
Styremøte 08.03.2021  
Ravnsv 5 ( Troll) 
 
Deltakere 

Navn Initialer Tilstede Kommentar 

Arnt  Ove Flatås  AOF   

Espen Sivertsen EF X  

Tormod Hovd TH X  

Geir Strid 

Tor Einar Jørgensen 

Dag Kristian Halsan 

GST 

TEJ 

DKH 

X 

X 

X 

 

Referent 

 

John Olav Sørmo JOS X  

Kirsti Alstad KA X  

    

AGENDA 
1. Aksjoner siste møte  
2. Tomtvassposten  - gjøreklar til forsendelse   
3. Aksjoner etter møte med SGA ( Enda ikke fått tilbakemelding på møtedato ) 

a. Forventer at det blir ting å ta tak i.  
4. Aktivtetsplan – servisavgifta 2021  
5. Status Tomtvasslaget 75 år  
6. Påskemoro 2021 –  lar det seg gjøre i år,  hvordan gjør vi det ?  
7. Eventuelt 

 
REFERAT: 

1. Aksjoner siste møte. 
a. Tomtvassposten redigert ferdig 
b. Det manger fortsatt ved gapahuken, Grantangen, tas opp med SGA. 

2. Tomtvassposten  - gjøre klar til forsendelse. 
a.  Brettet, stiftet og satt på frimerke.  

3. Aksjoner etter møte med SGA (Enda ikke fått tilbakemelding på møtedato) 
a. Ikke fått gjennomført møtet enda. Planlagt møte 18.3, Tomtvasslaget stiller med 3 

personer. Geir, Kirsti og Tor Einar. 
b. Presentasjon som er oversendt SGA i forkant av møtet er vedlagt møtereferatet. 

4. Aktivtetsplan – servisavgifta 2021. 
a. Avventer møtet med SGA før vi ferdigstiller budjett for bruk av Serviceavgifta 2021. 

5. Status Tomtvasslaget 75 år 
a. Ombrekking av tekst/bilder er gjort. Ligger an til omkring 150 sider. Målsetning om å 

ha boka ferdig til pinse. 
6. Påskemoro 2021 –  lar det seg gjøre i år, hvordan gjør vi det? 

a. Slik situasjonen er nå så vurderer vi å avlyse påskemorro i år også. VI prøver å få til et 
alternativt arrangement tidlig på sommeren med aktivitet flere steder rundt vannet. 

7. Eventuelt. 
a. Mye forespørsler om sammenknytning av løypene rundt Tomtvatnet og Vulusjøen. 

 



Tomtvasslaget
møte med SGA

Dato:  18.03.2021.



Agenda

• Innledning

• SGA’s planer område Tomtvatnet
• På kort og lang sikt

• Tomtvasslaget funksjon på Tomtvatnet
• Sett fra SGA 



SGA’s planer for Tomtvatnet

• Tomtvatnet som attraktivt hytteområde. 

• Jakt / Fiske   
- kultivering / regler /oppsyn

• Veier 
- Tiltak mot støvplager / Vinterbrøyting  



Tomtvatnet som attraktivt hytteområde 

• Hyttetomter
• Ledige tomter 
• Salg - mulighet for nye ?

• Stier 
• Etablering 
• Vedlikehold

• Skiløyper 
• Løypekjøring
• Vedlikehold / forbedring
• Utvidelse

• Rasteplasser  
• Vedlikehold   
• Utleiebåt ?  

• Kratt og utsiktsrydding
• SGA / Hytteeierne

• Krav til hytteeiere 
• Ryddig på hyttetomta ! 

• Regulering av privat 
snøskuterkjøring.  



Jakt og Fiske

• Fiske 
• Kultiveringstiltak

• Regler _ fisketider

• Oppsyn 

• Jakt 
• Kultiveringstiltak

• Regler
• Forbud mot andejakt ?

• Oppsyn 



Veier - Vedlikehold  og vinterbrøyting  

• Sommervedlikehold av veier
• Tiltak for å redusere støvplager 

• Grusing og høvling av vei.  

• Vinterbrøyting av veier på Tomtvatnet
• Okkenhaug – Markabygda

• Heggbekken – Granavollen

• Tomtvasslivegen til bommen  



Finansiering av tjenester/tiltak på Tomtvatnet

• Serviseavgifta som betales av hytteeierne, i dag : 240 000,-

• Serviseavgifta finansierer alle aktiviteter som ligger i signert ‘aktivitetsplan’ 
• Inkluderer også Grønningen / Torsbustaden ! 
• Dekker Investeringer - kjøp av tjenester !  

• TOMTVASSLAGET har bidratt med midler til anskaffelser.
• Fra egne midler - medlemskontingent
• Som søker av friluftsmidler og midler fra gavefond

• Tomtvasslaget bistår med dugnad til rydding av rasteplasser / skiløyper. 



Tomtvasslagets rolle på Tomtvatnet

• § 1. FORMÅL
• Tomtvasslaget er en sammenslutning av hytteeiere rundt Tomtvatnet i 

Skogn, samt andre interesserte som vil arbeide for å fremme de felles 
formål disse har.

• Laget vil arbeide for best mulige vegforbindelser både sommer og vinter, og 
at det legges til rette for jakt og fiske. Videre vil laget arbeide for å bevare 
og videreutvikle området som et godt og hensiktsmessig utfarts- og 
rekreasjonsområde for alle.

• Tomtvasslaget skal holde seg orientert om aktuelle saker, planer og tiltak 
som er under forberedelse i området. Tomtvasslaget skal ivareta alle 
medlemmene sine interesser i forhold til grunneiere, statlige-, 
fylkeskommunale- og kommunale myndigheter.



Ønske - forslag – krav til SGA 

• SGA må opprette budsjettpost i eget regnskap for tjenestene som ytes til 
hytteområdene, utover det hytteierne betaler i serviceavgift.

• Utvidet vinterbrøyting, må å omfatte alle veier (der det er sommerveier)   

• Forbedret sommervedlikehold.  

• Midler til investering i skiløypene ( utbedring / forbedring / forenkling) 

• Midler / tiltak / vilje til forvaltning av naturressurser.

• Forbedret informasjonsplattform til hytteeierne.   

• Forbedret kommunikasjon til hytteeierne !  

• Synligjøre regnskapet for serviseavgifta (Prosjektregnskap ? )
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