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Neste nummer er planlagt utsendt
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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:
Se også side 4
om åpningstider i sommer
Terråk:
Mandag: Stengt
Tirsdag:
10.00–15.00
Onsdag:
10.00–15.00
Torsdag:
18.00–20.00
Fredag:
10.00–15.00
Bindalseidet filial:
Mandag
kl 1600–1800
Torsdag
kl 1100–1300
og
kl 1600–1800

Folketallet
i Bindal
Pr. 1. april 2010: 1594 innbyggere

Nytt om navn
Per-André Johansen er av kommunestyret innvilget fritak sine politiske
verv, og tiltrer 1. august som oppvekst–og kultursjef.
Arnfinn Hamnes går da tilbake til sin
stilling som barnehagestyrer.
Else Marie Busch, som har vikariert
for Hamnes, går tilbake til sin opprinnelige stilling som avdelingsleder
ved Bindalseidet barnehage.

Bindal
kommunes
årsmelding
2009
Kommunens årsmelding
blir behandlet av kommunestyret den 16. juni. Før
det skjer, kan du lese
formannskapets innstilling til årsmelding på
kommunenes nettside.

Rønnaug Helstad har permisjon fra
stillingen som fysioterapeut i ett år
fra ca 15. juni.
Fra 15. august kommer turnuslege
Eva Bjørnsund og skal være her i
6 måneder. Hun bor sammen med
Aleksander Hanssen som vil vikariere som fysioterapeut i samme periode.
Ivar Saus blir pensjonist i sommer
etter å ha vært skogbrukssjef siden
1975.

BÅTTUR
- For nye innbyggere registrert etter 01.08.08
Er du en av de som har flyttet til
kommunen etter 01.08.08?
Er svaret JA, da må du lese resten.
Som en del av Bindalspakken har vi
den glede å invitere deg på en båttur.
I punkt 6. i Bindalspakken står det
”Nye innbyggere gis tilbud om
en guidet tur i kommunen. Turen
legges til sommerhalvåret.”
Dato for turen er lørdag 28. august.
Turen starter på formiddagen.

I tillegg til hyggelig samvær og enkel
servering vil det bli gitt informasjon
om Bindal kommune.
Meld deg på, og sett av datoen!
Påmelding: Bindal kommune, sentralbordet tlf. 750 32500, eller på
mail
postmottak@bindal.kommune.no,
innen torsdag 12. august
Hilsen Ordføreren
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Petter A. Bjørnli, ordfører

Kjære Bindalinga!
Som alle helt sikkert har fått med seg
så har jeg blitt ny ordfører i Bindal.
Dessverre kom det til at Per-André
Johansen trakk seg, og jeg vil gjerne
få takke ham for den jobben han har
gjort. Han har stått på for at vi skulle
ha et godt samarbeidsklima både i
kommunestyret og i formannskapet,
og han har virkelig prøvd, og greid i
mine øyne, å være en ordfører for
hele Bindal! Jeg tror det har vært en
god tverrpolitisk inspirasjon for alle
for å jobbe til beste for Bindal.
Jeg ønsker å fortsette med det, og
som tilflytter så er Bindal nettopp
Bindal i mine øyne, velsigna fri for
ytre og indre motsetninger. Selv om
jeg bor i ytre deler av kommunen,
så håper jeg at de som bor i indre
også føler at jeg er ordfører for alle
sammen. Vi har bare ett kommunesenter i Bindal, og det ligger på Terråk.
Kort fortalt er jeg 44 år, kom til
Bindal for litt over 5 år siden, og ble
valgt inn i kommunestyret og formannskapet ved siste valg. Jeg har
imidlertid ganske lang fartstid i politikken i hjemkommunen min Saltdal,
der jeg var aktiv i mange år. Jeg har
blant annet erfaring fra Hovedutvalg
for helse og sosial, Landbruksnemnd,
og overlikningsnemnd. De to siste
periodene satt jeg i kommunestyret
og formannskapet, første periode i
posisjon sammen med Ap og Sv, og
i andre periode satt jeg som opposisjonsleder.
I den tiden fikk jeg god erfaring fra
arbeidet i Salten regionråd også. De
som kjenner meg både fra Saltdal og
Bindal vet at jeg prøver å være en
samarbeidets mann, og at jeg både
lytter til, og snakker med, alle de
som vil snakke med meg. For meg så

