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Skoleballet
på Terråk
skole
Skoleballet på Terråk skole i begynnelsen av februar. Hvert år
er det spente elever som øver
inn replikker og dansenumre, og
like spente foreldre som samles til en festaften på skolen. I
år het stykket: ”Det var tider,
det”, og gav tilbakeblikk på dagliglivet i forskjellige epoker.

Årgang 11

Otto
Sverdrup
med snø på
hatten, der
han skuer
utover et
vinterlig
Bindal, 80 år
etter sin død.

Båtsaumen

2

Kommunalt informasjonsblad for Bindal

Utgiver: Bindal Kommune
Bindal Rådhus
7980 Terråk
Tlf. 75 03 25 00
E-post: postmottak@
bindal.kommune.no
Internett: www.bindal.kommune.no
Ansvarlig redaktør:
Knut Toresen
Redaksjon:
Jens Christian Berg
Trykk/Produksjon: Prinfo Rønnes,
Mosjøen, 75 17 53 00
Bladet sendes gratis til alle husstander i Bindal kommune, og kan leses
på kommunens internettside.
Neste nummer er planlagt utsendt
i mars 2010.

Viktige telefonnummer:
Bindal Rådhus
Bindal Sykehjem
Legekontoret
Legevakt
Lensmann

75 03 25 00
75 03 26 00
75 03 25 60
75 03 43 33
75 03 19 20

Bibliotekets åpningstider:
Terråk:
Mandag
Tirsdag 
Onsdag 
Torsdag 
Fredag 

stengt
kl 1000 - 1530
kl 1000 - 1530
kl 1800 - 2000
kl 1000 - 1530

Bindalseidet filial:
Mandag kl 1600–1800
Torsdag
kl 1100–1300
og
kl 1600–1800

!

Visste du at ...
I Bindal er 19.9% av befolkningen
over 67 år, mens snittet for hele
landet er 13,0%

Møteplan
Hvordan
reise med tog 2010
nordover?
For reisende som skal nordover
med tog fra Grong stasjon, kommer
bussen noen minutter for seint.
De kan derfor bestille drosje fra
Høylandet til Harran stasjon.
Dette gjelder bussavgangen fra
Høylandet kl 1040 til Grong.
Bestilles dagen i forveien på
tlf. 07417, senest kl. 2200.

Formannskap
Fondsstyret
Fast utvalg for
plansaker

Kommune
styret

onsdag 27.01
onsdag 17.03
tirsdag 18.05
onsdag 01.09
onsdag 13.10
onsdag 24.11

onsdag 17.02
torsdag 29.04
onsdag 16.06
torsdag 16.09
onsdag 03.11
onsdag 15.12

Pleie- og omsorgsavdelingen i Bindal
vil med dette få rette en stor takk
til enkeltpersoner, lag og foreninger
som har vist oss oppmerksomhet i
form av gaver, besøk, underholdning
og bidratt med frivillig arbeid gjennom hele 2009. Dette betyr mye for
beboere i sykehjem, for de som leier
boliger i bofellesskap, og for de ansatte i avdelingen.

Et nytt år er godt i gang, men vi
benytter likevel anledningen til å ønske dere alle lykke til med 2010.
Anita S. Lund
Leder hjemme-
tjenesten

Heidi Pedersen
Leder institusjon

Tjenestegjort i Bindal kommune

Pleie og
omsorg i 25 år
Ved juleavslutningene i pleie- og omsorg for 2009 satte Bindal kommune
pris på de som har jobbet innen for
tjeneste i 25 år. I år hadde vi fire
stykker som hadde gjort dette og de
fikk gave og en rose under tilstelningen. De som fikk denne oppmerksomheten var:

Ragnhild Otervik
Marit Morken
Bente Olsen
Sissel Lysfjord
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MOT på turné

Popstjernen Askil Holm får god støtte fra MOT-informatør i Bindal, Geir Holten.

MOT, Askil Holm & Kenneth Aksnes legger ut på en omfattende Norgesturné i 2010.
42 kommuner får besøk fra den 2. mars til den 7. mai. Første stopp er BINDAL!
– Tirsdag 2. mars:
Bindal kommune, Terråk skole/
samfunnshus. Show kl 10.00
men det kommer til å skje noe
hele dagen.

