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Det er avholdt i alt 6 styremøter og behandlet 33 saker. Når årsmelødinga skrives har vi 138
medlemmer.
I 2016 har Tomtvasslaget gjennomført 2 nye prosjekter:


Det første prosjektet er grusing av adkomststi og utsetting av ny benk ved tavla ved
Heggbekken. I tillegg ble det utført forbedringer på stien opp til Hoabustaden, det ble lag ut
planker over myra, og satt opp bru over bekken.



Det andre prosjektet er en ny rasteplass ved vestenden av Tomtvatnet. Her er det ryddet,
gruset adkomststi, lagt platting og satt ut benk.

I tillegg til dugnadene, har Tomtvasslaget engasjert seg i å ‘finne’ ny skitrasé på Skjøtingsiden av
Tomtvatnet. Den nye traseen blir erstatning for bortfall av skitrase som følge av vinterbrøyting av
vegen ned til Okkenhaug. Rydding og etablering av denne traseen blir ikke utført før tidligst
sommeren 2017, og vil bli prioritert kostnad inn mot serviseavgifta.

Serviceavgift på kr. 1000,- pr hytte i Skogn og Grønning Allmenninger ble innført i 2011. Det har vært
initiativ for også å inkludere hytter på privat grunn i ordningen. Serviseavgiften går til tjenester som
kommer alle rundt Tomtvatnet til gode, er da er det vel ikke unaturlig at alle bidrar inn i samme
ordning. Tomtvasslaget har fortsatt veldig god dialog med SGA om bruken av disse midlene. I januar

hvert år blir det satt opp en prioritert årsplan for disponering av midlene i felleskap mellom SGA og
Tomtvasslaget.
Styret har akseptert at andel av serviceavgiften blir benyttet inn i vegprosjektet over en periode på 6
år. Dette begrunnes med at å få gjennomført prosjektet med helårsveg fra Okkenhaug er et stort
prioritert prosjekt, og blir sett på som en berikelse av området, og at vi hytteeierne dermed bidrar til
gjennomføringen av prosjektet.
For de andre aktivitetene som er inne i prioriteringslista gjenstår fortsatt noe for å få fullført stien på
Lavøya. Når det gjelder den planlagte stien opp i retning Gapahuken, blir det satt på maskinkraft nå i
høst for graving av grøft for sti. Grusing blir gjort til våren.
Det har fortsatt vært noe etterarbeid i turløypemerking prosjektet. Det har resultert i en mengde
flotte skilt om anvisning av sted/retning og avstand har kommet opp på plasser rundtomkring på
Tomtvatnet.
Før siste vinter ble det benyttet mye midler fra serviseavgifta til rydding, grøfting, planering av den
nye skiløypa fra Tomtvatnet over beitfeltet opp til Lavøya. Det var et betydelig arbeid som ble utført
slik at vi fikk dette på plass før vinteren. Etter hvert vil alle merkepålene langs skiløypa bli merket
med røde X

Har vi først snø på Tomtvatnet har vi utmerkede skiløyper. Løypemaskina og Skogn IL hjelper oss med
det. Siste vinter hadde vi noen dager bla i vinterferieuka hvor vi burde ha fått kjørt spor, etter til dels
kraftig snøfall. Årsaken til at det ikke ble utført var mangel på fører av løypemaskina. Tomtvasslaget
ønsker å bidra til at denne tjenesten blir endra bedre. Styret fremmer en sak om dette til behandling
av årsmøtet.
I tillegg til oss hytteboere, har vi vel grunn til å si at området er populært både for sykelister og dagturister – nye fine veger, rasteplasser, ny stien og ‘10 på topp’ er vel bidragsytere i så måte. Det er
også imponerende å se alle fotturistene som går Pilgrimsleia, uten at Tomtvasslaget skal ta på seg
æren for det.

Opprusting av vegen fra Liljebukta til Kolberg ble ferdig i god tid før jul 2015. I sommer har det vært
grusing av topplag, og så var det noe arbeid med stikk renne i Rognbakken. Eneste minus var at store
deler av sommeren gikk før grusing av topplag ble utført. Uansett har vi vel ingen grunn til å klage,
heller fryde oss over at vi nå har super vei med adkomst begge veier. Nå når anleggsperioden etter
hvert er over, forventer vi mer fokus på vedlikehold og reduksjon av støvplager.

Det siste året har renovasjonssaken vært en viktig sak for Tomtvasslaget. Johannes sammen med
leder av Vulusjølaget har jobbet utrettelig og med engasjement med saken i lang tid. Begge har de
bidratt med mange konstruktive innspill, først i forhold til innføring, så utforming, etterhvert i forhold
til lokalisering av renovasjonsstasjonene. Alt engasjement ble til slutt fullstendig overkjørt av ledelsen
ved Innherred renovasjon som har besluttet at det blir en renovasjonsstasjon ved Kolberg og en
renovasjonsstasjon litt opp vegen til Grønningen (200 meter?)

En annen sak som kom på i høst er at vi alle har erfart en mere aggressiv tapping fra Tomtvatnet, noe
som har engasjert mange, ikke minst som følge av usikkerheten rundt eierskifte. Tomtvasslaget’s

rolle i denne saken blir å sørge for at allmenhetens interesser blir ivaretatt. Tomtvatnet har etter
hvert utviklet seg veldig positivt i forhold til kvalitet og størrelse på fisken som blir tatt. Et aktivt fiske,
og fiskens tilgang til gytebekker er viktige bidrag i så måte. Styret fremmer en sak til behandling av
årsmøtet relatert til dette.

I 2016 fikk vi frisket opp hjemmesiden, samt at vi har en Facebook side tilgjengelig for
Tomtvassbeboere. Styret ser allikevel verdien av å opprettholde tradisjonen med å distribuere
Tomtvassposten. Giroen med innkreving av medlemskontingenten legges ved utsendelsen av
Tomtvassposten.
Påskearrangementet på Grantangen er fortsatt et arrangement som er populært for unge og gamle.
Opplegget siste år var tradisjonelt med servering til alle, uttrekkspremier for oppmøte og deltagelse i
naturstien. Det ble ikke arrangert fellesarrangement på Grantangen pinseaften.
Tomtvasslaget er nå registrert i Brønnøysundregistrene med et organisasjonsnummer, 990313598.
Dette gir oss blant annet mulighet til å stå som mottaker av Grasrotandelen fra Norsk Tipping. Vi
oppfordrer alle medlemmer om å gi sin grasrotandel til Tomtvasslaget.

28. november 2016.
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