er det viktigere at vi får til gode løsninger for de som bor i Bindal, enn
å ri partipolitiske prinsipper. Grunnideologien min som Høyremann ligger imidlertid fast, nemlig at vi alle
har et ansvar for oss selv og samfunnet vi lever i. Samtidig er det storsamfunnets plikt å legge forholdene
til rette for at alle skal få muligheter
til å utvikle seg.
Bindal har som kjent store utfordringer i forhold til at både Trenor
Dører AS og landbruket sliter. I tillegg så har vi mistet mange innbyggere bare de siste årene. Dette har
krevd mye tid for meg og Per-André
å følge opp. Det er ikke enkelt for de
som blir permittert fra jobben sin på
”Bruket”, og heller ikke enkelt for
de som står igjen som må ta større
del av arbeidsbelastningen. Det aller
viktigste er imidlertid at ledelsen på
”Bruket” får ta de grep som er nødvendig for å stoppe at de taper penger, og sikrer arbeidsplasser for
framtiden.
Det har vært skrevet mye om motvind siden Bindal vedtok sin visjon
”Bindal - med vind i seglan”. Og som
vi vet så er det ingen garanti for hvor
vinden kommer fra. Men så lenge det
ikke er helt vindstille så kan en seiler
nyttiggjøre seg av selv motvind. Så er
det også for Bindal.
Vi har mange spennende prosjekter
vi jobber med for å få Bindal opp og
fram. Kjerneverdiene våre, som ble
vedtatt med visjonen går nettopp på
dette.
Stolthet: At vi skal være stolte av
våre tradisjoner og å være Bindaling!
Som innflytter er det kanskje lettere
for meg å se alt det som de som har
bodd her hele livet kanskje ikke ser?

Samarbeide både innad i kommunen og utad, til beste for våre innbyggere.
Framtidsrettet: se framover, se
muligheter og bruke dem! Vi har
kraft, vi har et industrimiljø, vi har
fantastiske utmarkstilbud, vi har en
idyllisk fjord som er ettertraktet av
turister, vi har et eget kraftlag som
kanskje kan hjelpe oss til å bygge
ut f.eks bredbånd? Og vi har masse
plass! Og ikke minst, noe som mange
virkelig misunner oss: En sunn kommuneøkonomi og næringsmidler!
Trygghet: Trygghet er viktig for
alle. Både i forhold til oppvekst, skole, jobb, bolig og alderdom. Jeg tror
den viktigste faktoren er at vi har et
godt nærmiljø, og at vi alle sammen
er med på å skape trygghet for
hverandre.
Vi skal ta vel i mot hverandre, og
behandle hverandre godt! Og den
mottakelsen jeg selv fikk da jeg flyttet hit, og også etter det, har vist at
Bindalingene har et fantastisk åpent
og fint sinn, med raushet og hjerterom. Og selv om det som er ukjent
og nytt ofte kan virke vanskelig og
farlig, så får jeg daglig bevist at Bindalingene tør og de vil! Og det borger
godt for framtiden!
God sommer til alle sammen!
Måtte den bli lang og varm!
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Bindal Initiativ AS har full drift igjen.
Bindal Initiativ AS (BIAS) har hatt
noe redusert drift i 2010 fram til 1.
mai. Magnar Bøkestad er tilsatt som
ny daglig leder. Magnar har teoretisk
kompetanse innen bedriftsøkonomi
og IKT, med hovedvekt på entreprenørskap og prosjektledelse. Kontoret er i service-bygget på Terråk,
med samme inngang som Bygger’n
og Berg Regnskapslag BA avd. Bindal
(tidligere Bindal Regnskapskontor).
BIAS vurderer nåsituasjonen i Bindal
som at noen vitale deler av næringslivet sliter, samtidig som noen spen-

nende prosjekter under visse forutsetninger kan realiseres. BIAS er i
nær framtid tiltenkt roller m.h.t. tilrettelegging for næringsarealer i forbindelse med en eventuell utbygging
av Terråkvassdraget. Steinmassene
har et potensiale for annen verdiskaping og arbeidsplasser i Bindal.
Videre er BIAS tiltenkt en rolle for
å være med å se på alternativer for
utnyttelse av hele kapasiteten på
Bindalsbruket. Lenger ut i tid ligger
også vindkraft og bergverk. I siste
måned etter full drift, er det også

kommet konkrete forespørsler fra
enkeltpersoner om bistand i forbindelse med nye næringsprosjekter.
BIAS ønsker å kommunisere med
idérike og kreative bindalinger, i og
utenfor kommunegrensen. BIAS kan
også kontaktes via post@bindalintiativ.no, www.bindal-initiativ.no,
Facebook, Twitter eller telefon.
BIAS vil regelmessig orientere om
virksomheten i Båtsaumen.

BINDAL – med vind i seglan
Bindal kommune takker for alle forslag til visjon for kommunen. Det kom inn
mange forslag som alle ble lagt fram for kommunestyre/formannskap.
Bindal kommunestyre besluttet i sitt møte den 17.02.10 at
”BINDAL – med vind i seglan” er Bindal kommunes visjon.
Det ble samtidig definert kjerneverdier som ses i sammenheng med visjonen:
• Stolthet: Stolt av våre tradisjoner og å være Bindaling
• Samarbeid: Samarbeid innad og utad
• Framtidsrettet: Se muligheter og bruke dem
• Trygghet: Trygghet for alle
I tillegg til å gjøre visjon og kjerneverdier kjent er det nå viktig å planlegge
hvordan Bindal kommune skal bruke visjonen.

