
Dammen i Lenaelva fikk
trolig en knekk under
flommen i høst, og tåler
neppe tilsvarende vann-
føring igjen. Både ord-
fører og fiskerforening
mener at noe må gjøres
med demningen i Håjen
før det er for seint.
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– Demningen i Håjendammen
holder på å smuldre opp, sier
Arne Kjelstad i Lenaelvens fis-
kerforening. Han mener det må
byttes stein i dammen, og at den
nedre delen av dammen må
heves litt for å hindre vannet i å
strømme tilbake til demningen
og fortsette å grave ut masse.
Foreløpig er det så stor vannfø-
ríng at det ikke er mulig å si nøy-
aktig hvordan det ser ut, men
Kjelstad peker på en sement-
blokk som ligger et lite stykke
nedenfor selve fossen.

– Her ser du deler av daman-
legget som er blitt brutt løs, sier
han. Det er også tydelige hakk i
demningen, og Kjelstad mener
det er begrenset hvor store
påkjenninger den vil tåle før hele
dammen er historie.

Må ha tiltak nå
– Dammen er hardt belastet, sier
Kjelstad.

Også ordfører i Østre Toten,
Hans Seierstad, er enig i at noe
må gjøres.

– Håjendammen er et tema i
vassdragsplanen, og det er satt av
midler til å se på demningen og
utrede tilstanden, sier Seierstad,
som også må se på hvor det går
an å finne midler til å reparere

dammen. Vanndirektivet skal dis-
kuteres i kommunen i juni, og da
er Håjendammen en av postene
på programmet.

Fiskerforeningen er imidlertid
bekymret for at det vil ta for lang
tid før noe blir gjort dersom de
må vente på utredningen, og de
understreker at Håjendammen
må utbedres før noen av de andre
dammene i Østre Toten, ettersom
den er den dårligste nå.

– Det er veldig viktig å ta
dette nå, det er ikke sikkert
dammen tåler en storflom, sier
Kjelstad. Han påpeker at der-
som vannet får ødelegge dam-
men helt, er det ikke nok med

utbedringer.
– Det er jo ikke sikkert det er

midler til å bygge helt ny dam,
sier Kjelstad.

Ordføreren er enig i at det vil
være lite hensiktsmessig og lite
økonomisk å la skadene på
dammen forverre seg.

Vil lage badeplass
– Vi vil se på om det er mulig å
ta Håjendammen ut av diskusjo-
nen og ta det tidligere, sier
Seierstad, som understreker at
så langt har han bare vært på en
foreløpig befaring.

Seierstad ser også et potensi-
ale for området rundt dammen,

der det tidligere var mulig å
bade. Slik det ser ut nå, framstår
området som lite tilgjengelig,
og Seierstad ønsker å få på
plass gangsti langs elva, og
gjøre området mer attraktivt for
flere enn de hardbarkede fisker-
ne. Det er fiskerforeningen enig
i, og Kjelstad håper det blir
mulig å skape et litt annet miljø
langs elva.

– Nå er jo elva så rein at det er
fint å bade der, sier Kjelstad.

I tidligere tider var
Håjendammen en populær bade-
plass. Demningen er registrert som
kulturminne hos Riksantikvaren,
med vernestatus «uavklart».

Håjendemningen 
smuldrer vekk
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Finn fram 
50-øringene
Har du 50-øringer liggende,
som ble gjort ugyldige som
betalingsmiddel 1. mai, kan
du nå glede andre med de små
brune myntene. Gjennom en
innsamlingsaksjon vil SOS-
barnebyer i Oppland gjerne ha
dine mynter.

De innsamlede midlene
skal gå til finansieringen av
Innlandshuset i SOS-barneby-
en Mwanza i Tanzania.
Dermed kan en ubetydelig
liten mynt få stor betydning
for barn og unge i denne
landsbyen. I Østre og Vestre
Toten er det nå plassert ut inn-
samlingsbøsser i Totens
Sparebanks lokaler på Lena,
Skreia og Raufoss, i tillegg til
Toten Treningssenter på Lena
og Raufoss. Biblioteket på
Raufoss, samt Steffensrud tar
også i mot penger. Her kan du
kvitte deg med dine 50-øring-
er og samtidig støtte et godt
formål. Ikke minst utfordres
skolene på Toten til å ta del i
innsamlingsaksjonen.