– Onsdag 3. mars:
Nærøy kommune
Deretter 40 kommuner
i Sør- Norge

MOTs Visjon

Dette er MOT

•Hør MOT-sangen på YouTube eller
på "www.askilholm.com"
•Les mer om turneen på Facebook.

•MOT har livet til ungdom i sentrum
•MOT bevisstgjør ungdom til å ta
egne valg og vise mot –
•MOT til å leve,
•MOT til å bry seg,
•MOT til å si nei
•Gjennom MOTs skolebesøk og
holdningsarbeid får ungdom
verktøy til å gi positiv energi til
seg selv og sine omgivelser.

MOTs mål
•Robuste ungdommer som tar
bevisste valg og tror på egne
krefter
•Varme og trygge miljø der ungdom
gjør hverandre verdifulle, og forskjeller aksepteres

Varmere og tryggere oppvekstmiljø
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Sørsamisk kulturbuss

Sørsamisk kulturbuss har ruter i 10
kommuner i Nordland og NordTrøndelag, 93 antall stoppesteder og
ca 600 lånere i området.
Vi har funnet begrepet kulturbuss mer dekkende, enn om at vi

Nordland fylkesbibliotek

Sørsamisk
bok- og kulturbuss
Gijre/Våren 2010

skulle definere oss som en ren bokbuss. Her er vår definisjon: ”- bussen
skal være et samlende kulturinnslag
på de stoppesteder bussen besøker,
samt på arenaer der samer møtes.
Den skal gjennom oppsøkende virk-

somhet, formidling, medier, utstillinger og ressurspersoner være med
på å bevare og revitalisere samisk
språk og kultur.”
Kulturbussen, GSJ, startet opp
sin virksomhet i januar 1995. Bussen
eies av Nordland fylkeskommune og
drives av Nordland fylkesbibliotek.
Bussen har tre ansatte og er geografisk stasjonert ved Sijti Jarnge
- Samisk kultursenter i Hattfjelldal.
I perioden fra oppstart til nå har
vi lånt ut litt i overkant av 150.000
medier av alle slag, og dermed formidlet samisk språk og kultur ved
aktivt å oppsøke brukerne. Mediene
eies fortrinnsvis av Nordland fylkesbibliotek og Sijti Jarnge, men en del
er deponert fra andre institusjoner
som for eksempel Samisk spesialbibliotek.

Topp 10

16. feb, 16. mars,
20. apr, 1. juni

Topp 10 har vært administrert av Bindal idrettsråd i flere år.
Leder av idrettsrådet har sammen med idrettslagene lagt ut
bøker, merket løyper og oppdatert hjemmesiden til topp 10.
www.bindal.no/topp10/
Bindal kommune må beklage at det har tatt tid å få bestilt
krus for de to siste årene. Målet er at Idrettsrådet skal få ordnet dette i løpet av våren. De som har betalt vil få beskjed.
Topper
2008 2009
Heilhornet
59
21
siste dato for telling 4.6.2010

Sted
Rute H ank. avr.
Bindalseidet friskole 0900 0930
Kjella friskole
1000 1030
Terråk skole
1200 1300
Mobil telefon: 91 70 44 66
Kontor tlf.: 75 18 41 70
http://www.nfk.no/gsj
E-mail:  gsj@nfk.no
E-mail: tom.kappfjell@nfk.no
E-mail: john.kappfjell@nfk.no
E-mail: petra.wognild@nfk.no

Lisshornet
Holmshatten
Otervikfjellet
Veabakken
Middagsfjellet
Mulingen
Varden på Heia
Maraftashaugen
Åkvikfjellet
SUM

Bokbussen kommer til Bindal som
en prøveordning denne våren.
Her er rutetidene.

80
78
62
282
50

52
92
170
48

84
83
139
917

50
30
109
572

Bok ikke hentet
Bøkene er ødelagt
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Olav Håkon Dybvik leste utdrag fra den nye bygdeboka.

