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Ingen brenning eller klokka 19.00
LENA
Kommunestyret i Østre Toten
har vedtatt ny forskrift om åpen
brenning.

Sæmund Moshagen

I den nye forskriften er tidsrommet
hvor det er tillatt å brenne for eksempel halm og hageavfall utvidet
med en måned. Nå er det tillatt fra
15. mars mot fra 15. april tidligere.
Samtidig blir det redusert anledning til å søke om dispensasjon

fra forskriften. Kommunen senker også lista for å politianmeldte
brudd på forskriften.
Under veis i behandlingen av
den nye forskriften har det vært
mye fram og tilbake om når på
døgnet det skal være lov å brenne
innenfor den perioden det er tillatt. Det har vært snakk om å sette
sluttstrek både klokka 18.00 og
«ved mørkets frambrudd». Hovedutvalget for teknikk, utbygging og infrastruktur landet til
slutt på «mørkets frambrudd» i

sitt endelige forslag. Dette syntes
kommunestyret ble litt for diffust.
Etter forslag fra Kari Røssum (Sp)
ble tidspunktet fastsatt til klokka
19.00.
Det ble også litt diskusjon om
hvorvidt det bør være lov å brenne
halm på lørdager. Forslaget, som
ble vedtatt, forbyr brenning på
helger og helligdager. Bjørn Dystebakken (Pp) ønsket at forskriften skulle tillate halmbrenning på
lørdager i mai, men dette falt mot
fem stemmer.

NEDSTEMT: Bjørn Dystebakken (Pp) fikk ikke gjennomslag for et

forslag om å tillate halmbrenning på lørdager i mai.

Foto: Sæmund Moshagen

■ De aller tøffeste ridderne

Pigger mil etter m
Langsua nasjonalpark

I fire dager pigger
de aller tøffeste
deltakerne i Ridderrennet mil etter mil
får å komme seg fra
Gausdal til Beitostølen.
Ingvar Skattebu

OA møtte de to superhardhausene inne i Langsua Nasjonalpark mandag ettermiddag. To
solbrune og stålende blide karer
er i ferd med å nå tredje etappes
mål: Et oppvarmet stølshus på
stølslaget Vesleskag. Vi ser knapt
antydningens til tegn på at de har
tre dagers etapper med pigging på
langrennskjelke bak seg.
– I dag har vi storkost oss i utrolig
flott terreng fra Langsubua og hit til
Vesleskag, forteller de to, før de tar
sats og kjemper seg opp den siste
bratte bakken opp til siste overnattingssted. Bare de som har prøvd å
pigge oppoverbakke i en langrennskjelke, vet hva det koster av krefter.
Startet lørdag
Veteranen Geir Arne Hageland fra
TV-serien Ingen Grenser har vært
ute ei vinternatt før. I fjor inviterte
han beinamputerte Jon Ivar Sandhaugo fra Lomen i Vestre Slidre til å
bli med på en hytte-til-hytte-tur fra
Gausdal til Beitostølen, som en oppvarmer til det 50. Ridderrennet.
Lørdag morgen startet ekspedisjonen fra Gausdal, med en lang
etappe med noe stigning opp til
Nordbua. Fra Nordbua gikk søndagens etappe til Langsubua, en
svært krevende etappe for piggerne. Kupert lende og motbakker
er deres største utfordring. Derfra
gikk mandagens etappe i flatere
lende til Vesleskag. Siste etappe
går i dag, tirsdag, fram til Beitostølen Helsesportsenter.
De har med seg Geir Arnes far,
Jan Hageland, Tatjana Breda-Gulbrandsen og Tor Olav Steinsvoll som
hjelpere med pulker, mat og utstyr.
For parken og rennet
Er det noen god forklaring på
hvorfor de velger å pigge mil et-

dagens overraskelse: Ingrid Bjørg Bredesen varter opp med ry-

kende varm kaffe i solveggen på stølslaget Vesleskag.

ter mil i fjellet for å komme fram
til Ridderuka på Beitostølen? Det
finnes da biler?
– Det er mange gode grunner til
det, sier Hageland og Sandhaugo.
De vil heller kose seg i solveggen
på stølen til Jan Ove Bredesen,
enn å gå inn i sælet. Der har Ingrid Bjørg Bredesen vært i flere
timer for å fyre opp. Hun serverer
rykende varm kaffe og lapper med
rømme og syltetøy.
– Vi vil vise at også vi som
pigger med kjelke kan gjennomføre fjellturer over flere dager.
Dessuten ønsker vi å være med
og markere jubileet for Ridderrennet. Og vi markerer gjerne
den nye Langsua Nasjonalpark,
sier de.
Prøver ut egen kjelke
De pigger med hver sin egenkonstruerte kjelke.
– Vi mener at dagens kjelker
har sine forbedringsmuligheter.
Derfor har vi fått laget våre egne,
der vi endrer noe på sittestillingen, og får bedre skyv, sier
Hageland. Kanskje er det en forretningsidé de kameratene pønsker ut. I alle fall stiller de begge
som piggere under selve Ridderrennet på lørdag. Og har de ikke
tappet altfor mye krefter, stiller de
også på 10-kilometeren torsdag.
Men da i hver sin klasse. Jon Ivar
Sandhaugo, som måtte amputere
et bein etter et skade på fotballbanen, har den andre beinet intakt.

ble med kompisen: Jon Ivar

Sandhaugo ble med Ingen Grenser-veteranen Geir Arne Hageland på langtur i nasjonalparken.
Lørdag debuterer Sandhaugo i
Ridderrennet.