Bindal Folkebibliotek
Biblioteket har åpent i hele sommer. I Fra 22. juni begynner vi med boksalg.
uke 29-32 er det ikke åpent på kvelds- Kun kr 10,- pr bok. Vær tidlig ute og
tid torsdager.
sikre deg en godbit!
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Program
Bindalseiddagan 2010
(Med forbehold om endringer)
Torsdag 8.7.2010:
Guidet tur til
Gundagammen/Heilhornet
Ungdomskveld på Kula Kafé
Fredag 9.7.2010:
Offisiell åpning i parken kl. 16.00
Utstillinger åpne.
Salg av middag, kaffe og kaker i teltet
Hesteridning (arr. Stall Solstad)
Revykveld/Fest i teltet
Revygruppa Steintoillåt med
konferansier Gunnar Akseth
Musikk: Black and Blonde
Lørdag 10.7.2010:
Utstillinger åpne
Salg av middag, kaffe og kaker i teltet
Salg av tradisjonsmat
kl. 13.00 – 15.00
Maleverksted for barn
Leker for barn/skattejakt
Gårdsmuseum åpent på Bøkestad
Hesteridning (arr. Stall Solstad)
Fotballkamp
Utefest med Rhymes
Søndag 11.7.2010:
Utstillinger åpne
Salg av middag, kaffe og kaker i teltet
Gårdsmuseum åpent på Bøkestad
Se Bindal fra lufta – helikopteret
kommer
Klovnen Monica kommer på besøk
Bindal kommune har en egen bod
med informasjon.

Hjertelig velkommen
til dere alle!
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For noen år siden var
trioen Rhymes bare
en duo. De gikk under
navnet Jon & Stian. Men
etter å ha spilt sammen
i mange år fra Mørekysten til Helgeland, fant
duoen ut at de måtte få
litt mer trøkk i musikken. Da kom Kåre med
bassen sin. Og trøkk
har det blitt. Stemning
og høy partyfaktor
har vært stikkord når
trioen har vært ute og
spilt ”på byen” eller på
lokalet.

Jon Magne Grønbech
spiller gitar, munnspill og synger. Kommer fra Bindal, men bor nå i
Hommelvik.
Stian Kjeldsand spiller gitar og synger. Vokste også opp i Bindal. Har
bodd i Trondheim siden 1999. Han har tidligere vært vokalist i både
danseband og countryband. Har vært vokalist i Fosengruppa Fark et
par år.
Kåre Hauge spiller bass og synger. Opprinnelig fra Aure på Nordmøre, nå bosatt i Trondheim. Kåre har vært bandmusiker i mange år
innen country og blues.
BLACK AND BLOND
Duo fra YTRE NAMDAL. Lett og variert stemningsmusikk, kanskje
litt i “Are og Odin stil”. Dette er i hvert fall to friskuser som fremstår
som komplette entertainere. Egil og Willy har en egen evne til å få
publikum med seg og sørger for fin stemning der de opptrer. De har
herjet rundt i Trøndelag og store deler av Nordland i cirka 2 og 1/2
år. Duoen serverer alt fra skikkelig country, svensktopp, klassikere fra
60-, 70-årene og en del spreke 80-tallslåter som treffer der de skal.
Mye god norsk musikk er på menyen når gutta trår til, Hellbillies, Too
far gone, Bjørn Eidsvåg, CC Cowboys, The Kids, DDE, for å nevne
noen av sjangerne.