Bindal Bygdebok bind III
Bind 3 ble lansert på Horstad gård
den 3. desember, og vel 60 personer
møtte fram for å høre om arbeidet
med det tredje bindet i gårds– og
slektshistorien for Bindal.
Bind IV
Arbeidet med bind 4 er startet opp,
og boka blir trolig ferdig innen utgangen av 2012.
I denne forbindelse ønsker vi kontakt med folk som har forsket på sin
egen slekt i områdene som skal omtales i bind IV, nemlig Tosen, Vass-

bygda og fjordene. Boka skal innholde beskrivelse av disse gårdene:
Kolsvik, Finnlia, Kalklaven, Tosbotnet,
Tosdalen, Borkamoen, Målvik, Indre
Dagslott, Ytre Dagslott, Lande, Barstad, Tosaunet, Hongbarstad,
Torbergskogen, Sveli, Damman,
Govasli, Vatnan, Kvastenbukt - Fjellet,
Hammarslia, Langurda, Mehammaren, Søberslia, Reppen, Seterneset,
Selfjorden, Setran, Hesimark, Skotnes,
Stavøy, Gaupen, Granåsen, Myrmarka,
Olderåsen, Båtneset, Harangen og
Eidet.

Bygdebok priser
Bind III koster kr 425,Bind I og bind II
koster kr 100.- pr stk.   
Alle tre bind samlet
selges for kr 600,Boka fås kjøpt fra
Bindal rådhus på Terråk.
Ring 750 32 500, eller
send en epost til
postmottak@bindal.kommune.no
for å bestille bøker.
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Endringer i jordloven,
konsesjonsloven og odelsloven
Fra 1. juli i ble det et nytt sett av lovverk gjort gjeldende, med en rekke
endringer i de nevnte lover som får
direkte betydning for deg som er
eier av landbrukseiendom. Nedenfor
nevnes de vesentligste endringene:

DRIVEPLIKT
Dette er nytt:
• Driveplikten er personlig og varer
så lenge du eier eiendommen
• Driveplikten er ikke knyttet opp
mot kjøp / overtakelse (erverv)
av en eiendom
• Alt jordbruksareal skal drives
Plikten er knyttet opp mot areal
som har egenskaper for matproduksjon, det vil si fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite.
Det er ingen nedre arealgrense,
all jorda skal drives.
Driveplikten gjelder fra dag 1.
Alle får driveplikt på nytt uansett
tidligere bestemmelser om 5 års
oppfylt driveplikt, fritak eller utsettelse av driveplikt.
Plikten er ikke lenger knyttet
opp mot begrepet ”lønnsom drift”
I sameie påhviler driveplikten
hver enkelt sameier.
Eieren kan selv velge om han vil
drive eller leie bort jorda.
- Hvis eieren selv velger å drive
jorda, må eier selv stå faktisk og
økonomisk ansvarlig for driften.
Eieren må være den som legger
planer for driften og står ansvarlig for innkjøp av driftsmidler og
salg av produkter. Det er adgang
til å drive ved hjelp av ansatte,
eller ved kjøp av tjenester.
- Hvis eier velger å leie bort jorda,
må jorda leies bort som tilleggsjord til en annen eiendom, avtalen må ha en varighet på minst 10
år, den må være skriftlig, føre til
driftsmessige gode løsninger og
eieren selv skal ikke ha adgang
til å si opp leieavtalen i avtalepe-

rioden, uten ved mislighold fra
leietaker. Alle muntlige avtaler
må nå gjøres skriftlige.
Avtalen skal sendes kommunen, som kontrollerer at vilkårene
for bortleie er oppfylt. Både leietaker og eier har plikt til å orientere
kommunen om den inngåtte avtalen.
Dersom leieavtalen inngås for 10 år,
og ikke lenger, unngår eier å søke
deling og leietaker unngår å søke
konsesjon.
Det er mulig å søke om fritak fra
driveplikten. Kommunen vurderer
søknaden opp mot gitte kriterier i
jordloven.
Overgangsbestemmelser:
Den som eier jordbruksarealer ved
lovens ikrafttredelse har driveplikt i
tråd med nye regler
Leiekontrakter inngått før lovens ikrafttredelse løper kontraktstidens utløp.

