
 

 

Tomtvasslaget stiftet 26.06.1945 

Tomtvassposten 2022 
 

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. Som et ledd i dette har Tomtvasslagets 

styre pålagt seg selv å bli en mer naturlig høringsinstans i alle saker, som angår hytteeiere og alle 

andre brukere av området. 

 

Tomtvasslagets styre for 2022 

Leder  Svein Erik Veie   Nestleder  John Olav Sørmo 

Sekretær  Tor Einar Jørgensen Kasserer  Tormod Hovd 

Styremedlem Håvard Soknes Aunet Styremedlem Espen Sivertsen 

Styremedlem Kirsti Alstad  Styremedlem Dag Kristian Halsan  

 

Årsmøte: 

Årsmøtet 2022 vil avholdes onsdag 09. november kl. 1900.  

Møtet vil bli avholdt i kantina til Levanger bo og aktivitetssenter. 

Forslagsfrist: Forslag som medlemmene ønsker behandlet på årsmøte sendes til leder, innen 

mandag 10.oktober 2022. Sendes til e-postadresse: leder@tomtvasslaget.org   

mailto:leder@tomtvasslaget.org


Tomtvasslaget i 2021 
 

Serviceavgifta 

Serviceavgifta er en avgift som allmenningen krever inn fra de som bygsler tomter. Avgifta er på kr 

1000 per år, og kan også betales inn av hytteeiere på privat grunn. Avgiften skal benyttes til felles 

trivselstiltak for alle rundt Tomtvatnet. Tomtvasslagets rolle er å gi innspill på prioriterte 

områder for bruk av avgifta. 

I 2021 har hovedområdene serviceavgifta har blitt benyttet til vært: Brøyting og vedlikehold av 

parkeringsplasser, løypekjøring, og stien til gapahuken. 

 

Påskemorro og aktivitetsdag 

På grunn av Covid-19 situasjonen ble påskemorro avlyst. Som erstatning fikk vi i august arrangert 

en aktivitetsdag med flere aktiviteter. Godt oppmøte og fornøyde deltagere gir oss inspirasjon til å 

gjøre et nytt forsøk på aktivitetsdag i 2022. 

 

Dugnader 2021 

Coronasituasjonen har lagt litt demper på aktiviteten, men vi har fått ferdigstilt stien opp til 

gapahuken ovenfor Tomtvasslia, og ryddet ny trase for kryssing av veien mellom Lavøya og 

beitefeltet. Det er også utført en del annen rydding langs skiløypa. 

 

Skiløyper 

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 snø - eller værforhold. Se retningslinje for løypekjøring som ligger på Tomtvasslagets 

hjemmeside.  

 

 

Etablering av grendemannsordning 

Etter vedtak i årsmøtet 2021 - i november – har styret etablert en ordning med «grendemenn» Dette 

er personer som skal ha et ansvar for å følge med i sine områder, og løpende gjennom året komme 

med innspill til styret på forbedringer.  

 

Grantangen          Magne Rudi  Lavøya  Magne Johansen 

Demingen/Granavollen Martin Kirknes  Sykkelstien Tormod Hovd 

Liljebukta          Alf Johan Skjerve Skiløypene Geir Strid 

 

  



Tomtvasslaget i 2022 

Serviceavgifta 

Hovedprioriteringer for bruk av serviceavgifta i 2022 er fra Tomtvasslagets side: 

 Løypekjøring 

 Vedlikehold av eksisterende løypenett. 

 Opparbeide nye løyper. 

 Sti Småhårskallen. 

 Vedlikehold av eksisterende benker og stier. Ny benk og gjerde ved demningen. 

Årsmøtet 2021 ga styret nye styringsvedtak vedr forvaltningen av serviceavgiften. Dette er blant 

annet fulgt opp slik:  

Ovenfor allmenningen er det gitt utrykk for at vi ønsker en god medbestemmelse og innsikt i 

forvaltningen av serviceavgiften. Med et styrket samarbeide mener styret at det vil være potensiale 

til, også å få med flere hytteeierne fra privat grunn inn i ordningen. Tomtvasslaget vil arbeide for 

dette. Tomtvasslaget har vurdert hvilket grunnlag serviceavgiften og vegavgiften skal forvaltes ut 

fra. I den forbindelse er det ovenfor allmenningen tilkjennegjort at vi mener at vegavgift må dekke 

alt som har med veg å gjøre, mens serviceavgifta bør spisses mer til konkrete felles tiltak. 

