
Passering av bom Haugastøl ved kolonnekjørt/stengt veg

Det har vært uttrykt ønske fra medlemmer om at de regler/forutsetninger som er gjeldende 
for passering stengt bom Haugastøl legges ut spesielt på WEB-siden:

Passering av bom ØSTFRA:

I likhet med de siste par år vil Ole Karterud i vesentlig utstrekning være bomvakt i 
vinterferieukene og påsken.  På anmodning og etter nødvendig legitimasjon (se pkt. 2 ovenfor) 
samt betaling av kr. 50.- pr. passering, vil han slippe igjennom biler når praktisk mulig og 
forsvarlig.

I andre perioder og når Karterud ikke er tilstede, kan man forsøke å kontakte brøytemannskap 
på området for legitimering og anmodning om passering bom.  Adgang til brakken må så langt 
mulig unngås - og uansett gjøres med konduite;  mannskapene hviler her mellom skiftene.  

MEN:  Når vegen er stengt, så er den stengt!  Om man ikke slippes igjennom må dette 
respekteres!

Passering av bom VESTFRA:

Som tidligere vil høyre del av bommen heve seg når trafikk nærmer seg vestfra.  Folk 
oppfordres på det sterkeste til ikke å ”hive seg under bommen” med mindre der gis klarsignal 
fra brøytefolkene.  Den som passerer anmodes om å stanse umiddelbart innenfor bommen for 
å blokkere passasjen for utenforstående som evt. måtte forsøke å ta seg forbi.

Generelt - det anmodes om spesielt aktsom kjøring med hensyn til møtende trafikk og 
personer i vegbanen.  Der må under ingen omstendigheter kjøres lenger enn Ørterbommen.  
Blinklys (varsellys) skal brukes. 

Det presiseres igjen at den ordning vi har opparbeidet med VV og brøytefolkene er høyst 
uoffisiell og basert på TILLIT.  Dersom ovenstående ikke respekteres, kan konsekvensene bli 
heller nedslående for oss alle.

Til slutt anmodes om at ovenstående også gjøres kjendt for andre brukere av hyttene dersom 
disse lånes/leies ut til andre.
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