Båtsaumen

6

Kommunalt informasjonsblad for Bindal

Topp 10
I år er det to nye topper.
• Varden på Skarstadfjellet finner du i Åbygda.
Parker ved avkjøringen til Åbjørvatnet. Noe
myrlendt terreng før man kommer over tregrensen. Gangtid ca en time. Varden ligger på
270 m.o.h.
• Kvitnesodden ligger ved Svaberget på
grensen til Nord-Trøndelag. Parkering ved FV
17. Varden ligger 315 m.o.h, og er ca 1,5 km fra
veien. Gangtid er ca 1 time.
Følgende topper er merket med røde fargebånd, markør av tre, maling på fjellgrunn, og
bøker for registrering ligger ute hele året. Bøkene blir tatt ned i september, men nye legges ut igjen, slik at man kan gå hele året. Av
hensyn til elgjakta, bør man være ferdig med
turene i begynnelsen av oktober
1. Heilhornet 1058 m.o.h. ca 3-4 timer
2. Lesshornet 799 m.o.h. ca 2 ½ time
3. Holmshatten 620 m.o.h. ca 2 timer
4. Vattafjellet(Otervikfjellet) 449 m.o.h ca 2 timer
5. Veabakken (Terråk) 150 m.o.h. ca 1 time, passer for barn
6. Skarstadfjellet 270 moh ca 1 time
7. Mulingen (ved Vassås) 321 m.o.h. ca 1 time, passer for barn
8. Kvitnesodden 317 moh ca 1 time, passer for barn
9. Maraftashaugen (Åbygda) 132 m.o.h. ca ½ time, passer for barn
10. Åkvikfjellet 295 m.o.h ca. 1 time
(Gangtider er oppgitt for en veg)
Betal kr 130,- til Bindal Idrettsråd, bankkonto
4651.10.17300 innen 15. oktober hvis du ønsker krus.
Kravet er minst 8 topper for personer over 9 år. For
barn til og med 9 år og for funksjonshemmede er kravet
minst 4 topper. Topp 10 postene er merket med FYSAK-logo og kommunevåpen. Pass på at du ikke skriver
deg inn i feil bok. Det finnes mange andre turbøker ute
i marka. Alle Topp 10-turene er merket med røde skilt
ved startpunktet.
Trimkort kan du laste ned fra denne hjemmesiden fra
linken trimkort. Bruk kortet for å notere datoene for

turene,og lever det inn ved å sende det, som vedlegg til
topp.10@online.no eller i vanlig brevpost til : Topp 10 v/
Svein Holten, 7982 BINDALSEIDET. Passer det best for
noen å levere inn kortet på Rådhuset kan dere gjøre det
til informasjonen der.
Kart kan lastes ned fra hjemmesiden: www.bindal.no/
topp10
Ansvar
Det er Bindal Idrettsråd via en undergruppe med styre,
som har ansvaret for Topp10. Bindal kulturkontor og
FYSAK- kordinator bistår også med hjelp.
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Psykiatrisk sykepleier

Kommunale
kulturmidler
Formannskapet fordelte de kommunale kulturmidlene i møte 18. mai. Her kan du se
lista over søkere som fikk tilskudd.
Noen søkere fikk avslag.
Bindalseidet skolemusikk
Fønix skole-og ungdomskorps
Terråk skolemusikk
Hatten 4H
Bindalseidet ungdomsklubb
Kjella fritidsklubb
Kjella Helselag
Kjella husflidslag
Terråk husflidslag
Bindalseidet songlag
Koriåa
Kviin
Bindalseidet sanitetsforening
UL Fremskridt
UL Framsteg
UL Fønix
Åbygda UL
Nord-Vedstrand aktivitetslag
UL Fram
Fjordheim grendehus
Harangsfjord grendelag
Bøkestad utmarkslag
Revygruppa ”Steintoillåt”
Terråk pensjonistforening
Bindalseidet
pensjonistforening
Toppen forsamlingshus
Hollup og Aune Vel
Bindal bygdetuns
venneforening
NFU Bindal
NHF Bindal
Kjella Il
Kula IL
Terråk IL
Åbygda Il
Bindal Fotball
Indre Bindal skytterlag
NMK Ytre Namdal
Bindal sykleklubb
Heilhornet skytterlag
Ytre Namdal
og Bindal padleklubb
Bindal hestesportklubb
Anja Bangstad
—sponsoravtale

kr 5.000
kr 10.000
kr 10.000
kr 5.000
kr 5.000
kr 5.000
kr 3.000
kr 1.000
kr 1.000
kr 2.000
kr 2.000
kr 2.000
kr 3.000
kr 2.000
kr 2.000
kr 2.000
kr 2.000
kr 2.000
kr 2.000
kr 2.000
kr 1.000
kr 2.000
kr 2.000
kr 1.000
kr 1.000
kr 2.000
kr 1.000
kr 1.000
kr 1.000
kr 1.000
kr 14.000
kr 18.000
kr 20.000
kr 9.000
kr 11.000
kr 10.000
kr 1.000
kr 1.000
kr 3.000
kr 1.000
kr 1.000
kr 5.000

Jeg heter Pål Christensen,
er 37 år og jeg jobber som
psykiatrisk sykepleier i Bindal kommune.
Hva er en psykiatrisk
sykepleier?
En psykiatrisk sykepleier er
en som har gått grunnutdanninga på sykepleierhøyskolen i 3 år + har videreutdanning i psykisk helse.
Hvilken erfaring har jeg?
Jeg har jobbet i faget siden
høsten 98. Har jobbet på
psykiatriske sykehus for det
meste frem til 2006. I 2006
begynte jeg å jobbe i Bindal
som psykiatrisk sykepleier.
Hvordan kan jeg hjelpe
akkurat deg?
Jeg bruker deler av min stilling som driver av et lavterskeltilbud som ikke koster
noe for dem som benytter
seg av dette tilbudet. Det er
ingen egenandeler.
Alle aldersgrupper kan benytte seg av dette tilbudet
og man trenger ingen henvisning fra lege.
Jeg kan gjennomføre samtaler på eget kontor eller
hjemme hos den enkelte.

