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Bindal Rådhus 75 03 25 00
Bindal Sykehjem 75 03 26 00
Legekontoret  75 03 25 60
Legevakt  75 03 43 33
Lensmann  75 03 19 20

Bindal rådhus er åpent  
kl 0800 – kl 1545 i tiden 
15. september til 14. mai. 
 
Bindal folkebibliotek: er 
åpent for utlån i tiden  
kl 0830 – kl 1545,  
med kveldsåpent til kl 2000  
på torsdager.
Bibliotekar er tilgjengelig  
tirsdag, onsdag og fredag   
kl 0830 – kl 1430. 

Møteplan politiske møter 
Budsjettmøter i formannskapet i 2014
Onsdag 24. september
Onsdag 15. oktober

Formannskapet Kommunestyret
  Torsdag 9. oktober
Torsdag 23. oktober Torsdag 13. november
Onsdag 26. november Torsdag 11. desember

Folketallet i Bindal:
1.485 den 1. juli 2014

• § 1. Tiltaksprisen i Bindal kommu-
ne har som formål å stimulere 
til næringsutvikling eller andre 
positive tiltak for bosetting og 
utvikling i kommunen som om-
fatter miljø eller trivselstiltak

• § 2. Tiltaksprisen i Bindal kan til-
deles bedrifter, organisasjoner 
eller enkeltpersoner som har 
vist initiativ og gjort en innsats 
utover det en kan forvente i 
tråd med formålet med prisen.

• § 3. Prisen kunngjøres i lokalpres-
sen med forslagsfrist 1. novem-
ber og alle kan foreslå kandida-
ter til prisen.

• § 4. Prisen skal bestå av et diplom 
underskrevet av ordfører og 
rådmann samt en sjekk på kr. 
5000 som belastes næringsfon-
det.

• § 5. Formannskapet er jury for 
tiltaksprisen med rådmannen 
som saksbehandler. Prisen til-
deles på formannskapets siste 
møte før årsskiftet dersom ju-
ryen finner verdige kandidater. 
Prisen utdeles av ordføreren 
ved en passende anledning.

Bindal kommunes tiltakspris

Bindal kommune har gjennom rus-
middelpolitisk plan og kommunedel-
plan for fysisk aktivitet og folkehelse 
satt som mål blant annet å utsette 
rusdebuten og forebygge rus. Vi vil 
tipse om organisasjonen AV-OG-
TIL som arbeider for godt alkohol-
vett i hverdagen. Bak organisasjo-
nen står politiske partier, offentlige 
virksomheter, faglige- og frivillige 

organisasjoner. Ved å sette fokus 
på situasjoner der alkohol utgjør en 
særlig risiko eller kan være til ulem-
pe for andre, bidrar AV-OG-TIL til 
å redusere de uønskede følgene av 
alkoholbruk i samfunnet og gjøre 
hverdagen tryggere for alle.
 Ønsker du å vite mer? Bli venn 
med AV-OG-TIL på facebook eller 
besøk deres hjemmeside avogtil.no

Alle barn og ungdom fikk fra 1. juli 
2014 rett til et tobakksfritt miljø i 
barnehagen og på skolen. Da ble det 
innført tobakksfri skoletid i barne-, 
ungdoms- og videregående skoler i 
hele Norge. 
 Hensikten er å hindre rekrutte-

ring. Fra 1. juli i år er også alle uten-
dørs inngangspartier til helseinstitu-
sjoner og offentlige virksomheter i 
Norge røykfrie. Lovendringene vil 
ikke føre til noen endringer i.o.m. 
at vi allerede er en tobakksfri kom-
mune.

AV-OG-TIL

Endringer i tobakkskadeloven
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Delt ut av fungerende ordfører Britt 
Helstad, lørdag 28. juni 2014, under 
Nordlandsbåtregattaen, på Terråk.
 I år som alle år er det vanske-
lig å velge kandidat til Kulturprisen. 
Vi har så mange som gjør seg for-
tjent til å få den. Den person som 
er valgt i år, kom flyttende til kom-
munen for et kvart hundre år siden. 
Fant sin partner, og ble boende her 
og har bidratt med 3 nye bindalinger.  
Vedkommende er svært positiv, og 
kan benyttes og blir benyttet til det 
meste innen kultur- og idrettsarran-
gement. Dette medfører at vedkom-
mende er over alt hvor det foregår 
noe, enten nesten usynlig eller som 
meget fremtredende.
 Vedkommende er ofte limet i 
arrangementet. Han påtar seg alle 
slags oppdrag. Fra å bade naken i 
stede for ordføreren, til å ønske 
gjester velkommen. Ikke alt har han 
fått like god belønning for, men for 
nakenbadet oppnådde han Norge 
Rundt-prisen. Prisvinneren i år er 
Jens Christian Berg. Han ble ansatt 
i Bindal kommune som kulturkon-
sulent i juni 1990. Han kom da fra 
en vikarstilling som ungdoms- og 
idrettsleder i Tokke kommune.  I 
1999 ble stillingen delt mellom 50% 
kulturkonsulent og 50% data/ infor-
masjon. Han var også allsidig før han 
kom til Bindalen, fra å være lærervi-
kar, leirskolelærer, idrettsleder, dag-
lig leder ved et ungdomsherberge 
og camping, til å være hjemmehjelp. 
Han har vært aktivt med i Fagfor-
bundet, både lokalt og på fylkesplan, 
helt siden han kom til Bindalen. Berg 
har vært en viktig aktør i utgivelsen 
av Bindalsbøkene, det sies at han er 
på høyde med Olav Håkon Dybvik 
og Edgar Bøkestad i Bindals historie. 
Som jeg innledet med, er du en per-
son vi møter overalt i kommunen på 
alle mulige arrangement. Noen kan 
si at dette er jobben din. Ja, det er 
naturlig at du deltar på noe, men det 
er ingen selvfølge at du er på alt, og 
med på alle forberedelser til alt. Det 

