
ÅRSMELDING FOR 2017 

 

 

Styret har dette året bestått av: 

Geir Strid    leder 

Oddvar Langås                              nestleder 

Tormod Hovd    kasserer 

Tor Einar Jørgensen   sekretær 

Jon Olav Sørmo    styremedlem 

Inge Strandholmen   styremedlem 

Tor Gunnar Heggli   Styremedlem 

Leif Åsen Ree    Styremedlem 

 

Arnstein Wekre    revisor 

 

Valgkomite:  

                            Asgeir Almaas 

  Grete Heggli 

  Svein Erik Veie 

 

Det er avholdt i alt 6 styremøter. Når årsmeldinga skrives har vi 128 betalende medlemmer. 

I 2017 har Tomtvasslaget gjennomført 2 større prosjekter: 

 Anskaffelse av sporlegger for ski, og i samarbeid med SGA organisert opplegg for 

kjøring av sporleggeren.   

 Utvidet skiløypa fra Sykkelstien og fram til parkeringsplassen nedenfor 

Reistadbustaden.  

o Det er bestilt veiskilt, som markerer kryssende skiløype/skiløpere på 

Tomtvassvegen.  Skiltene finansieres med midler (10 000.-) tildelt fra 

SpareBank1      

 

Kjøring av den nye sporleggeren er det SGA som er ansvarlig for.  For å kunne kjøre 

sporleggeren investerte SGA i januar 2017 et nytt belteaggregat til sin ATV 6 hjuling.  Med 

dette står vi nå rustet til å sørge for skimuligheter selv om det blir forlite snø slik at 

løypemaskinen til Skogn IL ikke kommer over Skjøtingen.   

 



Av årsmøtet i 2016 fikk styret tilslutning til et vedtak på å anskaffelse av sporlegger med en 

kostnadsramme på 75 000,-     

Faktisk kostnad på utstyret kom på kr 80 800,- .  Tilleggskostnaden skyldes i hovedsak 

fraktutgifter, samt et hjulsett som ekstrautstyr.   

Med dette hjulsettet er vi i stand til å benytte SGA’s garasje som lagringsplass for 

sporleggeren.  

 

Den nye skiløypa fra sykkelstien og fram til parkeringsplassen nedenfor Reistadbustaden er 

gjort mulig gjennom dugnads arbeid. Tomtvasslagets styre og mange hytteeierne rundt 

området har deltatt på flere dugnader.  Vi fikk lagt rør i flere bekker der det krevdes.  Til 

dette fikk vi rør fra Levanger kommune til en verdi av minst 15 000,- og ikke nok med det, vi 

fikk også låne gravemaskin for planering, stubbefjerning, flytte bekk, samt nedlegging / 

tildekking av rør i 2 bekker.    

Stor takk til Levanger Kommune for all støtte til dette arbeidet.       

Stor takk også til grunneier Lind for at vi fikk rydde skog for å etablere løypa.  Både far og 

sønn Lind har vist et utmerket samarbeid og forståelse for å få til skiløypa.  Uten deres 

velvillighet har dette naturligvis ikke latt seg gjøre. 

 

Årsmøtet 2016 ga styret i Tomtvasslaget i oppdrag å følge med på hvordan Småkraft 

Trøndelag AS handterer fallrettigheten i Tomtvatnet.   Dette har vært tema i styret gjennom 

året 2017.  Tappingen fra Tomtvatnet har så langt i 2017 etter styrets vurdering ikke vært av 

en slik karakter at tiltak mot ‘myndighetene’ har vært nødvendig.   

 

Den vedtatte løsningen for hytterenovasjon er vesentlig forbedret i forhold til det som 

benyttes i andre hyttefelt.  Der er det løse konteinere / dunker plassert tilfeldig på 

vegkantene / snuplasser. Den godkjente løsningen som nå innføres i Levanger vil IR også 

innføre i de andre hytteområdene etter hvert.  Løsningen ved Tomtvatnet blir nå på egne 

opparbeidede plasser utenfor vegbanen.  Innherred Renovasjon skal sørge for både sommer 

– og vintervedlikehold, så tilgjengelig blir ok.  

Miljødirektoratet behandler fortiden en sak som går på hvordan tjenesten kan faktureres. Lik 

pris for samme tjeneste i hele regionen?   

Videre arbeid med saken er avhengig av beslutningen i miljødirektoratet.  

Stor takk til Johannes for utmerket arbeid med renovasjonssaken.  

 

Når det gjelder det kommunale feieinitiativet, har hytteforeningene vært avventende, mest i 

forhold til prioritering av renovasjonssaken.  Det er enighet i at samarbeidet mellom 

hytteforeningene videreføres også opp mot denne saken. 



SGA har i løpet av året utført betydelig opprusting av vegen i Tomtvasslia, samt at det ble 

utført grøft og vegvedlikehold Heggbekken til Granavollen. 

Turstien mot gapahuken i Tomtvasslia er planert og grøftet opp, topplag på stien gjenstår.     

 

Påskearrangementet på Grantangen er fortsatt et populært arrangement, over 200 møtte 

også i 2017.   Opplegget siste år var tradisjonelt med servering til alle, uttrekkspremier for 

oppmøte og deltagelse i naturstien.  

 

Nytt i år er at vi fikk overtatt postkassen som står på Høg Skjøtingen. Der fikk vi satt ut en 

bok som vi kan signere ved oppmøte. En signering er et lodd i trekning av en uttrekkspremie.  

Dette i hensikt å få flere ut i det utmerkede tur terrenget vi har i de forskjellige områdene 

rundt Tomtvatnet.      

 

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.  Vi oppfordrer alle medlemmer om å gi sin grasrotandel til Tomtvasslaget.  Dette 

gjøre du ved å gå inn på hjemmesiden til Norsk Tipping.   

Så langt har 4 spillere meldt seg inn, dette har gitt en innbetaling til Tomtvasslaget på kr 

2 500,-   

 

 

 

28. oktober 2017. 

Tor Einar Jørgensen 

Sekretær 

Sign 

 

 

Geir Strid    Oddvar Langås    Jon Olav Sørmo    Tor Gunnar Heggli  Inge Strandholmen    

Sign              Sign                        Sign                       Sign                            Sign 

 

Tormod Hovd    Leif Åsen Ree  

Sign                      Sign                  

                 



 