Innlandshuset er et samar-
beidsprosjekt mellom de fri-
villige i Oppland og Hedmark,
som ble etablert høsten 2010.
Målet er å gi utsatte barn i
Mwanza en bedre framtid og
et trygt hjem. Innlandshuset
vil bli ett av 15 familiehus i
den afrikanske SOS-barneby-
en. Det samles inn totalt
900.000 kroner. Beløpet vil gå
til å finansiere byggingen av
huset, samt drift og vedlike-
hold av fellesarealer og infra-
struktur.

Vetle Thyli
inn på laget

Vetle Thyli er inne på laget
til Team Norgeshus.

Kabalen for Team Norgeshus
kommende sesong er lagt.
Flere nye løpere kommer inn i
teamet som fortsatt satser
offensivt. Blant disse er Vetle
Thyli (22) fra Raufoss.

– Løpere på Team
Norgeshus skal være aktuelle
for representasjonsoppgaver,
poengterer Emil Søbak
Gundersen overfor
Langrenn.com.

Det satses videre med et A-
lag, samtidig som teamet kom-
mer til å videreføre og videre-
utvikle turrennlaget sitt. Det
jobbes også med et opplegg for
hospitanter/rekrutter.

Også Petter Soleng Skinstad
(22) fra Vind er på laget.

Både ordfører Hans Seierstad og Arne Kjelstad i Lenaelvens fiskerforening mener det er viktig å utbe-
dre Håjendammen så fort som mulig for å hindre at den brister ved en eventuell flom. 

Fikk etterlengtet dagtilbud på Lena
Av og til er det godt å komme
seg ut, og en av de fineste dagene
i mai så langt var den nye aktivi-
tetsgruppa for mennesker med
fysisk eller psykisk utviklings-
hemming på plass i Lenaparken
for å spille boccia.

Noen av dem har dagtilbud
andre steder resten av uka, men
ikke alle.

– Mange har ikke hatt et tilbud
på flere år, sier Gunn Marit Gran,
som er avdelingsleder i tilrette-
lagte tjenester i Østre Toten. Nå
er gruppa i gang med en aktivi-
tetsdag i uka, som er et supple-
ment til det vanlige tilbudet.
Hver onsdag møtes de på Lena
bad, der de har base, og fyller
dagen med sosialt samvær og
aktiviteter. Flere av brukerne er

på arbeid ellers i uka, men her er
det litt løsere snipp, og det er
også viktig for mange.

– Her kan de slappe av og
være seg sjøl, sier Idun Kløvrud
Schjøll, som er fagansvarlig på
LePro på Lena. Flere av brukerne
er hos henne på LePro andre
dager, men enkelte kan ha bruk
for å skifte miljø og møte færre
krav innimellom. Likevel er det
ikke bare avslapning på aktivi-
tetsdagen, det er også trening.

– Vi baker, lager lunsj, og vi
handler, for det er det mange
som trenger trening på, sier
Jorun Andersen, som er verne-
pleier og aktivitetsleder i tilret-
telagte tjenester. Dessuten går
de tur, og det er en fast post.
Etterhvert håper aktivitetslede-

ren at de skal få til flere dager i
uka, og kunne gi tilbud til flere.

Så langt er det sju brukere som
har fått tilbud.

Den nye aktivitetsgruppa for fysisk og psykisk utviklingshemmede var i
Lenaparken og Håkon Olsby koste seg med boccia sammen med Vegard
Pedersen. Marianne Stabu, Gunn Marit Gran, Lisbeth Nygård
Beritsveen og Idun Kløvrud Schjøll hjalp til. (Foto: Mina B. Sveen).