Så han går stående langrenn med
protese i torsdagens renn.
Skrøner og kveldskos
Inne i sælet venter nok en kveld
med skrøner og tullprat. Kortstokken er ikke nødvendig. De har med
tørrmat som kan gi herlige måltid.
– Vi har en tendens til å ta tidlig
kveld. Til gjengjeld våker vi gjerne
ved seks-sju-tida. Da har vi en
lang og god frokost før di legger
ut på neste etappe rundt klokka
nå, sier Hageland.
– Er det ikke noe dere savner,
langt inne i fjellet?
– Jo, en kald øl, sier Hageland,
mens en glisende Sandhaugo nikker.
– Men det var jo akkurat det vi smørblide riddere: Årets tøffeste riddere nærmer seg mandagens

ikke skulle si ...
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Ønsker fagskoletilbud for tekstilfag
GJØVIK/BRANDBU
Høyre-politikeren KariAnne Jønnes mener at det
bør vurderes en nasjonal
tekstilfaglinje ved Fagskolen
Innlandet i Gjøvik.

Terje Nilsen

Nå har hun sendt et forslag om
dette til fylkesordføreren, og vil ta
det opp i fylkestinget i neste uke.
I forslaget påpeker Jønnes at
kunnskapene innen tekstilfaget

er under sterkt press fra mange
hold. Fylkespolitikeren fra
Brandbu viser til at utdanningstilbudet er lite tilrettelagt med
dertil tilnærmet nullrekruttering
fra yngre. Fagmiljøet er preget av
høy gjennomsnittlig alder mens
det er økt oppmerksomhet om
kulturarv og et økende behov for
kunnskaper om restaurering av
tekstiler.
Hun mener at flere skolereformer har redusert tilbudet i faget.
Det er derfor blitt avlagt et svært

lavt antall svenneprøver i tekstilfag de siste fem årene.
– Til sammen tegner dette et
bilde av en utfordrende situasjon. Utfordringene med å sikre
langsiktig, god kunnskapsoverføring og utvikling synes åpenbare,
fastslår Jønnes.
Derfor foreslår hun at fylkestinget skal vedta at fylkesrådmannen
legger fram en sak for fylkestinget
innen utgangen av 2013.

FORSLAGSSTILLER: Kari-Anne Jønnes (H) er bekymret for tekstilfa-

gets framtid, og vil ha utredet om det er fornuftig med en tekstillinje
på Fagskolen Innlandet.
Arkivfoto

mil i fire dager

Styrker barnevernet

LENA: Østre Toten styrker

barnevernet med én stilling.
Styrkingen er et resultat av at
kommunen for litt siden søkte
Fylkesmannen om ekstra statlige ressurser til styrking av
kommunalt barnevern.
Ordfører Hans Seierstad
(Sp) informerte torsdag kveld
kommunestyret om at kommunen har fått gjennomslag hos
Fylkesmannen for søknaden
sin.

Ønsker fortgang
på miljøgate

LENA: Lena handelsstands-

forening ønsker fortgang i
arbeidet med å gjøre om Lenagata til miljøgate.
– Til høsten skal det bygges rundkjøring i krysset mellom Lenagata og Silogata,
som ledd i prosjektet med ny
omkjøringsvei til Lena. Da håper vi det kan la seg gjøre å
ta miljøgata i samme slengen,
sier Hans Olav Overn, leder i
foreningen.
Ordfører i Østre Toten,
Hans Seierstad (Sp) har tidligere tatt til orde for et spleiselag mellom kommunen,
fylkeskommunen, vegvesenet
og næringslivet i Lena for å
finansiere miljøgata. Handelsstandslederen snakker om det
samme.
– Vi er interessert i å bidra
til en slik løsning, sier Overn,
som nylig sendte et brev til
kommunen med ønske om
fortgang i arbeidet med miljøgata.

Utsetter SLT-stilling

LENA: Det blir foreløpig ingen

mål. Kjelkepiggerne Jon Ivar Sandhaugo og Geir Arne Hageland har her følge med Tor Olav Steinsvoll og Tatjana Breda-Gulbrandsen. 
Foto: Ingvar Skattebu

ansettelse av egen koordinator for å samordne lokale
kriminalitetsforebyggende
tiltak (SLT) i Østre Toten.
Kommunen og lensmannen
har vært enige om å søke om
statlig tilskudd til en slik stilling i kommunen, men torsdag
kveld vedtok kommunestyret
enstemmig å utsette avgjørelsen til budsjettbehandlingen
for 2014.
– Søker vi om tilskudd til
en slik stilling nå, forplikter vi
oss til å finansiere den selv
senere. I lys av kommunens
økonomiske situasjon mener jeg vi bør vente med å ta
avgjørelsen, og se stillingen
i sammenheng med budsjettet for 2014, sa, Kari Røssum
(Sp).

