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Folketallet i Bindal  
pr. 1.april 2022:  
         1.392.  

 

Emil Hoff og Ina Brevik er til-
budt stillinger som lærere ved 
Terråk skole. Ina har fått 35% 
permisjon i ett år for å fullføre 
utdanning. 

Eivind Aakvik skal være vikar i 
35% stilling ved Terråk skole. 

Marit Knoph har takket ja til 
50% stilling som renholder ved 
Bindal helsetun fra 1. september. 

Laura Bunse har takket 
ja til stillingen som 
konsulent landbruk. 
Hun kommer fra en  
lignende stilling i Karls-
øy kommune. Hun har 
tidligere arbeidet som arkeolog 
ved Tromsø museum. 

Gunn Marit Christensen har 
takket ja til 50% stilling som pe-
dagogisk leder ved Kjella barne-
hage og 10% ved Bindalseidet 
barnehage.  

Jim Roger Brevik har takket ja 
til 75% stilling som pedagogisk 
leder ved Terråk barnehage.  

Julie Rosenvinge har startet 
som lærling i helsefagarbeiderfa-
get. 
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Abonnere på Båtsaumen ? 
Bindal kommune gir ut bladet Båtsaumen re-
gelmessig for å informere om kommunal akti-
vitet og annen lokal aktivitet i Bindal. I 2022 
vil det komme seks utgaver. Bladet legges ut i 
pdf-format på kommunens nettside. Prisen på 
abonnement er for tiden kr 300,- årlig, men kan 
bli økt. Formatet er et hefte i A5–størrelse, på 16 
til 24 sider. Vi samarbeider med Kirken i Bindal, 
slik at du får Båtsaumen og Menighetsbladet i 
samme hefte. 
 
Bestille abonnement 
Ring Bindal kommune på telefon 75032500 hvis du vil bestille 
abonnement. Du kan også sende en e-post til  
postmottak@bindal.kommune.no. Oppgi full postadresse.  
Vi sender deg faktura i posten. 
 
Ønsker du å annonsere i Båtsaumen eller Menighetsbladet? 
Det koster kr 2.000,- for å være med i ett år, 6 nummer. 
 
Ta kontakt med Jens Christian Berg,  
 - e-post jens.chr.berg@bindal.kommune.no 

Politiske møter i 2022 
 

Formannskap/fondsstyret Kommunestyret                       
        23. august 
  8. september    20. september 
20. oktober    17. november 
30. november    15. desember 
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Kjære Bindalinger! 
 
Nå står sommeren for døra etter en kald vår. Det var nesten 
sommertemperaturer ved påsketider og så kom en kald første 
del av mai, med mange netter med snø som forsvant i løpet 
av dagen. Tross både snø og våte/kalde dager, ble det grønt 
til 17. mai, slik at nasjonaldagen badet seg i sol og varme. 
I år kunne 17. mai feires i gammel tradisjon etter to år med 

pandemi. Flaggene vaiet over landet og festkledde nordmenn gikk i tog og sang, 
Ja vi elsker dette landet! Vi setter stor pris på vår nasjonaldag og at vi bor i et 
fritt og fredelig land med demokrati. Ingen hadde sett for seg at vi skulle ha krig 
i Europa i 2022. Våre tanker går til det ukrainske folk som er utsatt for ufatteli-
ge lidelser og tap av menneskeliv. Mange er på flukt for å finne fred og trygg-
het, mens andre er igjen for å kjempe for friheten og landet sitt.  
 
27. april hadde vi storstilt åpning av Bindal helsetun som var delt opp i to sean-
ser. Først for innbudte gjester, betjening og beboere. Den andre for pårørende og 
øvrige befolkning.  
Vi er stolte av vårt moderne helsetun med velferdsteknologi og omsorgsleilighe-
ter i tilknytning. Hele byggeprosessen har skjedd under pandemien. Oppstart 
skjedde samtidig med pandemiutbruddet i mars 2020. Det har gjort det utford-
rende for betjening, beboere og pårørende. Jeg sender derfor en spesiell takk til 
alle ansatte som har stått i store utfordringer med byggeaktivitet, samtidig som 
dere skulle håndtere pandemien til det beste for pasienter og pårørende.  
Med dette har Bindal kommune gjort et stort og viktig løft for framtidige utford-
ringer innen helse. Bygget har nytt kjøkken, vaskeri, seremonirom, rom for fri-
sør og fotpleie, KAD, pårørenderom, røntgenrom, egen smitteavdeling, avdeling 
for demente, sykeheimsplasser og omsorgsboliger. 
 