BOPLIKT OG KONSESJON
Dette er nytt:
• Arealgrensen for boplikt er
hevet til 25 daa fulldyrka eller
overflatedyrka jord, eller 500
daa   produktiv skog.
• Boplikten gjelder bare bebygd
eiendom som er eller har vært i
bruk som helårsbolig
• Boplikten er et vilkår for konsesjonsfrihet, både for nær slekt og
odelsberettigede
• Regelen om 10 års boplikt ved
odelsløsning er fjernet slik at
lovbestemt boplikt i alle tilfeller  
er 5 år
• Det er ikke lenger adgang til å
søke om utsettelse eller fritak fra
boplikten.
• Odelsberettigede og nære slektninger som ikke kan eller vil
oppfylle boplikten må søke konsesjon
• Boplikten kan ikke lenger oppfyl-

les uten å være registrert bosatt
på eiendommen i henhold til  
Folkeregisteret
• Konsesjonsplikt; ny arealgrense
ved erverv av bebygd eiendom
er 25 daa fulldyrket eller overflatedyrket jord, eller 100 dekar
totalt areal.
Dersom ervervet er skjedd etter
1. juni 2009 er det boplikt på eiendommen dersom:
- ny arealgrense er oppfylt
- eiendommen er bebygd med bebyggelse som er eller har vært
brukt som helårsbolig
Dersom ervervet skjedde før 1.
juni 2009 opphører boplikt for:
- ubebygd landbrukseiendom
- eiendom under ny arealgrense
- eiendom der bebyggelsen verken
er eller har vært brukt som helårsbolig
Ved søknad om konsesjon skal kommunen vurdere om det skal settes
krav til boplikt, og om boplikten skal
være personlig eller upersonlig.

ODELSLOVEN
Dette er nytt:
• Likestilt mellom jenter og gutter,
fødselsdato / adopsjonsdato avgjør odelsrekkefølgen
• Arealkravet på 25 daa fulldyrka eller overflatedyrka jord, eller 500
daa produktiv skog avgjør om
det er en odelseiendom
• Frist for odelsløsning er 6 måneder
• 10 års bo-og driveplikt er opphevet for eiendommer som blir tatt
ved odelsløsning, nå er det 5 års
boplikt og evig driveplikt
Dette til Deres orientering.
Ta kontakt med kommunen for mer
detaljert informasjon, eller dersom
du har spørsmål vedrørende de nye
reglene.
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Tilskudd til generasjonsskifte Sonerenn
Tilskudd kan gis i forbindelse med 150.000,- pr landbrukseiendom. For
Terråk
generasjonsskifte for gjennomføring kvinner støttes inntil 60 % av godav mindre investeringer for å opprettholde tradisjonell landbruksdrift
eller tilleggsnæring. Gis til brukere
under 35 år. Kvinner prioriteres.
Inntil 40 % av godkjent kostnadsoverslag begrenset oppad til kr

kjent kostnadsoverslag oppad til kr
200.000,- pr. landbrukseiendom.
Maks. kostnadsoverslag kr 500.000,Fristen for å fremme søknad om tilskudd er 3 år fra eierskifte.

RiksKonsertene

Rikskonsertene er regelmessig innom skolene i Bindal med konserter.
I januar var ”Amerika-båten” på besøk på Kjella friskole og Terråk skole.
Tre musikere spilte folkemusikk fra Norge, Sverige, Irland, Bulgaria og USA.
Fioliner: Øyvind Smidt
Piano/trekkspill: Ronny Kjøsen
Gitar: Andreas Dahle Aagård
Den 13. april er det konsert med indisk musikk
på Bindalseidet friskole og Terråk skole,
”Folkemusikk fra Rajastan”

lørdag 6. mars

Bindalseiddagan
2010
Arrangeres i tiden 8. - 11. juli.
Vi håper på ei trivelig helg, og
ønsker dere velkommen alle
sammen!
Kontakt komiteen ved Sylva K.
Thomassen, Roger Vikan eller
Arnfinn Hamnes hvis du har forslag eller spørsmål.
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Å være
leseombud
Å være leseombud betyr at du, helst
en gang i uken,  setter av tid til høytlesing for en eller flere.   For meg er
det blitt en glede som jeg nødig vil
være foruten.
I desember deltok jeg på en
”Bok til alle” dialogkonferanse i regi
av bl.a. Kulturdepartementet. Konferansen som var gratis, gikk over
1,5 dag i ”Litteraturhuset” i Oslo, og  
de rundt 80 deltakerne var bibliotekarer og leseombud fra hele landet.  
De viktigste temaer som ble diskutert var
I dag er der 800 leseombud i
Norge, de aller fleste frivillige. Hva
skal til for å få enda flere frivillige leseombud?