Jens Christian Berg og fungerende ordfører Britt Helstad

KULTURPRISEN 2014

meste av dette er ikke som kultur-
konsulent, men som Jens Christian.
 Vi er mange som ønsker å sette 
pris på jobben du gjør og måten du 
gjør den på. Bestandig like blid og 
hyggelig når du stiller opp for alle 
lag og foreninger. Enten for å stelle 
med lyd og lys eller det skal lages 
og kopieres program.  ” Du er så li-
ketil,» som vi sier i Bindalen. Du er 
aktivt med i Bindalseidet songlag og 
har vært det i mange, mange år. De 
setter pris på ditt engasjement og 
den ressursen du er for dem på alle 
måter. Det blir lett slik at vi føler at 
du er en selvfølgelighet i alt som skal 
foregå, fordi du er som poteten, kan 

brukes til alt. Jeg tror at dette har 
blitt en naturlig del av livet og hver-
dagen din og håper at du fortsetter 
med det til stor glede og nytte for 
oss andre. Du lever deg inn i rol-
lene på en måte som vi andre bare 
kan misunne deg. Ved å gi deg denne 
utmerkelsen vil vi vise at vi setter 
stor pris på din person og jobben 
du gjør for hele Bindals befolkning. 
Etter denne utmerkelsen skal du få 
gå tilbake til jobben som konferan-
sier under årets regatta og som du 
har vært mange år før dette. Jeg på-
beroper meg æren til å utnevne deg 
som Bindalens beste konferansier.  
Gratulerer med prisen!
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Rakel Helstad, fungerende 
ordfører Britt Helstad, Astrid 
Nilssen og Kristian Myrvang 
med sønnen Brage.

Bindalsdagen 2014
Bygdeprisen ble delt ut på 
Bindalsdagen. Fungerende 
ordfører Britt Helstad over-
rakte prisen fra arrangørene 
av dagen til to par som nylig 
har etablert seg med nye hus 
i grenda. Rakel Helstad og 
Roger Bangstad, og Kristian 
Myrvang og Astrid Nilssen.

Bindalsdagen ble i år arrangert lør-
dag 23. august på Helstad og Bang-
stad, som et samarbeid mellom 
ungdomslaget Fram og kaféen Mon 
Amour. Ungdomshuset og kaféen 
var baser for aktiviteter gjennom 
dagen, som ble avsluttet med dans 
på ungdomshuset.
 I programmet skriver arrangø-
rene:
Visste du at?
• Det er 21 unger under 13 år i 

bygda.
• Fra starten av blir det 23 av to-

talt 78 innbyggere.
• Lamaen på Myrvang heter Shawn
• Det er blitt reist 2 nye hus i 

bygda det siste året.
• Helstad og Bangstad velforening 

het fra starten av ”fattigkassen 
Solstrikk.

• Det er gjort flere fornminnefunn 
som bekrefter at det har vært 
bosetning på Helstad siden jern-
alderen. Under veiarbeid i 1970 
ble det funnet et vikingsverd.

• Mon lufthavn tok imot sitt før-
ste fly høsten 2012, og etter en 

bedre lønsj tok flyet av og satte 
kursen tilbake til Namsos.

• Det var posthus på Bergtun fram 
til 1985.

• Hønseklekkeriet i Oppgården 
produserer pr i dag mest haner.

• ”Dampen” sto for all rutetrafikk 
og vareleveranse inn til bygda 
inntil Vassåsbrua sto ferdig i 
1980.

• Legendariske ”Puppen Bar” i 
Bortergården hadde sin glanstid 
på 70-tallet. En uoffisiell bar, 
men offisielt beryktet.

• Bygda hadde egen landhandel i 
Løkroken fram til 2003.

• Helstad landbruksverksted søker 
en arvtaker. Snakk med Ola Hel-
stad på tlf. 975 19 704.

• Karoline Welde håpet på 35 
gjester i uka når Mon Amour åp-
net i 2011. Siden da har i snitt ca 
250 personer mirakuløst funnet 
veien dit hver uke.

• Leif Helstad kunne ikke gå på 
egne ben, men gjorde et utmer-
ket jobb som skomaker i bygda. 
Det vakreste han visste var å se 
folk danse.

