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Rundskriv til medlemmene i Haugastøl Vel (HV) – desember 2012 

 

#### 
 

Det kan være på sin plass med en kort orientering om styrets aktiviteter mellom årsmøtene og 

ikke minst innen nok et år er lagt bak oss.  Styrets medlemmer har meget hyppig kontakt på 

e-mail og har funnet at dette er en grei og effektiv måte å ta hånd om mindre løpende saker 

og dessuten å holde samtlige oppdatert.  Der ble avholdt styremøte i august og nytt styremøte 

regnes avholdt i løpet av februar 2013. 

 

 

1. Sti og løype.  Styret har tett kontakt med Hol kommune omkring løypenettet.  Løypene på 

Haugastøl utgjør en integrert del av dette.  I denne sammenheng mottar derfor HV tilskudd 

til løypekjøring fra kommunen.  Det minnes herunder om anmodning fra kommunen om 

betaling av et frivillig løypetilskudd for ytterligere å kunne forbedre løypetilbudet i vårt 

område – se pkt. 2 nedenfor. 

 

Der arbeides stadig med henblikk på å forbedre løypetilbudet på Haugastøl.  Således sees 

det på å kunne få noe mer maskinpreparert løype på deler av nettet.  Grunnet 

topografi/store vann/snøforhold er det imidlertid ikke mulig å bruke store maskiner 

generelt i området.   I fjor ble der ut på våren laget maskinpreparert løype Lægreid/Tuva-

løypen, noe som ble gjort grunnet dårlige snøforhold i de lavere deler av kommunen.  

Tiltaket var i alle fall populært, noe som kan spore til gjentakelse også kommende sesong. 

 

Skilting vil som vanlig bli foretatt etter hvert som løypene blir stukket.  Vær oppmerksom 

på at vinterløypene er merket med RØD skrift og skiløper, sommerløyper med BLÅ skrift og 

en kar med sekk på ryggen....  Hol kommune arbeider med et prosjekt for ens skilting 

overalt i kommunen, så her kan det bli endringer etter hvert. 

 

Det vises forøvrig til kommentarer rundt sti og løype i referat fra Årsmøte 2012. 

 

Til medlemmenes orientering vedlegges løypekart mottatt fra Hol kommune. 

 

 

2. Frivillig løypetilskudd.  Fra Hol kommune har vi mottatt følgende (sitat): 

 

Hol kommune samarbeider tett med 9 løypeområder, og har pr. i dag det administrative             

ansvaret for Geiloområdet.  Løypeområdene og Hol kommune sørger for at det i høysesong 

er rundt 550 kilometer preparerte skiløyper som innbyr til gode naturopplevelser og 

aktivitet både for store og små skiløpere.  I flere av løypeområdene legges det ned et 

betydelig frivillig arbeid for å legge til rette for velpreparerte løyper, og det brukes mye 

ressurser på å få inn midler til drift av løypenettet.            

 

Hol kommune bidrar totalt med 5 millioner kroner til stier og løyper.  I tillegg bidrar lokalt 

næringsliv, og det mottas også verdifulle bidrag fra fastboende og hytteeiere.  Vi håper du 

som hytteeier setter pris på løypenettet vi har i Hol, og at du vil være med å bidra til at 

løypeområdene kan fortsette å tilrettelegge for fantastiske skiturer. 

 
Styret håper HV’s medlemmer finner å ville støtte dette løypearbeidet.  Frivillig løyetilskudd kan 

innbetales til kto. 2333.56.61117. 

 

 

3. Statens vegvesen (SV) – RV7.  HV hadde sitt etter hvert «tradisjonelle» møte med SV 

på Haugastøl 29.11.12.  Møtet er en oppsummering av erfaring fra forrige vintersesong når 
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det gjelder tilkomst til hytter vest for bom Haugastøl samt en orientering om nye ting fra 

SV’s side.  I korte trekk: 

 

 Der har ikke funnet sted noen «overtredelser» av den ordning som gjelder for passering 

av bommen ved kolonnekjørt/stengt veg (se nedenfor). 

 

 RV7 holdes åpen i jule- og nyttårshelgen som i fjor – været tillatende. 

 

 Offentlige parkeringsplasser vest for bom vil bli brøytet etter uvær/stenging når 

brøyting over fjellet er ferdig. 

 

 Ny elektronisk bom Haugastøl – sett fra medlemmenes side vil denne fungere som den 

tidligere automatiske bommen.  Ved stengt/kolonnekjørt veg vil bommen åpnes 

automatisk når biler skal passere på veg ut. 

 

 SV har nå på plass en ny beredskapsplan, i det vesentlige utarbeidet for å kunne 

evakuere personer fra innestengt kolonne på RV7 (se også nedenfor).  Det er her tale 

om betydelige resurser som også vil kunne trekkes på ved hendelser langs 

Bergensbanens høyfjellstrekning og i høyfjellsområdet forøvrig.  Deler av materiell er 

allerede stasjonert i Haugstølområdet.   

 

Overfor styret har noen av medlemmene vestenfor bom Haugastøl (og kanskje spesielt 

dem opp mot Ørterbommen), gitt uttrykk for en viss bekymring for tilgang på akutt 

hjelp under uværsperioder hvor også vegen opp mot Ørterbommen vil være 

ufremkommelig – og tilsvarende at legehelikopter heller ikke vil kunne komme.  Ifølge 

SV er det ikke mulig, på generell basis, å holde denne delen av vegen åpen (ikke 

inkludert i funksjonskontrakten).   