Varighet og frekvens avtales med den enkelte bruker.
Bruker kan når som helst
avslutte opplegget hvis dette blir ønskelig for vedkommende.
Dersom jeg ikke kan hjelpe
deg, vil jeg kunne gi deg råd
om hvor du kan henvende
deg for å få hjelp.
Hva kan jeg
hjelpe deg med?
Noen aktuelle problemstillinger som jeg kan hjelpe
deg med er:
-adferdsproblemer på skolen eller på fritida
-gi støtte, råd og veiledning
i forhold til foreldrerollen til
krevende barn
-samlivsproblemer
-sosial angst og depresjon
Er du sikker eller usikker på
om jeg kan hjelpe deg, ring
meg på 905 73 150 fra mandag til fredag 0800-1530
eller send en tekstmelding
om jeg kan ta kontakt med
deg.
Jeg har full taushetsplikt.
Håper du tar kontakt.
Pål Christensen
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Ny stiftelse er dannet:

BARN:

• Barn
• Av
• Regnbuen
• Norge
Foreningen B.A.R.N. holder
til i Bindal. De har som mål
å forvalte , utvikle og tilrettelegge for intuitive malerverksteder.
Konteksten er fred på tvers
av tro og livssyn. Farger er
den felles plattformen vi arbeider ut fra på forskjellige Berit Eide, Catrine Gangstø, Claes Mørch og Inger Eide var med da stiftelsen ble opprettet
måter. Foreningen er ideell
og frittstående. Den er en
videreutvikling av prosjek- tilpasset Den Norske Kirkes rammer da deltatt på malerverksteder i Kirkes regi.
tet ”Barn av regnbuen” som de finansierte prosjektet i tre år. Ca 100 Ellers har barna rundt i landet deltatt i
ikke var frittstående, men barn fra de ulike bygdene i Bindal har regi av uavhengige rammer.

SERVICEKONTOR FOR SKATTEETATEN
Bindal kommune ved økonomiseksjonen har blitt Servicekontor for Skatteetaten f.o.m. 1/3-10.

Tjenester som vil bli utført av Bindal kommune er:
Skattekort - mottak og videresending av skjema
Likning - levere ut, ta imot og videresende skjema
Folkeregister - levere ut, ta imot og videresende skjema
Forespørsler - svare på enkle spørsmål evt henvise videre
Ved skattespørsmål og andre tjenester som ikke er nevnt ovenfor, skal henvendelse rettes til
Skatteopplysningen, tlf 800 80 000. - På Skatteetatens internettportal, www.skatteetaten.no
finnes mye nyttig informasjon og mange elektroniske tjenester.

Informasjon fra brannsjefen.
Minner om at det er generelt forbud mot å gjøre opp ild i skog og mark i perioden 15.april - 15.september.
Uforsiktig omgang med ild, som blant annet bålbrenning og grilling er den hyppigste årsaken til skogbrann. Ni
av ti skogbranner skyldes menneskelig omgang med ild i skog og mark.
Skulle uhellet være ute ring 110 så raskt som mulig.
Brannsjefen.
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Støtte til lag
og foreninger
Bindal formannskap vedtok ny praksis
ved behandling av søknader om støtte
fra lag og foreninger i møte den 18. mai
2010
Årsaken til at ny praksis ble vedtatt var
blant annet å redusere risiko for forskjellsbehandling av søknader.
Vedtaket som ble fattet var slik:
Formannskapet kan etter søknad fra
lag og foreninger gi støtte til arrangement i kommunen utenom kulturmiddeltildelingen. Slike søknader fremlegges for formannskapet uten saksfremlegg.
Søknadene må sendes kommunen i
forkant av arrangementet.
Formannskapet vil ikke behandle saker
om støtte til investeringer, utbedringer og vedlikehold. Slike søknader skal
behandles i sak om tildeling av kulturmidler, alternativt videreformidles til
fylkeskommunale støtteordninger.

IL Kula
Sommertrimmen
Nå er årets bøker lagt ut på de
aktuelle plassene.
•
•
•
•
•
•
•
•

Gundagammen
Brennhatten
Kjærlighetsstien
Storfjellmyra
Øvervatnet (Pefjellet)
Nonslien
Vardefjell (Skauvika)
Rislisletta

Man må gå minst 6 av 8 turer for å
få premie. Alle barn blir premiert.
Voksne må betale kr 100,for å få kopp.