Spillemidler
Søknader om spillemidler til 
anlegg for idrett og friluftsliv, 
nærmiljøanlegg og rehabilite-
ring av anlegg skal registreres 
på en egen nettside: 
www.idrettsanlegg.no, men 
Bindal kommune ber nye 
søkere om å ta kontakt med 
kommunen før 15. oktober for 
bistand med å fylle ut søkna-
den, og for å avklare plass på 
lokal prioriteringsliste.
Siste frist er 15. januar 2015.
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Kl 14.00 søndag 28. september på 
Toppen, Terråk. Det serveres mid-
dag, kaffe og kaker. Foredrag, mu-
sikk og allsang. Loddsalg. (husk kon-
tanter)
 Påmelding innen 24. sept. til:
Frivilligsentralen, tlf 94 81 11 16. 
Liv Brevik, tlf 90 54 02 61, 
Solbjørg Sagmo, tlf 95 87 13 58.
 Pris kr 200,- pr. person. Buss fra 
Bindalseidet og Horsfjord etter 
behov. Foredrag om Kystkvinnen 
med Dagrun Grønbech fra Herøy.
     Samfunnsviter Dagrunn Grøn-
bech (1950) er født og oppvokst i 
Herøy kommune på Helgelands-
kysten. Hun har lærerutdanning 
fra Bodø og samfunnsviten-
skapelig utdanning fra Univer-
sitetet i Tromsø, der hun ar-
beidet som førsteamanuensis 

Eldredagen 2014

inntil 2005. Grønbech har arbeidet 
med temaer innen kvinneforskning, 
kjønnsrollestudier og utdanningsfel-
tet. Hun har blant annet jobbet med 
filmstudier og vært med å utvikle 
fagbrev i fiskeindustrien. Grønbech 
er i dag frilanser.

«LUNE GLIMT FRA FIREHUN-
DREÅRIG-NATTEN» et uærbødig 
skråblikk på dansketiden ved BIR-
GITTE GRIMSTAD
 Lyst til å vite mer om Danske-
tiden? Hvorfor ble det sånn? Hvem 
var de, øvrigheten og folket? Hva 
tenkte de på? Hva sang de om?
 Kabaret’en er en historiefortel-
ling med rikt islett av anekdoter, 
middelalderviser, skillingsviser, fute-
viser, dikt og eventyr, med tekster 
av Ludvig Holberg, Johan Herman 
Wessel, HC Andersen, Åsmund O. 
Vinje, Henrik Ibsen, Carsten Hauch, 
Piet Hein, m.fl. - samt lysbilder av 
alle de rare danskekongene.

BIRGITTE GRIMSTAD er født 

i Danmark i 1935, men bosatt i 
Norge siden 1959. Teaterutdannet 
i USA. Producer i NRK fjernsynets 
spede begynnelse, og laget en lang 
rekke barneprogram i radio og TV. 
 Birgitte slo igjennom som vise-
sanger på 1960-tallet og har siden 
turnert i Norden, Europa og USA. 
Hun har innspilt ett 20 -talls LP’er 
og CD’er. 
 I 1978-81 var hun med i gruppa 
BALLADE med Åse Kleveland, Lars 
Klevstrand og Lillebjørn Nilsen.
 I de senere år har hun opptrådt 
med musikalske kåserier og litte-
raturprogrammer, bl.a på senior-
akademier og bok-kafeer.

Birgitte Grimstad Konsert på  

Bindal museum 

lørdag 25. okt. 

kl 1700Mini-kabaret til 
Grunnlovsjubileet 2014:
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Trygve Skåren og Kristine Skjevelnes har 
opplevd mye gjennom et langt liv i Bindal. 

Nylig feiret de begge hundre år. 
13. august og 25. august ble det stelt til kakefest for 
beboere og gjester på Bindal sykehjem. Fungerende 
ordfører Britt Helstad kom med hilsen fra Bindal 
kommune og gratulasjoner fra Kong Harald.

TV-aksjonen 2014  
VANN FORANDRER ALT
Tilgang til rent vann gjør at men-
nesker overlever og holder seg 
friske. Kvinner og barn trenger ikke 
gå i flere timer hver dag for å hente 

To hundreåringer i Bindal

vann. Det gir dem mulighet til å gå 
på skole og arbeid, noe som igjen 
utvikler hele samfunn. TV-aksjonen 
skal sikre varig tilgang til rent vann 
for 1 million mennesker. Bindal 
frivilligsentral organiserer innsam-
lingen i Bindal.

Les om hvor mye bindalingene tidli-
gere har gitt til tv-aksjonen her:
http://kommunestat.blimed.no/nord-
land/bindal
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Teltet er her i bruk under Nordlandsbåtregattaen på Terråk i juni. Teltet består av 9 moduler på 3 ganger 9 meter. Man 
trenger ikke bruke alle modulene.
Bindal Kraftlag har gått til anskaffelse av et arrange-
mentstelt som skal kunne lånes vederlagsfritt til lag og 
foreninger med arrangementer hjemmehørende i Bin-
dal kommune. Det er også mulighet for Bindal Kraftlags 
medlemmer å leie teltet til private arrangementer. Det 
er utarbeidet retningslinjer for utlån av teltet. For boo-
king av teltet ta kontakt med Frode Næsvold på mobil 
95826519, eller med epost til frode@bindalkraftlag.no.