12. mai hadde vi besøk av fylkesråd for samferdsel, Monica Sande, fylkesleder 
for transport og infrastruktur, Odd Inge Bardal og seksjonsleder for veidrift, 
Lars Petter Kaski fra veiavdelingen i Nordland fylkeskommune. Oppstillings-
plasser ved Holm fergeleie lyses ut på anbud etter ferien, med forventet oppstart 
av prosjektet sein høst 2022. Ferdigstillelse i 2023. 
Rassikring i Lian er ikke inne i noen plan, men veiavdelingen ser på muligheten 
for å fylle ut i sjøen for å legge veien lengre ut, med en større voll mot ura. Det 
er nødvendig med mere penger til rassikring i hele Nordland. Det er bestilt lys 
for oppføring på busslommen på Årsandøy.  Bindal Næringsforening, Brønnøy 
Næringsforum og ordfører i Brønnøy Eilif Trælnes deltok sammen med oss. Vi 
var også innom strekningen Årsandøy – Trolldalen. Odd Inge Bardal hadde mø-
te med sin kollega i Trøndelag i uka etter vårt besøk, og ville ta opp temaet 
Trolldalen. 
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19. mai hadde vi besøk av Karianne B. Bråthen fra næringskomiteen på 
Stortinget. Temaet var næringsutvikling i Bindal og de mange mulighete-
ne innen det grønne skiftet. Frode Næsvold fra Brukstomta Næringspark 
og Jørgen Myrvang leder av Bindal Næringsforening deltok under besø-
ket. Det var også møte med Stein Okstad og Arne Kiil fra Nærøysund-
gruppen, som presenterte sin etablering av settefiskanlegg i Terråk Indu-
stripark. Deres søknad om konsesjon er sendt til fylkeskommunen. 
Vi avslutta dagen med en tur på Bindalsfjorden. 
 
Det jobbes med utredning for felles landbrukstjeneste på Sør-Helgeland, 
med Sømna som vertskommune. Årsaken er at flere arbeidstakere slutter 
ved aldersgrense i flere av kommunene og rekruttering er en utfordring. 
Nyutdannede arbeidstakere ønsker å jobbe i et større fellesskap og dette 
kan være en mulighet for å gjøre det mere attraktivt å jobbe på Sør-
Helgeland. Det er mange brikker som skal på plass. Vi har hatt møte med 
faglagene som stiller seg positive til et samarbeid. Til slutt skal det be-
handles politisk. 
 
31. mai bevilget fylkesrådet i Nordland 2 millioner ekstra til videre næ-
ringsutvikling i Bindal, Det kommer godt med i det videre arbeidet med 
prosjekter det jobbes med. Jeg ønsker å takke Nordland fylkeskommune 
for godt samarbeide og bevilgninger til flere prosjekter i kommunen som 
dypvannskai på Brukstomta Næringspark, mudring Kjærstad/Årsetvalen 
og oppgradering av kai ved Kjella S-lag/fiskemottak, for å nevne noen 
prosjekter under omstillingsperioden.  
 
Gamle servicesenteret på Terråk er under ombygging, som har medført 
noe vanskelige forhold for kunder og ikke minst betjeningene i byggepe-
rioden. Men det blir veldig bra til slutt. Inngangen er flyttet til motsatt 
side, mot Coop-bygget. Byggern-butikken blir mye større, frisørsalongen 
har fått nye lokaler mot Coop og Bindal blomster og Begravelsesbyrå har 
bygd om til også å ha kafe i tilknytning til blomsterbutikken. Gratulerer 
dere alle tre med nye oppussede og tidsmessige lokaler. Bygget innehol-
der også fortsatt regnskapskontor og fysioterapi. Jeg oppfordrer alle til å 
ta turen innom det som nå har blitt «vårt minikjøpesenter». 
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Jeg benytter samtidig anledningen til å takke Terråk IL, Plahtes Eien-
dommer og SinkabergHansen for inngått spleiselag med Bindal kommu-
ne for å få til ny landgang og reparasjon av eksisterende flytekai på Ter-
råk.  
 