Hvilke utfordringer møter leseombudene? Hvordan fungerer det og har de
det de trenger?
Hvilke bøker passer de ulike
behovene? Hvordan kan og bør bibliotekarene veilede lånetakere generelt, og hjelpe leseombudene til å
finne egnede bøker?
Spesielt interessant syntes jeg det
var å bli orientert om hvilket fantastisk tilbud vi har gjennom Norsk lydog blindskriftbibliotek. Også vi som
er leseombud kan bli medlemmer,
og uten omkostninger få tilsendt hva
vi ønsker av deres 11.000 lydbøker i
DAISY format, dvs. at hele boken får
plass på en CD,  som vi  får til odel

og eie. De som er svaksynte eller av
andre grunner har lesevansker, kan
gjennom hjelpemiddelsentralen få
en spesialtilpasset DAISY-CD spiller
som er lett å betjene.
Konferansen ga mersmak og jeg
utfordrer med dette andre bindalinger til å bli leseombud. Ta kontakt
med Bindal Frivilligsentral eller Biblioteket. De samarbeider om prosjektet  ”Leseombud og Bok til alle”.  
La oss følge Kulturdepartementets
oppfordring om å markere 2010
som Leseåret.
Simone Plahte

Kulturmidler 2010
Foreninger og enkeltpersoner kan søke om kommunale
kulturmidler til følgende formål relatert til Bindal:
• Idrett og friluftsliv.
• Barne- og ungdomsaktiviteter.
• Allment kulturarbeid (sang, musikk, dans, teater,
kunst, husflid og øvrige kulturformål.
• Tiltak for funksjonshemmede.
Søknaden sendes til Bindal kommune, 7980 Terråk,
innen 1. mars.
Søknadsskjema er sendt ut til de som søkte i fjor.

Søknadsskjema kan også hentes fra kommunens nettsider; www.bindal.kommune.no,
eller du kan ringe oppvekst– og kulturavdelingen på
telefon 75 03 25 00, og be om å få det tilsendt.
Kommunestyret skal vurdere retningslinjene for utdeling kulturmidler i sitt februarmøte, og vi tar forbehold
om at det kan vi gjort endringer.
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Betalingssatser oppvekst- og
kulturavdelingen f.o.m. 1.1.2010
Barnehage
Ordinært tilbud
(8,5 t. pr. dag). 11. mndr

Kost
Opphold

5 dg/u 4 dg/u
200
160
2130 1772

3 dg/u
120
1329

2 dg/u
80
886

Totalt

2330

1932

1449

966

Med 20% betalingsmoderasjon. 11. mndr.

Kost
Opphold

200
1704

160
1418

120
1063

80
709

|

Totalt

1904

1578

1183

789

Tilleggsdag

200

200

* Det gis ikke betalingsmoderasjon for kosten.
* Moderasjonen gis til de som ikke kan utnytte full barnehagedag som følge av at de reiser til/fra barnehagen med  
buss/båt  
* Søskenmoderasjon for andre barn er 30%. For tredje barn (eller flere) er denne 50%.

Skolefritidsordning
Pr. fast tilmeldt time
Pr. time med tilfeldig bruk
Maksimalpris (16 t/u)

30
40
1920

* Det betales for 10 mndr. i året  (halv juni og halv august)
* Tilbud i skolens ferie og fridager avtales særskilt og betales som tilfeldig bruk.