Målgruppe
Bindal Kraftlag SA låner ut arrangementstelt vederlags-
fritt til lag/foreninger for bruk i arrangementer/
aktiviteter hjemmehørende i Bindal kommune. Bindal 
Kraftlag bistår med oppsetting og demontering av 
telt, men arrangør skal besørge for nødvendig tilleggs-
mannskap til dette arbeidet. Det gis mulighet for at 
kraftlagets private medlemmer skal kunne leie teltet. 
Også her vil Bindal kraftlag bistå med montering/de-
montering av teltet. Private medlemmer betaler en fast 

pris på kr.4 000,- for leie inntil 3 døgn. Utover dette 
påløper en døgnpris på kr.1 000,- .
 Ansatte ved Bindal Kraftlag gis mulighet til å leie 
teltet til private arrangement, til en fast leiepris på kr.1 
000,- pr. gang, forutsatt at teltet er disponibelt i det ak-
tuelle tidsrommet. Det forutsettes også at montering/
demontering utføres av kraftlagets mannskap på dug-
nad.

Bestilling av telt
Bestilling/booking av telt kan tidligst skje 1 år i forveien 
av arrangementet, og senest med 14 dagers
varsel. Ved tilstøtende arrangementer gjelder ”først 
mann til mølla-prinsippet”.

Skader på telt under arrangement
Skader på telt som oppstår på grunn av uaktsomhet, 
dekkes av arrangør/leietaker.

Telt til utlån

Bindal kommune ba i juli om 
innspill fra innbyggerne til det 
videre arbeid med kommunepla-
nens samfunnsdel. Som gevinst 
ble det lovet ut en iPad mini. Vi 
stilte 5 spørsmål som vi ønsket 
svar på. 75 bidrag kom inn. Takk 
til alle som deltok. Alle innspill 
blir anonymisert i vårt videre 
arbeid. Det kom innspill på 
Nordlandsbåtregattaen og Bin-
dalseid-dagan. I tillegg kom det 
inn epost med tilbakemeldinger 
på de 5 spørsmålene.

Turnus-
lege
Eili Fransisca Ruud, 
født 1985 og opp-
vokst i Nordreisa, 
skal være turnus-
lege i Bindal fra 
1. september 2014 
til 1. mars 2015. 

Hun kommer hit fra 
sykehustjeneste på 
Mo i Rana. 

Cathryn Primrose-Mathisen vant iPad mini

Vinner av iPad mini var Cathryn Primrose Mathiesen 
her sammen med fungerende ordfører Britt Helstad
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Elgjakta starter 25. september og 
varer fram til søndag 2. november. 
Utover denne tiden må det enkelte 
jaktfelt/storviltområde søke kom-
munen ved viltnemnda om en for-
lenget jaktperiode innenfor de ret-
ningslinjer som er vedtatt, fra og 
med 3. november til 23. desember 
2014. Søknaden skal begrunnes 
og det skal leveres kopi av sett elg 
sammen med søknaden. Frist for en 
slik søknad settes til 20.oktober
2014.

Registrering av slaktevekter
I 1997 startet viltnemnda registre-
ring av alle slaktevekter. For at dette 
arbeidet skal kunne fortsette, er
det viktig at alle jaktlag er påpasselig 
med påføring av riktig slaktevekt på 
kjevelappene. Slakt bør veies. Dette 
materialet vil kunne gi oss en bedre 
indikasjon på elgens kondisjon over 
tid

Tildeling/fellingstillatelser 
for elg/rådyr/bever  2014:
Harangsfjord storviltområde; 
Består av 3 jaktfelt og har fått god-
kjent ny bestandsplan for perioden 
2014 – 2016. De disponerer et tel-
lende jaktareal på til sammen 44525 
daa. De har fått godkjent en årlig 
tildeling på 30 dyr i planperioden, og 
med en intern fordeling på de aktu-
elle jaktfeltene. De har fri tildeling 
på rådyr.

Indre Bindal storviltområde; 
Består av 13 jaktfelt og har fått god-
kjent ny bestandsplan for perioden 
2014 – 2016. I tillegg er Sørfjord/
Kolla og Indre Bindal storviltområde 
sammenslått til ett storviltområde, 
og disponerer et tellende areal på til 
sammen 223 855 daa. De har søkt 
og fått innvilget et årlig uttak i plan-
perioden på 116 dyr, som de forde-
ler internt mellom jaktfeltene. De 
har fri tildeling på rådyr.

Bindalshalvøya storviltområde; 
Består av 13 jaktfelt og har dispen-
sasjon fra bestandsplanen for 2014. 
De har fått godkjent en årlig tildeling 
på 100 dyr, og må fordele antall dyr 
på de aktuelle jaktfeltene innenfor 
de kommunale målsettinger og øn-
sket uttak. De har et tellende areal 
på 94590 daa. De har fri tildeling av 
rådyr.