Nå ser vi fram til en fin sommer med vellykkede arrangement for både 
Nordlandsbåtregattaen og Bindalseid-dagene. Der finner mange utflytte-
de bindalinger veien heim, for å møtes igjen etter to år med pandemi. 
Pandemien er likevel ikke over, vi har vel ikke hatt så mye koronasmitte 
under hele pandemien som vi har hatt de siste ukene. Heldigvis kjenner 
jeg ingen som har vært så syke at de har vært lagt inn på sykehus. Syk-
dommen opptrer nå som en vanlig influensa. Takk til alle ansatte og spe-
sielt til dere innen helse, som fortsatt står i front med covidsyke pasienter 
og innbyggere. Dere alle gjør en uvurderlig jobb for våre innbyggere. 
 
Jeg ønsker alle en fin sommer og god ferie! 
 
 
Vennlig hilsen 
Britt 

Kveinå sett fra Brennhattten 
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Fra 1. juni til 31. august kan du som går i 1. til 7. 
klasse delta på Sommerles.no. 
 
Sommerles gjør lesing enda morsommere! Du lager en profil 
på Sommerles.no, registrerer bøker, får lesetips, løser 
oppgaver og følger med på hva vennene dine leser. Her kan du 
også lese en superspennende fortelling, skrevet av forfatter 
Mari Moen Holsve. Har du ikke tilgang til nett, kan du delta 
med et lesekort. Spør på biblioteket! 
 
Sommerles er for alle. For hver bok du legger inn, får du XP 
(poeng) og går opp i level. Du kan lese vanlige bøker, e-bøker, 
lydbøker, tegneserier, eller du kan bli lest for - all lesing teller. 
Og selvsagt har vi premier! Når du registrerer bøker du har 
lest, får du digitale trofeer til profilen din på nettsiden, og du 
kan hente premier på biblioteket i løpet av sommeren.  
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NAV Nærøysund/Bindal  
er åpent kl 1000—1400 hver onsdag. 
Vi har kontor på Bindal rådhus, Terråk. 

 
Vi svarer på telefon   55 55 33 33. 
Spørsmål om pensjon  55 55 33 34. 
 
Nav.no er åpent hele døgnet. 

 

Gjennom tilskuddsordningen "Nytt liv i naust og sjø-
hus" har Bindal kystlag fått tilsagn på 393.000,- for å 
sette i stand storbåtnaustet og brennevinsbrygga i Se-
terneset, da dette er viktige kulturminner.  
Midlene kommer fra Forbundet Kysten som er støttet av Spa-
rebankstiftelsen DNB. Det landsdekkende prosjektet skal sette 
i stand naust og sjøhus og  sikre at barn og unge kan få tilgang 
til naturopplevelser og læring om livet ved sjøen.  

nav.no
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Kjellatrimmen 2022 
I år som i fjor har Kjella IL opprettet en 
konkurranse hos Trimpoeng. Her har vi 
lagt inn flere ulike turmål du kan teste ut. 
Det er turmål i alle kategorier, slik at det 
skal det være noe for en hver smak. Kon-
kurransen strekker seg over perioden fra 1. juni til 30 septem-
ber. Konkurransen er fortsatt gratis og  
turene ligger i Bindal og omegn.  
Det vil bli en premiering når perioden er over. To gavekort 
trekkes mellom de 8 deltakerne med høyest poengsum. 
Ett gavekort trekkes blant de deltakerne som har 10 innsjekk 
eller mer. Vannflaske trekkes blant de 3 deltakerne som har 
over 1000 poeng.   
 
Vi trenger bilder av turene i appen og på hjemmesiden. Legg ut et bilde 
på Instagram med taggen #kjellatrimmen eller send bilde til  
rita-marie.overgard@hotmail.com 

Tyskenghatten er ett av turmålene i Kjellatrimmen. 
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Peder Knophs vei 5, 7980 Terråk      org.nr. 987 753 269    
frivilligsentralen@bindal.kommune.no       

Katrine tlf 976 53 077      Merete telefon: 917 47 835 
  

Sommeraktiviteter for Bindals-ungdommen 

Det blir fire dager med ulike aktiviteter for ungdom som skal 
begynne i 8. klasse og opp til elever i videregående skole. 