Vei 

Tomtvasslaget mener bestemt at alle hytteeiere må få vei hele året. De siste km til demningen blir i 

dag ikke brøytet. Vi håper å få gjennomslag brøting til demningen fra og med vinteren 2022-2023. 

Dette forutsetter et det legges til rette for en annen skitrasé, slik at det fortsatt blir skispor rundt 

vatnet.  

Dugnader 

Tomtvasslaget vil organisere dugnader som blir kommunisert på hjemmesiden til Tomtvasslaget 

og på Facebook.  Aktuelle dugnader er rydding av setersti, Grantangen, Liljebukta, opprusting av 

gapahuken i Tomtvasslia, samt ny skitrase.  Håper mange vil avsette litt sosialtid, og bidra til 

felleskapet for oss alle på Tomtvatnet. Tomtvasslaget ordner med kaffe, brus, og noe å bite i.  

Påskemoro og aktivitetsdag 2022 

Om det blir arrangementer er avhengig av Covid 19 retningslinjer, og blir kommunisert på 

hjemmesiden og Facebook før påske og til sommeren.    

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 snø - eller værforhold. Se retningslinje for løypekjøring som ligger på Tomtvasslagets 

hjemmeside. Tomtvasslaget arbeider med planer for ny løypetrasè fra Heggbekken til Granavollen, 

og styret har besluttet at vi ønsker å arbeide med muligheten for sammenkobling med løypenettet 

ved Vulusjøen. 

Naust 

Tomtvasslaget har ovenfor allmenningen foreslått innregulering av fellesnaust knyttet til realisering 

av de ledige hyttetomtene ved Tomtvasslia. Med større mulighet for å samle båter som i dag ligger 

rundt vatnet i naust, vil dette være et tiltak som kan styrke Tomtvatnet som rekreasjonsområde. 



Jakt og fiske 

Tomtvasslaget arbeider for at det skal bli etablert en ordning med prøvefiske i Tomtvatnet for å ha 

kontroll på den gode kvaliteten vi har på fisken. 

Sauegjerde rundt hyttene 

Om du ønsker å sette opp sauegjerde rundt hytta må du ta kontakt med Allmenningsbestyrer Gunnar 

Pettersen. gunnar.pettersen@sgalmenninger.no, eller med grunneier for de som ikke har hytte på 

allmenningens grunn 

Utsiktsrydding: 

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 

Snøscootertransport: 

Disse kan kontaktes for avtale om scootertransport ved Tomtvatnet: 

Espen Sivertsen,              tlf. 995 99901  Skogn IL v/ Hans Åge Skaufel,  tlf. 905 85216 

SGA v/ Gunnar Petersen tlf. 416 01351  Erlend Lorås                  tlf. 957 57934 

Hjemmeside: www.tomtvasslaget.org 
Styret tar gjerne imot innspill fra medlemmene på sake laget bør engasjere seg i, og bidrag til 

innhold på hjemmesiden. Bidrag sendes: styret@tomtvasslaget.org 

Allmenningens hjemmeside: 

Allmenningen har egen hjemmeside -  www.sgalmenninger.no 

 

Tomtvasslaget ønsker å ha et oppdatert medlemsregister med telefonnummer og epost adresse. Vi 

mangler fortsatt for mange av medlemmene. Oppdatering kan sendes til kasserer 

kasserer@tomtvasslaget.org  

 

Medlemskap i Tomtvasslaget 

Tomtvasslaget hadde ved utgangen av 2021, 144 medlemmer. Potensialet er ytterligere ca 50.  For 

styrke fellesskapet på Tomtvatnet vil styret arbeide for at alle blir medlemmer. 

Medlemskontingenten er på Kr 250,-, og betales til kontonummer: 4212.21.20648 eller Vipps til 

«Tomtvasslaget» #575982, Merk innbetalingen med navn og adresse.  

 

Styret oppfordrer alle hytteeiere til å vise hensyn til miljøet i og rundt Tomtvatnet. Vi minner 

også om at det i forbindelse med fremføring av strøm til hyttene ble anmodet om at det ikke 

står på utelys på hyttene når de ikke er i bruk. 

 

Tomtvasslaget 

c/o SveinErik Veie, 

Julsborg 2A, 

7607 Levanger 

 

e- post: leder@tomtvasslaget.org 

telefon: 917 62 099 
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