Gjesteelever - grunnskolen
Gjesteelevsats pr. år

75.000

Kulturskolen
Brukerbetaling pr. halvår (Søskenmod. 50%)
Dirigenttjeneste kor/korps pr. uketime/år

900
11.200

Folkebad
Billettpris
Enkeltutleie til personer, bedrifter, mm.
Fast leie pr. time (hel/halv sesong)

Voksne 35 / barn 15
300
1200 / 750

Terråk samfunnshus
Leie til offentlig dansefest inkl. vaktmestertj.
Øvrige arr. som ikke er tilknyttet lokalt kulturliv, og inntektsbringende arrangement
Bygdekino
Alle lokale kulturaktiviteter / arrangement som ikke er inntektbringende
Utleie til skoleaktiviteter og fast utleie til aktiviteter som lokale lag og foreninger tilbyr

7000
1700
Fastsettes av rådmannen
Gratis
Gratis
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Egenbetaling og vederlag for
tjenester fra helse- og sosialavdelingen –
gjeldende fra 1.1.2010
Vedtatt av kommunestyre i sak 79/2009 den 5.11.2009 og med endringer gitt i rundskriv I-1/2010

Generelt
Egenbetaling og vederlag er fastsatt etter gjeldene lover og forskifter.
Betalingssatser for hjemmetjenester er basert på husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag.
Siste tilgjengelige skattelikning legges til grunn.
Hjelpestønad fra folketrygden kan etter vurdering legges til inntekten.
Egenbetalingen kan ikke settes høyere enn at vedkommende beholder tilstrekkelig til å dekke personlige behov og
bære sitt ansvar som forsørger.
Ved oppsigelse av praktisk bistand, opplæring og vaskeritjeneste løper egenbetalingen ut kalendermåneden.
Avbestilling av middag, minimum 3 dagers oppsigelsesfrist.
Avbestilling av full kost, minimum 7 dagers oppsigelsesfrist.

Klage
Vedtak om egenbetaling for praktisk bistand kan påklages. Endelig klageinstans er Fylkesmannen.
Vedtak etter lov om helsetjenesten i kommunene. Endelig klageinstans er Helsetilsynet.
Klageadgang på tjenester som ikke er lovpålagt er hjemlet i forvaltningslovens kap.VI.
Endelig klageinstans er kommunens klagenemnd.

Egenbetaling / vederlag
1 Praktisk bistand og opplæring, lov om sosiale tjenester § 4-2
Gruppe 1 Inntekt inntil 2G
Kr   160,- pr mnd
Gruppe 2 Inntekt mellom 2-3 G Kr   660,- pr mnd
Gruppe 3 Inntekt mellom 3-4 G Kr 1100,-  pr mnd
Gruppe 4 Inntekt over 4G
Kr 1680,- pr mnd
Bruk av kommunalt vaskeutstyr
Kr    30,- pr mnd
Egenbetaling for praktisk hjelp og opplæring til funksjonshemmede barn skal følge kommunens betalingssatser
for SFO, begrenset oppad til kr 1680,- pr mnd.
Tjenestemottakere i gruppe 1 gis fritak for egenbetaling ved meldt fravær på over en kalendermåned.
Tjenestemottakere i gruppe 2, 3, og 4 får halvert egenbetaling ved meldt fravær i 14 dager
sammenhengende pr kalendermåned.
G =grunnbeløpet i folketrygden, kr 72 881,Maksimal timesats er kr 250,-

2 Opphold i institusjon
Vederlag for opphold i institusjon reguleres i egen forskrift.
Pt er egenbetalingen på kr 125,- for rehabiliterings- og korttidsopphold
og kr 66,- for dag- eller nattopphold.
Fribeløp ved beregning av vederlag settes til kr 6 400,-.
Maksimalt vederlag er Kr 1 800,- pr døgn

3 Åsen dagsenter
Transport til og fra dagsenter Kr   20,- pr dag
Andel fellesutgifter Kr 100,- pr mnd
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Polarlekene på Lønsdal
4 Leie av trygde- eller omsorgsbolig
Oppsigelse av trygde- eller omsorgsbolig er en måned fra den 1. i påfølgende måned.