Alt er gratis. 

27. juni: Tur til Stein ved Abelvær. Der besøker vi Ytre Nam    
dal Explore: Aktivitet: Paintball og kajakkpadling. 
28. juni: Klatring i Salhushallen, Brønnøysund. 

29. juni: Skyting på bane på Helstad + ballaktivitet. 
30. juni: Fjelltur: Vi går opp til Kula og Amundsvatnet. Mulig-
het for fisking og bading . 
 

Kontakt Merete på tlf 917 47 835 

Tusen takk til Hå-
vard Liasjø som kom 
på onsdagskaffe den 
25. mai og holdt fo-
redrag. For en for-
midlingsevne og 
kunnskap han sitter 
med. 17 stk kom for å høre på. Vi ser-
verte eplekake og vafler. 

Det er Bingo på Bindal helsetun torsda-
ger fra 11-13. Takk til de frivillige som 
hjelper til! 

mailto:frivilligsentralen@bindal.kommune.no
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Faste tilbud: 
Onsdagskaffen hver onsdag fra kl 
10.00- 13.00 på Doktorgården.  
 
Parkveien kaffe og quiz, se oppslag 
for dato. 
 

 
 

Turgruppa Labb og jabb onsdager kl 11.00 på Horsfjord. 
Merete Berg-Hansen er kontaktperson. Fysisk aktivitet, sosialt 
lag, felles mat/kaffepause. Vi møtes på tvers av generasjoner!  
 
Stavgang tirsdager fra kl 11.30 på Doktorgården. Ta med mat-
pakke, vi serverer frukt og drikke. 
 
Ledsagerordning for folk som trenger følge til sykehus.  Vi 
har 11 ledsagere spredt rundt om i kommunen, en mye benyttet 
ordning. 
 
Strikkeklubben møtes onsdager kl 17.30 på Doktorgården, 
alle som vil kan delta. Kontaktperson er Solfrid Sæternes. 
 
Porselensmalinga Kari Båtnes er kontaktperson. Kom og bli 
med da vel og prøv ut en ny hobby. 

 

Musikk-quiz i Kornelie-
stua på Horsfjord. 
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Fagdag med Christian Berge  

13. og 14. juni inviterte elevene i 
mellom- og ungdomstrinnet til en 
fagdag med mottoet: Stolthet,  

lagånd, sportsglede og samhold.  

Gjennom folkehelseprosjektet «Bindalsbarn 

og ungdom med vind i seglan» skal det være 

en årlig fagdag for elevene, og i år var te-
maet og innholdet et resultat av 100 % elevinitiativ. Elevrådene på 

Terråk skole og Bindalseidet skole har jobbet sammen helt fra star-

ten, og tatt kontakt med foredragsholderne og planlagt gjennom 

vinteren slik at i juni kan de invitere medelevene på fagdag. 

På dagtid fikk elevene høre foredrag på Terråk skole. Etter fore-

draget var det lagaktiviteter og felles lunsj. Etter skoledagen ble det 

servert middag til spillerne. Det ble også tid til håndballtrening i 
Bindalshallen. Etter treningen var det  foredrag for næringslivet i 

regionen med Christian Berge, tidligere landslagssjef for håndball. 

Christian Berge,  
tidligere landslagssjef 

for håndball. 
Foto: Håndballforbundet 
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Mulingen 
Kommelåsen 
Otervikfjellet 
Skarstadfjellet 
Holmshatten 
Svartåstjønna 
Olderbakkfjellet 
Grønnbenken 
Heilhornet 
Tyskenghatten 
Fuglstadfjellet  
Nonslivatnet 
Vassås kulturminneløype 
Holm kulturminneløype 
Myrmarka/Granåsen kulturmin-
neløype 
GeoTur: Guldvikhaugen granittganger 
GeoTur: Sandvika steinbrudd 
GeoTur: Grønnbenken 

Bli med på Trollfjells tema-
konkurranse og opplev over 20 
interessante geosteder på Sør-
Helgeland og på Leka.!  
Her har du mulighet til å bli 
kjent med lokal geologi og sam-
tidig få en flott turopplevelse. 
Alle som registrerer minimum 5 
geoturer i TellTur denne sesong-
en mottar en gave fra Trollfjell! 