 

I påkommende tilfelle vil imidlertid ovennevnte resurser kunne gjøres tilgjengelige ved 

henvendelse til de sedvanlige nødetatene. 

 

 Stengt/kolonnekjørt veg – for de av våre medlemmer med tilhold vest for bom 

Haugastøl fortsetter den ordning man har hatt tidligere.  Denne gjentas for ordens 

skyld: 

 

Tilkomst østfra ved stengt/kolonnekjørt veg: 

I vinterferieukene og påsken vil Ole Karterud være bomvakt ved Turistsenteret.  Han 

har liste over hytteeiere m/festenr. og vil på anmodning og betaling av kr. 50.- pr. 

passering slippe biler igjennom når forholdene ligger til rette for dette. 

 

Ved kjøring ut vestfra vil bommen åpnes automatisk når biler nærmer seg.  Man 

oppfordres til å stoppe straks man har passert bommen for å hindre at biler forsøker 

«snike» seg igjennom uten klarering fra brøytemannskapene mens bommen fortsatt 

står åpen. 

 

I andre perioder når Karterud ikke er tilstede, er hovedregelen at når vegen er stengt 

så er den stengt!  Man kan imidlertid forsøke å ta kontakt med brøytemannskaper 

utenfor brakken med anmodning om å få slippe igjennom om forholdene tillater det.   

 

Når vegen er kolonnekjørt er der alltid folk på brakken.  Avhengig av hvor kolonnen 

befinner seg, får man i regelen tillatelse til å passere eller man må vente til neste 

kolonne går. 

 

Under kjøring innenfor bommen skal der utvises stor varsomhet og nødblink brukes. 

 

Det kan ikke presiseres sterkt nok at vår tillitsbaserte ordning med 

SV/brøytemannskapene ikke må brytes på noe sett! 
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Vær varsom med å ta kontakt inne på brakken – dette er mannskapenes hvilested;  

vær stille og gå ikke lenger enn «stuen», første dør til høyre. 

 

 Kolonneregime – her blir der ingen endring fra forrige sesong.  Kolonnene blir 

gjennomgående, d.v.s. Haugastøl/Leiro og v.v., med anledning for brøytemannskapene 

å fravike dette om forholdene skulle tilsi dette.  Ut fra beredskapshensyn blir der 

normalt max. 25 biler/100 personer i kolonnen.  Dersom kolonnekjøring er innført 

grunnet smal vegbane – såkalt styrt trafikkavvikling – kan antall biler økes til 50.  Det 

er p.t. ikke mulig å få på plass et system hvor man kunne få oppgitt indikative 

kolonnetider. 

 

 Informasjon om fjelloverganger pr. SMS.  Som nevnt i NRK nylig, kan en nå få 6 timers 

prognoser pr. SMS fra SV.  Denne tjenesten er gratis.  RV7 er en av de første 

fjellovergangene som får dette.   

 

Fremgangsmåte: Man sender melding RV7START - i ett ord til nr. 2080.  Bekreftelse 

med teksten  DU ER NÅ PÅMELDT RV7 SMS VARSLING mottas.  Man vil deretter motta 

oppdaterte vegmeldinger med varighetsangivelse.  Tjenesten fortsetter inntil man 

sender stopp-melding RV7STOPP. 

 

 

4. WEB-SIDE.  Det arbeides med en ny hjemmeside for HV.  Det forventes at denne vil være 

oppe straks ut på ny-året.  Denne vil i fremtiden i fungere som det vesentlige kontaktpunkt 

mellom styret og medlemmene.  Det vil her også bli anledning for medlemmene å gi 

tilbakemeldinger.  Enn så lenge vil informasjon bli sendt pr. vanlig post til de av 

medlemmene som ikke har tilgang til e-mail/web. 

 

 

5. Gangveg Haugastøl stasjon/Turistsenteret.  Turistsenteret har etter hvert bygget opp 

en betydelig aktivitet på Haugastøl, noe som innebærer en vesentlig økning i ferdsel av 

både gående/skiløpere og folk på sykkel mellom Haugastøl Stasjon og Turistsenteret - 

langs RV7, sommer som vinter.   

 

Spørsmålet om trafikksikkerhet blir derfor stadig mer påtrengende; en gang- og sykkelveg, 

samt også veglys, blir en økende nødvendighet ut fra slike hensyn.  Styret har derfor 

funnet å ville engasjere seg i saken og har sendt søknad om tiltak til angjeldende 

myndigheter. 

 

6. Kontingent-inngang.  Det er fortsatt en del medlemmer som ikke har betalt sin 

kontingent for 2012 (24 stk) pr. 1.desember – trass i at det er sendt purring både pr mail 

og pr. post. 

 

 

Styret benytter anledningen til å ønske samtlige medlemmer og familier en riktig God Jul og et 

godt og fremgangsrikt Nytt År – med mange fine opphold på Haugastøl!! 

 

 

Med vennlig hilsen, 

HAUGASTØL VEL 

Styret 

T. W. Konow  

(Styreleder) 

 

Bergen/Haugastøl, 12.12.12     Løypekart : Se eget vedlegg. 
 


