
Styremøte 17.08.2022  
Ravnsv 5 (Troll) 
 
Deltakere 

Navn Initialer Tilstede Kommentar 

Svein Erik Veie  SEV X  

Espen Sivertsen EF X  

Tormod Hovd TH X  

Tor Einar Jørgensen 

Håvard Soknes Aunet 

Dag Kristian Halsan 

TEJ 

HSA 

DKH 

X 

X 

X 

Referent 

 

 

John Olav Sørmo JOS   

Kirsti Alstad KA X  

    

AGENDA 
36 Protokoller og møteplan. 
37 Siste finpuss aktivitetsdag i august og fremtidige aktiviteter. 
38 Åpne saker: Gjennomgang og supplering av oppgaveliste – oppdatert i forrige 

styremøte. 
39. Eventuelt. 
 
REFERAT 
36 Protokoller og møteplan. 

Vedtak: 

 Protokoll godkjent. 

 Møteplan for styret. Uendret. Tor Einar melder forfall til neste møte. 

 

37 Siste finpuss aktivitetsdag i august og fremtidige aktiviteter. 
Vi legger aktivitetsdagen på vent og revurderer neste år. 

38 Orientering fra befaring etter godkjent sti Småhårskallen. 
 Serviceavgifta benyttes kun til avtalt søknad til kommunen. 

Bygging av sti blir et forhold mellom de som har festet tomter i tilknytning til stien og 
SGA. Tomtvasslaget engasjerer seg i eventuelle stier som er for felleskapets beste. 

39. Plassering av kjøretøy og skrot, samt kjøring med snøscooter sommertid uten løyve. 
Tomtvasslaget har fått henvendelser om avskiltet bil / søppel ved veien, og kjøring med 
snøscooter på barmark. Dette er videreformidlet til politi / kommunen (Sørholt). 

40. Diverse spørsmål fra Arnt Ove Flatås. 
Opprusting av sykkelstien. 
Det er behov for grus til stien ned mot demningen, eventuelt rydde stikkrenner. 
Tomtvasslaget tar opp dette med SGA og ordner med dugnad. 
Hytte i forfall. 
Dette er et privatrettslig forhold. Kan tas direkte med grunneier SGA. 
Fiske i gyteperioden. 
I følge fjellstyret er det stort sett et problem at det fiskes for lite. Uttak av stor gytefisk 
kan skyldes at det fiskes med feil / ulovlig garnstørrelse. Styret støtter seg på Fjellstyrets 
vurderinger og vil ikke ta noe initiativ ovenfor SGA om at det innføres egne regler for 
fiske i Tomtvatnet. 



41. Spørsmål om sommervei for bil fra Lavøya og opp i terrenget. 
Tomtvasslagets styre ser en del utfordringer knyttet til å etablere veg i dette området, 
da det vil kunne bli for inngripende. Vi vil likevel ta saken opp med SGA for drøfte saken i 
sammenheng med en større helhet. 

42. Opprusting av eksisterende stier. 
 Prioriterer grusing av deler av sykkelstien i år. 
43. Eventuelt. 
Ny skitrase. 

Vi arbeider videre med SGA for å få til en befaring av ny trase mellom Heggbekken og 

Granavollen. Målsetning om å få spikret traseen før vinteren kommer, og eventuell 

vurdering av behov for bruer / rør. 

 

Neste møte 7.9 kl 19:00. 