Startdato: 1.1.2022  
Sluttdato: 1.12.2022 

T
u

rer i B
in

d
al 
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Friluftsskole Bindal 2022 
Bli med Trollfjell Friluftsråd på sommerens friskeste uke! 
 

I uke 33,  16.-19. august arrangerer vi Friluftsskole i Bindal for 
barn som begynner i 5.-7. klasse. (født 2010-2012) 
Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for barn og ung-
dom. Målet med Friluftsskolen er å gi deltakerne lystbetont in-
troduksjon til friluftsliv. Vi kommer til å være ute hele tiden. 
Friluftsskolen arrangeres på dagtid over fire dager, med over-
natting til siste dag. Oppmøtested for de ulike dagene kan vari-
ere, dette vil dere få mer informasjon om når påmeldingen 
stenger og programmet er klart.  
 

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har ekstra forsikring av del-
tagerne. Dersom dere foresatte finner behov for dette, må dere 
ordne det selv. 
 
Startdato: 16.08.2022 09:00 
Sluttdato: 19.08.2022 14:30 
Påmeldingsfrist: 21.06.2022  

Pris kr 400,-. 

 
Påmelding:  
https://www.deltager.no/event/378218#init 
 

https://www.deltager.no/event/378218#init
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  Søker   

  Bindalseidet skolemusikk 16.500 

  Hatten 4H 8.000 

  Bindalseidet ungdoms-
klubb 

8.000 

  Bøkestad utmarkslag 2.500 

  Helstad/Bangstad vel-
forening 

2.500 

 UL Fønix 2.500 

 Ul Fram 2.500 

 Bindalseidet velforening 2.500 

 Bindalseid-dagan 2022 2.500 

 Bindal kystlag 2.500 

 Sum 50.000 

Tilskudd barne/ungdomsformål  

  Søker   

  Kula IL  22.500 

  Terråk IL 30.000 

  Kjella IL 22.500  

  Heilhornet  
skytterlag 

5.000 

  Indre Bindal  
skytterlag 

5.000  
  

   Sum 85.000 

Bindal formannskap har fordelt  
kulturmidlene for 2022.  

Her er oversikt over  
tildelingene. 

Tilskudd idrettsformål  

Takk til Øyvind Nordstrand! 
Øyvind slutter som ledende kultur-
skolelærer etter ett år i Bindal kom-
mune. Han drar videre til Hamar. 
Oppvekst– og kultursjef Siv  
Anita Myhre ønsker lykke til videre. 
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Nordlandsbåtregatten 2022 
foregår 24. til 26. juni. Vi håper 
at mange nordlandsbåter med 
mannskap tar turen og blir med på årets seilas, og at 
mange tar turen for den fine opplevelsen denne helgen. 
 
Seiling blir lørdag og søndag, og kveldene fredag og 
lørdag bruker vi til dans og hygge. 
 
I år har vi fått super underholdning både fredag og lør-
dag. På fredag har vi gleden av å presentere Adrian 
Jørgensen. Han stiller med fullt band og har lovet oss 
et show som er Nordlandsbåtregattaen verdig. På lør-
dag skal vi få frem dansefoten på de fleste. Da entrer 
Dænsebændet scenen, og vil underholde dere langt 
inn i den varme bindalsnatta.  
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Nordlandsbåtregattaen er et tredagers arrangement som skal 
fremme kjennskapen til og kulturen rundt Nordlandsbåten. Nord-
landsbåtregattaen er båten, festen, og opplevelsen. Regattaen er et 
viktig profilarrangement for Bindal i løpet av året, og et av de 
største trivselsarrangementene i kommunen. Det er også Terråk  
idrettslags sin viktigste inntektskilde. Arrangementet har hatt over-
skudd hvert år siden starten i 1979, og beløpet har variert fra 
83.000,- og opp til 330.000,-. Sponsorinntekter bidrar i stor grad til 
overskuddet på regattaen. Undergrupper av Terråk IL kan ha egne 
inntekter på arrangement. Pengene brukes til idrettsarbeid og til 
utstyr for barn, ungdom og voksne.  