Øksningsøy/Reppen/Hesimark  
storv iltområde; 
Består av 4 jaktfelt og har ett år 
igjen av planperioden (2012 – 2014). 
De har tildelt 30 dyr som fordeles 
internt mellom jaktfeltene. De har 
et tellende jaktareal på 37375 daa. 
De har fri tildeling av rådyr.

Austra storviltområde; 
Består av 5 jaktfelt og har ett år 
igjen av planperioden (2012 -2014). 
De har en tildeling på 26 dyr som de 
fordeler internt mellom jaktfeltene 
etter ønsket jaktuttak. De har et 
tellende jaktareal på 55925 daa. De 
har fri tildeling av rådyr.

Jakt

Imøy/Stavøy;
Har et tellende areal på 4000 daa og 
har kommunal tildeling på 4 dyr, for-
delt på alder og kjønn: 1 okse, 1 ku, 
1 1 ½ års ku og 1 kalv.

Tildeling av bever 2014
Urvoldvassdraget, Åbjøravassdraget 
og Eidevassdraget ved Plahtes eien-
dommer har en tildeling på 6 dyr. 
Aunvassdraget ved Tor-Arne Aune 
har en tildeling på 1 dyr. Lunndals-
elva ved Erland Iversen har en tilde-
ling på 1 dyr.
 Totalt 8 tildelinger på bever.

I forbindelse med beverjakt oppfor-
drer viltnemnda de valdansvarlige 
om å foreta en bestandsregistrering 
kommende jaktsesong.

Totalt er det for 2014 tildelt  
305 dyr/elg. 
For rådyr gjelder fri tildeling.
 

Den 10. juni åpnet Bindal kommune sin Face-
book-side. Etter tre måneder har flere enn 600 
personer trykket på ”liker”, og vi ser at vi når ut 
til mange lesere ut over det. Kommunen har som 
mål å nå ut til befolkningen med nyttig informa-

sjon, og å få til en god dialog med innbyggerne. 
Kommunen har også tatt i bruk Flickr, Twitter og 
YouTube.
Trykk gjerne på «liker» du også, hvis du liker det 
Bindal kommune gjør på sosiale medier.
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Venneforeningen til Bindal sykehjem 
arrangerte middag på Terråk gjeste-
gård  onsdag 27. august. Kjøttkaker og 
sviskegrøt ble servert. Jarle Okstad, 
Kåre Rossdal og Roger Johansen spilte.

Willy Aune er leder i venneforeninga. Her 
sammen med Erling Brevik fra Terråk pen-
sjonistforening.

Venne-
foreningen

Stig Nygård fra Bindal tok 
3. plass i NM i grønlands-
rulle med kajakk. Nor-
gesmesterskapet gikk av 
stabelen 9. august. I år var 
det om lag 75 påmeldte fra 
hele landet til Qajaq-treff 
på Stokkøya.
Treffet pågikk i perioden 
6. til 10. august både til 
lands og til vanns i området 
rundt Stokkøya Sjøsenter 
i Åfjord.

3. plass i NM
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NAV 
Bindal
Ekspedisjonstid fra 1. juni:
Kl 1000—1400. 

Du kan også ringe 
55 55 33 33 
eller besøke vår nettsider 
www.nav.no.

Der finner du informasjon 
om våre tjenester.

Tradisjonen tro har elever og an-
satte ved Bindalseidet skole tatt tu-
ren til Gundagammen ved foten av 
Markahornet. Dette er en tradisjon 
som har vært holdt i hevd i mange 
år. Turen starter nede ved fellesbei-
tet på Vikestad og slynger seg opp 
i gjennom lia og helt opp mot tre-
grensa.

 Turen startet i overskyet vær, 
men sola tittet frem da de nærmet 
seg toppen. Vel oppe ved gammen 
koste de seg alle sammen. Noen fis-
ket, noen nøt sola, noen badet og 
andre deltok i leker og konkurran-
ser. En fin tur for store og små som 
er med på å bygge gode relasjoner 
for det kommende skoleåret.

Gundagammen 2014

I henhold til plan- og bygningsloven 
§ 12-10, legges med dette forslag 
til reguleringsplan for gang- og syk-
kelvei fra Terråk til Fallbekkvatnet 
i Bindal kommune ut til høring, i 

det vi viser til vedtak den 4.6.2014 i 
formannskapet, sak 42/14. Planfor-
slaget annonseres i Brønnøysunds 
Avis og Namdalsavisa.
Høringsfristen er 8. oktober.

Gang og sykkelsti til  
Fallbekkvatnet
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Kommunestyrerepresentanter og tillitsvalgte i Bindal 
kommune hadde torsdag 28. august økonomikonferan-
se på Bindal rådhus. Arne Kvensjø, tidligere rådmann i 
Brønnøy og Bø i Vesterålen, ledet konferansen som var 

lagt opp som et verksted med rollespill, men med helt 
realistiske oppgaver basert på arbeidet med budsjett og 
økonomiplan.

