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Tomtvasslagets styre for 2020
Leder:
Geir Strid
Nestleder:
John Olav Sørmo
Kasserer;
Tormod Hovd
Sekretær:
Tor Einar Jørgensen
Styremedlem:
Arnt Ove Flatås
Styremedlem:
Espen Sivertsen
Styremedlem:
Dag Kristian Halsan

Hjemmeside: www.tomtvasslaget.org
Styret tar gjerne imot bidrag til innhold på hjemmesiden.
Bidrag sendes: styret@tomtvasslaget.org

Orientering fra styret
Bruk av serviceavgifta 2020
Hovedplan for bruk av serviceavgifta blir lagt ut på Tomtvasslagets hjemmeside når avtalen
med allmenningen er signert.
Dugnader 2020
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.
Dette gjelder rydding av Grantangen, Vannlinjebukta, opprusting av gapahuken i
Tomtvasslia, samt skitraseen. Håper mange vil avsette litt sosialtid, og bidra til felleskapet på
Tomtvatnet. Tomtvasslaget ordner med kaffe, brus, og noe å bite i.
Tomtvasslaget jobber også med å få ryddet og merket en gammel seterveg som går fra
Lauvøya og fram til Tomtvasslia. Høsten 2018 hadde vi en befaringsrunde, og høsten 2019
fulgte vi opp med rydding et stykke av stien fra Lavøya fram mot Reistadbustaden. Vi kom
nesten fram til vollen. I 2020 fortsetter vi med rydding av stien.
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 til hytteeierne på Tomtvatnet:
Styret ønsker å få registrert e-post adresser til hytteeierne på Tomtvatnet. Fint om alle
kunne fulgt opp og sendt sin e-post adresse til kasserer:
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
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

Påskemoro på Grantangen 2020:
I henhold til retningslinjer knyttet til Corona pandemien, blir det tradisjonelle arrangementet
på Grantangen langfredag AVLYST.
Skiløypene:
Selv om Tomtvasslaget har investert i eget utstyr, har vi fortsatt en ordning der Skogn IL
bistår med å kjøre skiløypene med sin stormaskin. Tomtvasslagets løypelegger eller trommel
blir benyttet hvis forholdene tilsier det, og i de tilfeller der maskina til Skogn IL ikke kommer
over Skjøtingen på grunn av snøforhold eller annet rundt vær og vind. Se orientering om
løypekjøring som ligger vår hjemmeside.
Snøscootertransport:
Disse kan kontaktes for avtale om scootertransport:
Espen Sivertsen
tlf. 995 99901
Erlend Lorås
tlf. 957 57934
SGA v/ Gunnar Pettersen
tlf. 416 01351
Skogn IL v/ Hans Åge Skaufel
tlf. 905 85216
Allmenningens hjemmeside:
Allmenningen har egen hjemmeside - www.sgalmenninger.no
26.06.2020 er Tomtvasslaget 75 år.
I den forbindelse har det pågått et arbeide for å samle stoff til en bok som skal markere
Tomtvasslagets 75årige historie.
Boken vil inneholde alt fra historien rundt Tomtvasslaget, der både 50 og 60 årsberetningene
er tatt inn, i tillegg er det som har skjedd de siste 15 årene beskrevet. For å nevne noe, så er
en beskrivelse av setervollene rundt Tomtvatnet med, vei utbygging, beretning om hytteliv
på Tomtvatnet i 40 – 50 årene, og i tillegg mye annen informasjon som knyttes til området
Tomtvatnet. Vi håper og tror at dette vil være en bok av interesse for all som har hytte og
sogner til Tomtvatnet.
Styret har bestemt at boken vil bli gitt i gave til alle som er betalende medlemmer i
Tomtvasslaget.
(Man kan være medlem uten at man er hytteeier)
TOMTVASSPOSTEN
Tomtvassposten distribueres ikke lengre via postforsendelse, dette blant annet for å spare
portoutgifter. I stedet blir Tomtvassposten lagt ut på hjemmesiden til Tomtvasslaget:
www.tomtvasslaget.org
Medlemskontingenten i Tomtvasslaget
Styret ønsker alle hytteeiere på Tomtvatnet velkommen som medlemmer i laget.

Årsmøtet 2019 vedtok en økning i medlemskontingenten på kr 50,- slik at ny årskontingent
er kr 250,Informasjon om innbetaling av kontingenten er sendt ut via mail / SMS.
Om dere ikke har mottatt mail eller SMS, har det vært ønskelig om dere kunne sende riktig
mailadresse til kasserer Tormod Hovd: Tormod.Hovd@ntebb.no
Medlemskontingenten Kr 250,- betales til kontonummer: 4212.21.20648 eller VIPPS til
575982 Tomtvasslaget.
Merk innbetalingen med navn, adresse og hyttens nummer eller adresse.
Årsmøtet 2020:
Årsmøtet for 2020 vil bli holdt på mandag den 09. november kl. 1900.
Møtet vil bli avholdt i kantina til Levanger bo og aktivitetssenter.
Styret oppfordrer alle hytteeiere til å vise hensyn til miljøet i og rundt Tomtvatnet.
Tomtvasslaget
Postboks 318
7601 Levanger