Har du spørsmål kan du kontakte oss på 
post@regattaen.no  

For mer info kan du sjekke opp vår hjemmeside  
regattaen.no 

https://regattaen.no/
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Marianne Mathisen 

Katharina  
Øvergård 

KONTAKT: Odd Walter Bakksjø,  
avdelingsleder, Mobil:  959 73 650,  
E-post: od.ba@helmus.no 
Postadresse: Helgeland museum, avd. Bindal 
Oldervikveien 5, 7980 Terråk. 

Kaffe-treff 
første fredag  
hver måned 

Ny basisutstilling åpner  
torsdag 16. juni 
 
«Skogen, båten og bruket» er ut-
gangspunktet for den faste utstil-
lingen i museet som nå fornyes. 
Utstillingen åpner torsdag 16. juni 
kl 1800. Det blir taler, servering 
og kunstneriske innslag.   
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Nordland Teater: 

Kappeland   
-Minner som vi helst vil glemme 

Bindalshallen søndag 6. november 
 
Majavatn-affæren 
Majavatn-tragedien kostet 24 unge menn fra Helgeland og 10 
motstandsmenn i Trondheim livet. 
I 1942 kom tyske Gestapo på sporet av motstandsbevegelsen, og 
det hele kulminerte med trefninger ved Tangen gård høsten 
1942, bedre kjent under navnet Majavatn-affæren. Dette førte til 
en lokal opprulling hvor 24 menn fra Helgeland og 10 motstands-
menn i Trondheim ble henrettet i Falstad leir 8. og 9. oktober 
1942. 
 
Forestillingen er forankret blant befolkningen på Majavatn gjen-
nom møter og intervjuer. «Kappe land» er navnet på en gammel 
barnelek, hvor målet var å stjele land med en kniv. I vår historie 
blir vi minnet på hvordan internasjonal storpolitikk kan påvirke ei 
lita fjellbygd i Nordland.   

 
Av: Ketil Kolstad 
Regi: Hanne Brincker   
Medvirkende: Bernt Bjørn, Katja Brita 
Lindeberg, Kristoffer Hjulstad  
og Rune S. Løding 

Varighet: 80 minutter 

PRISER:  
Ordinær: 330,- 
Ung (under 30): 210,- 
Honnør: 280,- 
Ledsager (bevis må foreligge) 0,-  

https://no.wikipedia.org/wiki/Gestapo
https://no.wikipedia.org/wiki/Falstad
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7. - 10. juli, er det igjen klart for Bindalseid-dagan, det 15.  
arrangementet i rekken. Det blir tradisjonen tro fokus på loka-
le mattradisjoner, god musikk, salgsboder, naturopplevelser, 
dans, konsert og mye mer. 

Søndag 10. juli kl. 12 -15 vil det bli arrangert familiedag ved 
Bøkestadvannet i regi av Bøkestad Utmarkslag. Det vil bli uli-
ke aktiviteter som natursti, mulighet for kanopadling, ro i 
prammen og selvfølgelig ta 
seg et bad i vannet. Under-
veis blir det loddsalg til 
inntekt for arbeidet på om-
rådet, og salg av grillmat, 
brus, kaffe og kaker.  

Bindalseid-dagan 

KULA 2008 laget, som har rykket opp til 4. divisjon, vil spille kamp 

mot et MIX-lag lørdag den 9. juli kl. 17.00. Har du sterkt ønske om å 

delta på MIX laget, så ta kontakt med Tor Helge Kveinå på 

torkve@online.no 
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Quiz 

Torsdag 7. juli kl.1900 blir det arrangert Quiz-kveld i teltet, 
hvor quizmaster Eivind Christensen har regien. Mormors 
Stuer står for serveringen før quiz starter og i pausene, og i 
etterkant av quiz blir det pubkveld i teltet. Det er 15 års grense 
på quiz, og 18 års grense under pubkvelden. Hvert lag kan ha 
inntil 6 deltakere, og det koster 50,- pr. deltaker for å dekke 
premier - som både er til alle på vinnerlaget og 1 stk premie 
trekkes blant alle øvrige deltakere. 
Påmelding gjøres til Trine Sivertsen på trinesive@gmail.com 
eller 970 75167 innen tirsdag 5. juli. Maks 12 lag. 