Økonomikonferanse

Gang og sykkelsti til  
Fallbekkvatnet

Magnus Eliassen, 
kjent fra Sirkus 
Eliassen, og Fred-
rik William Olsen 
fra gruppa Kråke-
sølv, med hjelp av 
Kjetil Bjelvin, spil-
te på Bindalseidet 
skole torsdag 28. 
august kl 0940 og 
på Terråk skole kl 
1130. Konserten 
var en del av Den 
kulturelle skole-
sekken. Elever fra 
Kjella skole fikk 
oppleve konser-
ten på Terråk

Skole- 
konsert
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BINDAL MUSEUM
Mandag-fredag: åpent v/kontortid

Utover dette holder museet åpent på forespørsel.

Bindal Museum ligger sentralt i Terråk sentrum. 

Årets utstilling er ei utstilling om 
båtbyggertradisjoner på Helgeland. 

Den forteller om båtens betydning gjennom historien 
og båtbyggingens lange tradisjoner langs kysten av Hel-
geland. 

Museet har også en liten museumsbutikk, hvor man 
blant annet får kjøpt lokalproduserte artikler av tre og 
keramikk og kulturhistorisk lesestoff. 
På museet er det muligheter til å kjøpe seg kaffe og 
noe å bite i (ikke under regattahelgen).

Aktiviteter og utstillinger fram til jul:

Fotosamling etter Einar Strand 
Jenny skal nå begynne arbeidet med å registrere bilde-
materialet fra Einar Strand, og søker i den sammenheng 
hjelp med å gjenkjenne personer på bildene. Bildene er 
hovedsaklig fra 1940-1950 tallet og er fra hele Bindal 
kommune. 
Torsdag 25. september og tirsdag 7. oktober
skal jeg vise bildene på museet og håper dere kan hjel-
pe meg å finne ut hvem som er fotografert. Servering 
av kaffe og kake. Fra kl. 1000 og utover dagen. 

26. september, kl.1900
«Draken Harald Hårfagre»
v/Bindal Museum. Peder Øystein Slåttøy, båtbygger, 
kommer og holder foredrag/bildefremvisning om byg-
gingen av vikingskipet «Draken Harald Hårfagre». Det-

te er det største vikingskipet som er bygget i moderne 
tid. Skipet er hele 35m lang og 8m bredt og har et seil 
av silke på 300kvm, et imponerende skue! 
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Hele oktober
«Sommerfugler i Nordland»
v/Bindal Museum. En utstilling om sommerfugler i 
Nordland. 

01.-25.oktober
Helgeland 1807-1814  
v/Bindal Museum. Ei vandreutstilling om markeringen 
av opprettelsen av grunnloven, sett med et Nordlands-
perspektiv. Produsert av Helgeland Museum. 

10. oktober
Samlingsstund
v/Bindal Museum. Flere av kommunens pensjonister 
møtes for en kopp kaffe og hyggelige samtaler rundt 
lunsjtider.

14. oktober, kl.1800
Grunnlovsjubileet, foredrag  
v/Bindal Museum. Foredrag «1814, et forsvar av Nor-
ges selvstendighet» ved Espen Andresen, historiker fra 
Helgeland Museum. 

25. oktober, kl.1700
Konsert
v/Bindal Museum. Konsert med Birgitte Grimstad, 
kjent visesanger. En mini-kabaret om grunnlovsjubileet.  

Hele november
«Biologisk mangfold»
v/Bindal Museum. En vandreutstilling om biologisk 
mangfold. Her får besøkende mulighet til å ta og føle 
på orm, kranier, klør, pels, fjær og mye annet samtidig 
som en blir kjent med og lærer om insekter, planter, 
fisker og mye mer fra hav og land. 

4. november, kl.1800
Filmvisning
v/Bindal Museum. Andregangsvisning av filmen fra den 
gamle driften i skogene i Bindal og Bindalsbruket på 
1930-1940 tallet. Frithjof Plahte forteller om filmen. 
Salg av kaffe og kake. 

14. november
Samlingsstund
v/Bindal Museum. Flere av kommunes pensjonister 
møtes for en kopp kaffe og hyggelige samtaler rundt 
lunsjtider. 

7. desember
Førjulsdag på Museet. Mer informasjon kommer.

12. desember
Samlingsstund
v/Bindal Museum. Flere av kommunens pensjonister 
møtes for en kopp kaffe og hyggelige samtaler rundt 
lunsjtider.

Velkommen på museum!

Aktiviteter og utstillinger fram til jul:

– et riktig stort eksemplar av en sommerfugl.

Det dansk-norske krigsskipet “Prinds 
Christian Frederik” overlevde flåtera-
net ved København 1807, men tapte 
kampen ved slaget ved Sjællands odde 
22.mars 1808. Her i kamp mellom 
britiske krigsskip. Foto: gjengivelse av 
et maleri fra Vest-Agder fylkesmuseum. 
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MØTET PÅ TERRÅK ble gjen-
nomført mandag 18. august som 
en kombinasjon av ekstraordinært 
kommunestyremøte og åpent, an-
nonsert folkemøte. 110 personer 
deltok, hvorav et fulltallig kommu-
nestyre, samt administrativ ledelse i 
Bindal kommune som fungerte som 
sekretærer i gruppearbeidet. 
 Møtet startet kl 18.00 og  
sluttet kl 20.30.
•Kort innledning ved Marit Røstad 

om omstilling generelt og omstil-
ling Bindal spesielt.