Bøndene får kart over egen gård
Bønder i Bindal kommune får i disse dager et nytt kart av eiendommen
sin. Landbrukskontoret sender nemlig ut gårdskart som viser hvordan
den dyrka marka fordeler seg på de enkelte landbrukseiendommene.
Bakgrunnen på disse kartene er et
målestokkriktig flyfoto. På flyfotoet
er grensene for selve eiendommen
lagt inn, og hvordan arealet på den
dyrka marka fordeler seg. Bøndene
får dermed et bedre oversiktskart
over egen eiendom.
Hensikten med kartene er å få
frem riktigere tall for hvordan jordbruksarealene fordeler seg for hver
enkelt bonde. Arealene endrer seg
over tid; enkelte områder gror
igjen, andre nydyrkes, arealer skifter eier, grenser endres, nye veier
og hus kommer til og andre blir
borte. Slike endringer er viktig å få
med når bonden søker om tilskudd
for arealene.
Ved å bruke flyfoto og så legge inn
grensene mellom de ulike arealene
med dyrka mark, har Norsk institutt for skog og landskap beregnet
hvor store de ulike arealene er, og
gjengitt det på kartet. Disse tallene bruker så landbrukskontoret
til kontroll når bonden søker om
arealtilskudd. Finner bonden feil
på kartet, skal han/hun melde fra
om det til landbrukskontoret slik

at man kommer fram til det riktige
arealtallet.
Om Skog og landskap
Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) er et nasjonalt institutt, som ligger under
Landbruks- og matdepartementet.
Instituttet forsker og framskaffer informasjon om skog, jord, utmark og landskap i Norge. Videre
formidler instituttet kunnskap til
hele samfunnet med vekt på næringsliv og offentlig forvaltning, for
å sikre bærekraftig forvaltning og
verdiskapning knyttet til arealressursene.
Hovedkontoret til Skog og landskap
ligger i Ås i Akershus. Instituttet
har også regionkontorer i NordNorge, Midt-Norge og Vest-Norge.
Mer informasjon på
www.skogoglandskap.no

Åpen Gård på Gjerdet (holm)
Lørdag 28. august, kl 1100—1600
Vi ønsker velkommen til åpen gård på Gjerdet!
* omvisning med forskjellige husdyr
* masse aktiviteter og konkurranser for både små og store.
* barneridning
* grilling, salg av grillmat, kaffe og kaker
* utstilling av traktorer og diverse utstyr
* natursti
* loddsalg
Hilsen Nina Lauritzen

Båtsaumen

10

Kommunalt informasjonsblad for Bindal

Bindal trenger flere natteravner
Natteravnene er ikke et borgervern eller reservepoliti, men skal ved
sin tilstedeværelse i gatebildet bidra til et tryggere samfunn. Det
er helt ufarlig å være natteravn, og det er alltid behov for synlige
voksne — som våger å være voksne!
NATTeRAVNeNe...
• er voksne og rusfrie mennesker, med sunn fornuft
• er uavhengig av kjønn, politikk, religion, utdannelse og etnisk bakgrunn
• ferdes i gatebildet på tider og steder hvor i sær de unge kan ha glede av deres tilstedeværelse
• går alltid i grupper på tre, i de karakteristiske blå og gule natteravn-jakkene
• ferdes alltid utendørs
• er ikke oppsøkende, men gir seg tid til å snakke med barn og unge, på deres initiativ
• hjelper barn og unge som behøver det
Norges viktigste forebyggende tiltak, og største voksenopplæringsprosjekt!
I Norge har over 300.000 foreldre gått natteravn fordelt på over 500 grupper over hele landet. Natteravnene blir
i dag betegnet som Norges viktigste forebyggende tiltak mot vold og kriminalitet.
En natteravn er et medmenneske som bryr seg! Ta mosjonsturen med natteravnene!
Hvis du har spørsmål, eller ønsker å bli med en tur som natteravn kan du ta kontakt
med Bindal Frivilligsentrall, Gerd Dybvik på mobil 48 29 96 50.

NATTERAVNENE:

• øker den lokale trygghet og livsglede
• reduserer hærverk og vold
• bidrar til en bedre oppvekst for de unge

Ungdomsleir
Frivilligsentralen har et samarbeid
med MOT og Kirka. Det vil bli gitt
tilbud om å delta på leir for alle elevene i ungdomsskolen i Bindal. Vi mener dette kan bidra til at ungdommen
i vår kommune blir bedre kjent med
hverandre. Planen er å få til en samling på høsten, og en på våren.

DU FÅR:
•
•
•
•
•

møte trivelige mennesker
god samvittighet
mye ros og positiv omtale
mosjon
kunnskap om miljøet for de unge

Bindal Frivilligsentral
Ønsker en god sommer til alle bindalinger. En ekstra hilsen til dere som deler
tida med andre, og muligens har gitt et
medmenneske noe meningsfullt. Bindal
Frivilligsentral har ferie i uke 28 - 32.
Skulle det være behov for å bruke Doktorgården i denne perioden, er det bare
å ta kontakt.