5 Trygghetsalarmer
Montering av trygghetsalarm
Leie av kommunal alarm
Tilknytning av privat eiet alarm

Kr  250,Kr 140,- pr mnd
Kr   80,- pr mnd

6	Abonnement på mat levert fra eldresenter eller sykehjem
Full kost
Frokost
Middag 1/1 porsjon
Middag ½ porsjon
Kveldsmat
Transport av middag

Kr 110,- pr døgn
Kr 29,Kr 56,Kr 45,Kr 29,Kr 10,- pr porsjon

7	Abonnement / salg av vaskeritjenester
Vask av privat tøy for hjemmeboende
Salg av vaskeritjenester til andre

Kr 300,- pr mnd
5 % økning

8 Oppgaver hjemmesykepleien gjør i stedet for legekontoret
Følger legekontoret sine takster.

9 Legekontoret
Takst etter godkjent takstplakat.

Spesielle miljøtiltak
i landbruket (smil) – 2010
Kommunen forvalter en del statlige
midler til nærings- og miljøtiltak i
landbruket. I 2009 ble det tildelt
kr 103 000,- i SMIL-midler i Bindal
til 5 søkere.
Totalt ble det lagt fram 6 søknader, men det var ikke midler til

alle. Det ble gitt tilskudd til rydding
av beite, skjøtsel av gammel kulturmark og til organisert beitebruk.
Søknad om tilskudd til div. miljøtiltak i jordbruket må sendes kommunen innen 1. april 2010.
For ytterligere informasjon ta

kontakt med plan- og ressursavdelingen eller se kommunens hjemmeside.
NB! Du trenger ikke å vente
til søknadsfristen med å ta kontakt……

Søknadsfrist barnehageplass
og skolefritidsordning
Bindal kommune minner om at søknadsfrist for plass i barnehage og skolefritidsordning
fra høsten 2010 – er 1. april.  
Søknadsskjema får du i Bindal barnehages avdelinger, på Terråk skole og på rådhuset.
I tillegg finner du det på kommunens hjemmesider: www.bindal.kommune.no

Båtsaumen
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Kulturkalender vinter/vår 2009
Topp 10

Bygdekinoen

Nærøy Kulturhus

Terråk

Sangen om den Røde Rubin
av Agnar Mykle, Riksteateret,
torsdag 4. mars kl 2000

Søndag 21.02
kl 1800 Arthur og Maltazards hevn – 7 år
kl 2000 Tomme Tønner – 11 år
Søndag 07.03
kl 1800 Pelle Politibil går i vannet   – Alle
kl 2000 Avatar 2D – 11 år

Sørhorsfjord

Onsdag 24.02
kl 1800 Arthur og Maltazards hevn – 7 år
kl 2000 Tomme Tønner – 11 år
Onsdag 10.03
kl 1800 Pelle Politibil går i vannet – Alle
kl 2000: Avatar 2D – 11 år
Følg med på www.bygdekinoen.no for
oppdatert program.

Bassengtider
Terråk
Tirsdag 1400–1600 Lærere/assistenter Terråk skole
1800–2000 Lærere/assistenter
Tirsdag 2000–2100 Kajakklubben
Onsdag 1700–1800 Familiebading + 1.–7. kl
1800–1900 8.–10. kl.
1900–2000 Voksne
Torsdag 1700–1800 Familiebading + 1.–4. kl
1800–1900 5.–7. kl
1900–2000 8. klasse og eldre + voksne
Fredag 1400–1700 Fysioterapeut
1700–1800 Varmbading for./barn opp til 6 år
1800–1900 Varmbading voksne

Historien om en hest
av Leo Tolstoj, Nord-Trøndelag teater,
tirsdag 23. mars.
Eventyrdans – Kjente eventyr
i en danseforestilling
Riksteateret,
tirsdag 6. april kl 1900.

Vårkonsert
fredag 23. april på Vonheim.
Arrangør er Fønix skole– og ungdomskorps.

VassendGutane
spiller fredag 21. mai. Utefest i Terråk sentrum!
Arrangør er Terråk idrettslag.

Bindalseid-Dagan
er helga 8. –11. juli.

NordlandsbåtRegattaen
Fredag 2. juli er det utefest med
"Sie Gubba" i Terråk sentrum
Lørdag 3. juli er det utefest i Terråk sentrum.
Musikk ikke bestemt ennå.

Bindalseidet
Onsdag 1800–1900 Åpent for alle
1900–2000 Åpent for alle
Torsdag 1700–1800 Baby og småbarnsvømming
1800–1900 Familiebading
1900–2030 Varmbading
2030–2130 Åpent for alle f.o.m. 8. kl
Billettpriser: Barn kr 15,Voksne kr 35,-

BryggeDans
på Helstad er trolig lørdag 19. juni.