•Gruppearbeid, 11 grupper, som 
arbeidet med 3 spørsmål.

•Kaffepause.
•Kort informasjon fra fungerende 

ordfører om prosessen til nå - 
både Brukstomta og knyttet til 
omstilling.

•Kort informasjon fra Svein Larsen 
i Proneo om de interessenter en 
har vært i dialog med angående 
Brukstomta.

MØTET PÅ BINDALSEIDET 
ble gjennomført tirsdag 19. august 
på Bindalseidet skole, start kl 18.00 
og slutt kl 20.30.
 Møtet ble gjennomført som et 
åpent, annonsert folkemøte. 55 
personer deltok, inkludert 6 fra 

administrasjonen i Bindal kommune 
som fungerte som sekretærer i 
gruppearbeidet og 6 kommunesty-
remedlemmer.
•Kort innledning ved Marit Røstad 

om omstilling generelt og omstil-
ling Bindal spesielt.

•Gruppearbeid, 6 grupper, som ar-
beidet med 3 spørsmål.

•Kaffepause.
•Kort informasjon fra fungerende 

ordfører Brit Helstad om pro-
sessen til nå - både Brukstomta 
og knyttet til omstilling - samt 
kort informasjon om de interes-
senter en har vært i dialog med 
angående Brukstomta.

Oppsummering av folkemøtene om 
omstilling på Terråk 18. august og 
Bindalseidet 19. august
Bindal kommune har vedtatt å søke 
om omstillingsstatus på grunn av det 
store tapet av arbeidsplasser i kom-
munen som følge av konkursen ved 
Bindalsbruket i april 2013 og vedva-
rende nedgang i sysselsetting i land-
bruket over år. Målet er å få på plass 
et 6-årig omstillingsprogram med en 
årlig ramme på 4 mill. kr, totalt 24 
mill. kr. 
 Omstillingsmidlene kan brukes 
til: 
– Tilretteleggende prosjekter som 

bl.a. lokal mobilisering, bygdeut-
vikling, kompetanseutvikling og 
utvikling av nettverk mellom be-
drifter, men også til samfunns- og 
infrastrukturtiltak.

– Bedriftsrettede prosjekter. I 
bedriftsrettede prosjekter skal 
omstillingsmidler i størst mulig 
grad brukes på forstudier og for-
prosjekt for å avklare om idéen 
er bærekraftig og lar seg gjen-

nomføre. Midlene kan også gis til 
nyetableringer og i eksisterende 
bedrifter til fysiske investeringer, 
dekke ekstraordinære etable-
ringskostnader, markedsunder-
søkelser, prosess- og produkt-
utvikling, kompetanseheving og 
konsulenthjelp.

 Før vi kan søke formelt om 
omstillingsstatus skal kommunen 
utarbeide en strategisk utviklingsa-
nalyse. Denne analysen utarbeides 
med utgangspunkt i eksisterende 
næringsliv og de potensielle utvi-
klingsområdene som fins i kommu-
nen. Strategisk utviklingsanalyse skal 
gi politikerne grunnlag for å velge 
satsingsområder i omstillingsarbei-
det. For å lykkes med dette arbei-
det er det derfor avgjørende med 
bred medvirkning fra næringsliv og 
befolkning. Det ble derfor avholdt 2 
folkemøter på Terråk og Bindalsei-
det der vi fikk inn mange gode inn-
spill til det videre arbeidet. Alle inn-

komne innspill er overlevert Proneo 
AS som hjelper kommunen med å 
utarbeide utviklingsanalysen.
 Det planlegges et nytt folkemø-
te 23. september der følgende vil bli 
presentert:
• Funn og vurderinger i strategisk 

utviklingsanalyse
• Strategiske valg og satsingsområ-

der – anbefalinger og prioriterin-
ger fra strategisk utviklingsana-
lyse 

• Målsetting for omstillingsarbeidet 
i Bindal, hva vil vi oppnå og hva vil 
vi måles på?

• Siste nytt om Brukstomta Næ-
ringspark

Omstillingsplan og handlingsplan 
2015 vil sammen med endelig søk-
nad om omstillingsstatus legges 
fram til behandling i kommunestyret 
9. oktober 2014.
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I gruppearbeidene kom det mange 
gode innspill. Her er noen av inn-
spillene som kom. Les mer om 
dette på kommunens nettside der 
du finner mer fyldig oppsummering 
fra folkemøtene.

