
Styremøte 02.09.2019 på LBAS 
 
 
Deltakere 
Navn Initialer Tilstede Kommentar 

Arnt  Ove Flatås  AOF X  

Marit Glæstad Sølvberg MGS   

Per Inge Eines PIE X  

Tormod Hovd TH X  

Geir Strid 

Tor Einar Jørgensen 

Tor Gunnar Heggli 

GST 

TEJ 

TGH 

X 

X 

X 

 

Referent 

 

John Olav Sørmo JOS X  

 
Agenda: 

1. Aksjoner fra siste møte 
2. Status på serviseavgifts tiltak 2019,  Inkludert regnskap 2018 
3. Status på prosjekt ‘Tomtvasslaget 75 år’  
4. Den nye bomvegen i Tomtvasslia, hvor står Tomtvasslaget ? 
5. Politisk utspill for å tillate større hytter i Levanger kommune  
6. Gjengroing av Tomtvatnet  
7. Eventuelt 

 
REFERAT: 

1. Aksjoner fra tidligere møter. 

 God deltagelse på dugnad Grantangen / Liljebukta i mai. 

 Vi prøver å få orden på veden ved Liljebukta / Grantangen før vinteren. Kapping / 
hugging / stabling. Må også utvides/ryddes litt på skiløypa bort til Reistadbustaden. 
Tirsdag 10.9. 

 Benken ved sykkelstien er ikke kommet på plass enda. 

 Sannsynligvis oppstart denne uka på grusing av stien til gapahuken. Syllstokkene til 
gapahuken er gravd frem og benker til å ha inne i gapahuken er lagd. 

 Inngjerding ved demningen. Arnt Ove avklarer hvor dette skal settes opp. 
2. Status serviceavgifta 

 Svært lite gjennomført til nå i år, blir ikke prioritert? 

 GST prøver å få til et møte med styret i SGA for å diskutere serviceavgifta og 
prioritering av å få gjennomført tiltakene vi er enige om. 

3. Prosjekt «Tomtvasslaget 75 år» 

 God aktivitet i gruppa som jobber med «jubileumsboka». Godt i gang med 
innsamling av mulig stoff. 

 Produksjon av tekst i løpet av høst/vinter fordelt på mange. 

 Styret må fremme forslag til årsmøtet på format, kostnader, distribusjon. 
4. Den nye bomvegen i Tomtvasslia. 

 Naturlig tema for møtet med almenningsstyret. 

 Andre lignende «stikkveier» har vært håndtert mellom hytteeiere som sogner til 
vegen og allmenningen. Tomtvasslaget kan bidra med å få til en bedre 
kommunikasjon mellom grunneier og hytteeiere. 

5. Politisk utspill for å tillate større hytter i Levanger kommune. 



 Ingen stemning i styret for å tillate hytter på opptil 250 kvadratmeter ved 
Tomtvatnet. 

6. Gjengroing av Tomtvatnet 

 Bør vi vurdere tiltak for å redusere gjengroinga? Båt med slådd som kapper ned 
vannliljer / gras er vurdert på Grønningen. Vi avventer og ser hvordan virkningen er 
der. 

3. Eventuelt. 

 Tursti Davebustaden, Skallen, Snøgrava? 

 Rydding av stien Lavøya – Reistadbustaden en dag på seinhøsten 
 


