
Styremøte 09.12.2019 på LBAS 
 
 
Deltakere 
Navn Initialer Tilstede Kommentar 

Arnt  Ove Flatås  AOF X  

Espen Sivertsen EF X  

Jan Gunnar Sørholt JGS   

Tormod Hovd TH X  

Geir Strid 

Tor Einar Jørgensen 

Dag Kristian Halsan 

GST 

TEJ 

DKH 

X 

X 

X 

 

Referent 

 

John Olav Sørmo JOS X  

 
Agenda: 

 Velkommen og presentasjon av nye styremedlemmer  

 Oppsummering aksjoner fra årsmøtet  

 Saker fra SGA sitt styremøte 
o Brøyting av veg Heggbekken – Granavollen  
o Bommen i Tomtvasslia   
o Sikre dialogen med SGA   

 Status Tomtvasslaget 75 år  
o Finansiering av bokprosjektet 

 Status anskaffelse av trommel til pakking av skiløypa 

 Medlemmer Tomtvasslaget 

 Eventuelt  
 
REFERAT: 

 Presentasjonsrunde 

 Årsmøtesaker: 

 Gått igjennom innspill fra årsmøtet. Grusing, prøvefiske, sponsing av 
påskearrangement, hytteeierregister, oppsyn/regulering av jakt og fiske. 
Innspillene tas med inn i 2020. 

 Fra vedtektene «Tomtvasslaget skal ivareta alle medlemmene sine interesser 
i forhold til grunneiere, statlige-, fylkeskommunale- og kommunale 
myndigheter.». Hvordan skal vi praktisere dette? Tomtvasslaget kan hjelpe 
hytteeiere med å etablere kontakt med grunneier og andre, men om 
Tomtvasslaget skal ta part i saken må tas opp per sak, og med bakgrunn i 
vedtektene. 

 Saker fra styremøtet til SGA 
 Brøyting.  Vedtak SGA: Alternativ skiløype, og oppgradering av vei må på 

plass før veien mellom Heggbekken og Granavollen kan vinterbrøytes. 
Tomtvasslaget må foreslå ny trase for skiløypa. Alternativ å vinterbrøyte med 
gjeldende veistandard, men stenge i vårløysinga og eventuelt i 
mildværsperioder? Tomtvasslaget gir tilbakemelding på SGAs vedtak. 

 Bommen Tomtvasslia. Bommen skal flyttes lengre inn, der nyveien starter. 
 Sikre dialogen med SGA. SGA skal gjøre endringer på nettsidene så de 

forhåpentligvis blir oftere oppdatert. Er det mulig å få ut opplysninger om 
brøyting på for eksempel facebook?  



o Tomtvasslaget 75 år. 
 Vi trenger å få støtte / midler for å få en god finansiering av boka. 

«Bokkomiteen» sjekker muligheter som de vet om, oppfordrer også andre til 
å tenke på mulige støttespillere. 

o Trommel. 
 Skal ha blitt sendt fra leverandør i dag. 

o Medlemmer i Tomtvasslaget 
 2019: 115 medlemmer, 230 hytter i området. Mye skifte av eiere, 

arbeidsomt å få tak i de nye eierne. 
 Ved bytte av eiere bør ny eier få med info om Tomtvasslaget medsendt fra 

SGA. 