Peder Knophs vei 6, 7980 Terråk – Tlf: 75 03 17 44 - mobil: 482 99 650 –
frivillighetssentralen@bindal.kommune.no – Org.nr. 987 753 269

Båtsaumen
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Bindal Bygdetun
Husmannsplassen Solheim utgjør i
dag hovedvekten av Bindal Bygdetun.
Gården er autentisk med bygninger
og innbo. I senere tid har det blitt tilflyttet en klokkergård og et stabbur.
Gjenstandssamlingen, i likhet med bygningene, reflekterer dagliglivet på Helgeland i de to siste århundrer. En del
av gjenstandsutstillingen er relatert til
lokale båtbyggertradisjoner, som gjennom flere århundrer har vært levende
opp til og med i dag.
Utstillinger
Utstilling: ”Husmannen
mannsvesenet.” Fjøs.

og

hus-

Miljøutstilling: Husmannsstua fra
1875 til 1981. Husmannshuset/Hildastua.
Ulike tematiske gjenstandssamlinger.
Lessjordstua.
”Mini-miljøutstilling".
Målgruppe
barn. Stabburet.
Vandreutstilling (juli-aug): ”Svartelistet!
En utstilling om fremmedarter i norsk
natur”. Lessjordstua.
”Mellom treet og båten”. Utstilling

om menneskerettigheter i Lessjordstua.
Arrangementer
”St. Hans.” - Den årlige St. Hans
– feiringen. Dagen markerer også
starten på årets sommersesong.
Salg av rømmegrøt. Muligheter for
grilling. 23. juni kl. 17.00 – 19.00
”Svartelistet! En utstilling om
fremmedarter i norsk natur”.
Hva har marikåpe, sitkagran, pinnsvin, mårhund og kongekrabbe til
felles? De alle er på lista over fremmede innvandrede arter som truer
det norske biologiske mangfoldet.
Salg av kaffe med noe å bite i.
Foredrag: ”Innførte fremmedarter
i Nordland” ved konservator (zoo-

logi) Per Ole Syvertsen.
08. juli kl. 18.00
museumsbutikk
Museumsbutikken ligger i Lessjordstua. I museumsbutikken får du
kjøpt nostalgiske gaveartikler, kulturhistorisk lesestoff og kaffe med
noe å bite i.
Åpningstider (23.06 – 08.08)
Onsdag – søndag: 12.00 – 17.00
Mandag – tirsdag: stengt
Kontaktinformasjon
E-post adresse:
bindal@helgelandmuseum.no
Mob.: 91 51 98 49
Velkommen på museum!

Båtsaumen
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Barnevernstjenesten i Bindal
Barnevernstjenesten består av
1 og 1/2 stilling og for tiden 20% kontorhjelp.
hvem er tjenesten for:
Barn, unge og deres familier i Bindal, fra 0 til 18 år, med
mulighet for hjelp opp til 23 år.
hva er vår jobb:
- Å sikre at barn og unge som lever under forhold som
kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp
og omsorg til rett tid.
- Å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.
Dersom det blir meldt bekymring for et barn til barnevernet, skal barnevernet snarest og senest innen en uke,
gjennomgå meldingen og vurdere om det skal opprettes undersøkelse. Denne avgjørelsen bygger på alvoret
i bekymringen og opplysninger som kommer frem i den
uken barneverntjenesten har til rådighet før det må tas
en beslutning. Barnevernstjenesten vil, før beslutning om
meldingen skal henleggelse eller undersøkes videre, ha
en samtale med melder, foreldre og/eller med de barna/
ungdommene det gjelder.
Dersom meldingen henlegges, avsluttes kontakten mellom barnevernet og familien.

Dersom barnevernet oppretter undersøkelse, skal den i
følge loven gjennomføres slik at den minst mulig skader
noen og ikke gjøres mer omfattende enn formålet tilsier. Barneverntjenesten vil i utgangspunktet ha et ønske
om å samarbeide med de familiene de er i kontakt med.
Undersøkelser kan f. eks. innebære enesamtaler, hjemmebesøk, innhenting av opplysninger fra f.eks. skole,
barnehage, slekt med mer. Barneverntjenesten i Bindal
gjennomfører ofte undersøkelsen i form av et møte. I
slike møter er familien selv til stede - foreldre og barnet/
ungdommen, sammen med andre som kjenner barnet og
familien. Det kan være private eller offentlige personer.
Undersøkelsen skal gjennomføres snarest og senest
innen 3 måneder, i særlige tilfeller 6 måneder. Utfallet
er enten at det treffes vedtak om tiltak eller at saken
besluttes henlagt.
Tverrfaglig team
Består av eldende helsesøster, PPT, barnevernstjenesten, sosialtjenesten, kommunelege I, andre ved behov.
Skole– og barnehageteam
Styrer eller rektor, barnevernstjenesten, helsesøster,
kontaktlærer

er du redd når du er hjemme?
Blir du utsatt for vold eller overgrep? Eller ruser de voksne seg? Er du
redd for tvangsgifte eller kjønnslemlestelse?
Du kan ringe gratis på 116 111. Vi kan hjelpe deg.
Ring også hvis du tror at noen har det sånn.
Alarmtelefonen for Barn og Unge er en gratis nødtelefon for barn
og unge. Den er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt. I
ukedager er den åpen fra kl. 15:00 om ettermiddagene og til kl. 08:00
neste morgen. I helgene er den åpen hele døgnet.