Spørsmålet: 
Er det spesielle forretningsideer i 
eksisterende næringsliv eller hos 
gründere - som noen må tak tak i? 
Hvilke da?
Svar:
Reiseliv - utvikling av tjenester 

innen guiding og hester
• SingabergHansen - sats på andre 

fiskeslag
• Bilverksted
• Åsen Industriutleiebygg 
• Lefsebaking
• Geir Holm - driftsbygninger, vide-

reutvikling
• Bindal Kraftlag - småkraftdrevet 

kompetanseheving
• Kraftkrevende industri
• Grustak i Breivika
• Marmor i Sandvika
• Gabbro Vikestad
• Bindalsbruket - tomt, bygg, kom-

petanse. Modulbygging, kistepro-
duksjon. Distribuere trevarer/
dører

• Trebåtbygging
• Avfallshåndtering
• Peacepainting - videreutvikling

• Algeproduksjon (protein)

Spørsmål: 
Næringsutvikling - har Bindal forde-
ler i form av lokale produksjonsfak-
torer som råstoff og naturressurser, 
menneskelige ressurser, teknologi, 
kompetanse,  kapital,  markedstil-
gang eller andre faktorer?
Svar:
•Rikelige og allsidige naturressurser
• Mye erfaring og allsidig kompe-

tanse - tilpasningsdyktig
• Spesiell kompetanse innen trebe-

arbeidende industri
• Stabil arbeidskraft og lavere lønns-

nivå enn andre steder
• Nærhet til skipsleia kort vei til 

flyplass, tog
• Midt i landet 
• Tilgjengelige næringsarealer på 

Terråk og Bindalseidet
• Stolte båtbyggertradisjoner
• Bo- og blilyst - trygge oppvekstvil-

kår og boforhold
• God lokalkunnskap og oversiktlige 

forhold
• Rimelige boutgifter
• Kapital kan til en viss grad finnes 

lokalt
• Økonomiske fordeler som følge av 

Nordlandsvilkår

Styrker i Bindal
God kommuneøkonomi, gode  tje-

nester 
• Naturressurser (vind, vann, gull,  

gabbro, malm, kalk) 
• Hjemmekjært folk - glade i Bin-

dalen 
• Gode og trygge oppvekstvilkår 
• Tilgang på arbeidskraft, stabilt 
• Aqua-kompetanse 
• Kraft-kompetanse 
• Turisme 
• Kultur og idrettsliv 
• Utflytta Bindalinger som ønsker 

seg  tilbake når de får jobb Na-
turressurser/areal/Brukstomta 
(med maskinpark) 

• Innbyggere formell og uformell 
kompetanse 

• Godt omdømme 
• Infrastruktur - særlig Brukstomta
• Gode offentlige tjenester - gode 

oppvekstvilkår
• Godt utbygd oppdrettsnæring
• Entreprenørskap i skolen vil gi 

resultat 
• Interkommunalt samarbeid 
• Høgt engasjement og omstillings-

dyktig  folk 
• Kraftkommune 
• Lave bokostnader - lave lønninger.
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Bindal FolkeBiBliotek

Alle som har lånekort på Bindal 
folkebibliotek kan få tilgang til 

Ebokbib
Ebokbib er en app man kan laste 
ned til nettbrett eller smartte-
lefon som gjør det mulig å låne 
ebøker gratis der.

Kulturkalender 
høsten 2014

Bygdekinoen
 Terråk 
Fredag 26. september kl 1800 
Kaptein Sabeltann og skatten i Lama Rama 
(Norgespremiere)
kl 2000 Ikke bestemt

Sørhorsfjord
Onsdag 24. september 
kl 1800: Fly 2, Brann og redning
kl 2000: Jakten på Berlusconi

Onsdag 22. oktober kl 1800 
Kaptein Sabeltann og skatten i Lama Rama
kl 2000 Ikke bestemt
Følg med på www.bygdekinoen.no for oppdatert program.

NORD-TRØNDELAG TEATER
i Nærøy kulturhus, Kolvereid
Kabaretforestilling «Kjæm du i kvell» 
med viser og stubber av  Alf Prøysen 
lørdag 27. september.

RIKSTEATERET
i Nærøy kulturhus, Kolvereid
«Litt av et par»
med Nils Vogt og Sven Nordin. 
torsdag 23. oktober kl 1900.

«Hans og Grete» 
søndag 9. november kl 1700.

Oktoberfest
Lørdag 4. oktober på Terråk gjestegård.

Birgitte Grimstad 
lørdag 25. oktober kl 1700 på Bindal museum

Gammeldans i Åbygda
Lørdag 25. oktober kl 2000.
Jarle Okstad, Kåre Rossdal og Arnold Hollup  
spiller opp til dans på Åsen.  
Servering av elggryte og drikke.

Høstkonsert 
Søndag 26. okt. på Vonheim kl 1700. Bindalseidet 
skolemusikk er arrangør.

Storbandkonsert på Kolvereid
Lørdag 1. nov. kl 1600 samles seks storband 
i Nærøy Kulturhus. 

Julebordsrevy på Bindalseidet
fredag 14. og lørdag 15. november blir det jule-
bordsrevy med revygruppa Steintoillåt.
Fest etterpå. 
Mere informasjon om billetter kommer senere. 
Hilsen revygruppa Steintoillåt.

Familieforestillingen «Tonje Glim-
merdal» 
spilles lørdag 29. november kl 1400.

Vi synger Julen inn 
foregår søndag 21. desember i Solstad kirke.

Neste års vårkonsert 
er planlagt til søndag 19. april, på Vonheim ung-
domshus med Fønix skole- og ungdomskorps som 
arrangør.
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