 
Agenda: 

 Aksjoner fra siste møte  

 Status løyve fraktkjøring  

 Tomtvasslaget 75 år 26.06.2020 

 Mulig tilskudd til stier og merking/skilting 

 Forberede møte med SGA – Servisetiltak 2019 
o Svar fra styret i SGA vedrørende vår henvendelse vedr bruk av andel av serviseavgifta 

på 75 000,-  
o Ordlyd - Forslag til «kjøreregler                                                                                                
o Aktivitetsplan 2019 – 

tiltaksliste                                                                                                                               
o Deltagere til møtet med SGA    

 Løypekjøring Vinterferien 2019 

 Sak fra årsmøtet: På tide med holdningsskapende arbeid på Tomtvatnet  

 Annet ??  
 
REFERAT: 

 Løyve Fraktkjøring. 
o Espen Sivertsen kan starte kjøring nå snarest. 

 Tomtvasslaget 75 år. 
o Thoralf Granaunet, Kjell Røssing, Hilde Vinne begynner å samle materiale til å 

produsere noe til 75års jubileet. 

 Merking Stier. 
o Tar kontakt med Bergsli, Pilgrimsleden om event. Støtte. 

 Serviceavgift 2019 / SGA 
o Svar fra SGA ang. 75 000 til vintervedlikehold parkeringsplasser. SGA fastholder at 

«hyttepareringsplassene» skal dekkes av serviceavgifta. 
o Arnt Ove er ikke enig i at vi skal betale «dobbelt» avgift for vei/parkering. 
o Styret er ikke enige i prinsippet om at vi skal belaste serviceavgifta med dette, men vi 

ser utfordringer i å klare å få endret SGAs syn på dette. 
o Vi setter av midler fra serviceavgifta til fremtidige vannposter. 
o Kasserer, Nestleder, og leder stiller i møte med SGA for å sette opp plan for 

serviceavgifta 2019. 
o Vi diskuterte alternativer til regler og rutiner for finansiering av stier i 

hytteområdene. 



 Hvem holder i prosessen omkring planlegging / søknad til kommunen 
 Prosess omkring søknad om bidrag 
 Årlig budsjett for støtte 
 Prinsipper for prioritering 

 Holdningsskapende arbeide på Tomtvatnet. 
o Vi legger inn en oppfordring i Tomtvassposten om å vise hensyn til andre hytteeiere 

ved arbeide andre aktiviteter som støyer. 
o Observasjoner av ulovlig motorisert ferdsel må tas opp med grunneier, dette er et 

forhold mellom grunneier og fører, og ikke Tomtvasslagets anliggende. 

 Eventuelt 
o Furuhøvelen er Ti på topp mål i år. Vi bør være litt i forkant og se om vi kan få lagt 

planker i de bløteste områdene på stien. Undersøke om det er muligheter for 
tilskudd fra Ti på Topp. 
 
 
 