Lørdag 9. juli er det fest i teltet med to  
fantastiske lokale band; B-Gjengen og 
Aarsflesin fra Nærøysund. Sjekk ut låter fra 
begge på Spotify, og det er bare å glede seg 
til en helaften på Bindalseidet den 9. juli. 

Det blir spennende show med Rebella Hex 
på lørdag den 9. juli. 



Sommertrimmen 2022   
Sommertrimmen 2022 startet 20. 
mai og varer til 20.september. Alle 
turene er merket med signal rød far-
ge og har hver sin turkode som kan 
registreres i 'TellTur" appen. Turko-
dene er klistret på postkassene som finner sted ved 
endt turmål 
 

TellTur er en app som enkelt kan lastes ned til mobil. Hver tur 
i sommertrimmen får en individuell kode. I appen vil det også 
finnes beskrivelser av turmålene, samt GPS-spor.  
 

Turene i år går til:  
- Brennhatten 
- Kjærlighetsstien 
- Rislia 
- Gundagammen 
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Vardefjellet 

- Nonslia 
- Øvervatne 
- Høgbergan 
- Grønnbenken  
- Vardefjellet  
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Bindal helse-
tun åpnet 
 

I april kunne Bin-
dal kommune  
endelig ønske vel-
kommen til et nytt 
helsetun. Bindal 
sykehjem og om-
sorgsboligene har nå fått tidsmessige lokaler. 
Planleggingen startet i 2015, så det har tatt tid å få til de ønske-
de endringene. Pandemien sørget for ytterligere forsinkelser.  
Moderne velferdsteknologi er nå tatt i bruk. Medisinhåndtering 
er automatisert. På beboernes rom finnes heiser og justerbare 
toaletter og vasker. 
Prosjektet kostet ca 135 millioner kroner. Totalbygg hadde en-
treprisen. Bygget inneholder nytt kjøkken, vaskeri, bårerom, 
nye kontorer og fasiliteter for frisør og fysioterapeut i under-
etasjen. I hovedetasjen er det kommet ny stue og kantine med 
kjøkken. Det har også blitt bygd smitteavdeling, avdeling for 
demente og sykeheimsplasser. I tillegg til å ha pusset opp de 
gamle leilighetene, ble det også bygd fem nye omsorgsboliger.  

Ordfører Britt 
Helstad klipper 
snoren holdt av  
Heidi Pedersen 
og Anita S. 
Lund. Foto  
Eskil Skarstad. 

Foto Eskil Skarstad. 
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Utstyrsentralen 
Du kan låne utstyr til bruk på tur både sommer og vin-
ter. Vi har fiskestenger, kanoer, flytevester, våtdrakter, 
ryggsekker, telt, soveposer, turkjeler, jaktradio, lavvo, 
bålpanne og mye annet.  
Kom innom Bindal rådhus og spør oss. 
 

8 kanoer på 
egen tilhenger. 
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3. og 4. trinn ved Bindalseidet og Terråk skole var i juni på 
Bindal bygdetun.  Aktivitetsdagen er en del av Den kulturelle 
skolesekken. Håvard Bergerud bisto med kunnskap og delte av 
sine ferdigheter i å lage trebåter. 

Den kulturelle skolesekken  

Takk til Anders Kvaløy Olsen som slutter i 
stillingen som fagkonsulent landbruk. Han 
reiser videre til en lignende stilling i Gran 
kommune. 
Foto: Eskil Skarstad 



Kulturkalender sommeren 2022 
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Kviin med fullt band har 
konsert med kjente coun-
try-låter lørdag 18. juni på 
Toppen på  
Terråk. Pubkveld etterpå. 
 
 
 

Nordlandsbåt-
regattaen  

24.-26. juni 
 
 

Bindalseid- 
dagan 

7.– 10. juli 

Venke Astrid Gangstø fra Bindal har skrevet to krim-
bøker. Hun ønsker velkommen til en krimkveld der 
hun forteller om bøkene sine "Bed & Breakfast" og 
"Før bjørnen er skutt". Etter arrangementet kan du 
også få kjøpt bøkene .   
Gratis inngang.  
 
Mandag 27. juni kl 1800 på 
Smestad autoservice,  
Terråk 

https://www.facebook.com/venkegangsto