Båtsaumen
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May Lene Øren
og Kirsti Johnsen
utgjør barne
vernstjenesten i
Bindal

Kirsti Johnsen og May Lene Øren i barnevernstjenesten
har den siste tiden arbeidet aktivt med å informere om
tjenesten i skolene og barnehagene i Bindal.
Også i Bindal er det en økning i antall saker, slik man ser
i resten av landet. For tiden er det 33 barn tjenesten har
kontakt med. De fleste foreldre sier at de opplever at de
får hjelp fra barnevernstjenesten. De fleste av tiltakene
som settes i gang skjer på frivillig basis (ca 85%), etter at
foreldrene selv ber om hjelp.
I Bindal klarer barnevernstjenesten å ta seg av bekymringsmeldinger innen fristene som gjelder.
Det er mulig å ha en anonym samtale med barnevernstjenesten. Du kan ringe anonymt til en annen kommune,
eller til barnevernsvakten, hvis det er ting du har behov
for å avklare eller vil drøfte.
Tverrfaglig team
Består av eldende helsesøster, PPT, barnevernstjenesten, sosialtjenesten, kommunelege I, andre ved behov.
Skole– og barnehageteam
Styrer eller rektor, barnevernstjenesten, helsesøster,
kontaktlærer.
BUF-etat er Barne–, ungdoms og familieetaten. Bufetat ble etablert i 2004 da Staten overtok ansvaret for
barnevernet fra fylkeskommunene.

BUP står for Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, et tilbud i spesialisthelsetjenesten, organisert som
et poliklinisk tilbud innen psykisk helsevern for barn og
unge. BUPs hovedoppgaver er å hjelpe barn fra 0-17 år
og deres familier i form av utredning, behandling, rådgivning og tilretteligging knyttet til psykiske vansker, atferdsvansker og læringsvansker. BUP er først og fremst et
tilbud for å ta hånd om problemer som ikke kan løses
i de kommunale helsetjenestene, som hos fastlege, helsesøster, skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT),
utekontakten barnevernet.
PPT står for Pedagogisk-psykologisk tjeneste og er en
kommunal eller fylkeskommunal rådgivende tjeneste
eller myndighet som skal hjelpe barn, ungdom eller
voksne som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon. PP-tjenesten gir pedagogiske og psykologiske
råd, særlig til skolene slik at de kan tilrettelegge undervisninga overfor de elevene som har spesielle behov.
Den fungerer også som rådgiver overfor barnevernet og
som støtte i direkte kontakt med foresatte, barn og ungdommer og lærere.

Aktuelle lenker:
www.barnevernvakt.no
www.bufetat.no/

Bindal kulturskole takker
Bindal kulturskole vil med dette få takke for et fantastisk skoleår. Vi er stolte over å kunne ha så mange flotte
og meget talentfulle elever. Deres talent er til stor glede for lokalsamfunnene og kommunen. Korps og kor
er kjent for å være bygdenes lim og vi er stolte over at vi i kulturskolen kan være en del av dette. Med den
musikalske kvalitet som er i kommunen har vi mye å se frem til.
På grunn av sykdom fikk noen av våre elever ikke fikk det tilbudet som var lovet. Dette beklager vi.
Vi ønsker alle en riktig god sommer og så møtes vi til høsten!
God sommer! Hilsen Gunnhild, Eivind, Kjell og Svein
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ORIENTERING VEDRØRENDE TERRÅK
JEGER- & FISKERFORENING 2010
Styret 2010:
Karl-Erik Solum
Mob.: 970 33 447
Sissel Lysfjord
Mob.: 913 48 929
Elin Gangstø
Mob.: 975 98 265
Magne Skauvik
Mob.: 906 34 953
Paul H. Valvik
Mob.: 900 58 161
Atle Gangstø
Mob.: 951 65 401

leder
nestleder
sekretær
kasserer
leder fiskeutvalg
leder jaktutvalg

Medlemskontingent 2010:
Junior, skoleelever og pensjonister kr 150.Øvrige medlemmer kr 250.Priser 2010:
Leie av båter, medlem kr. 50,- Ikke-medlem kr. 70,Leie av Tønna, medlem kr. 30,- Ikke-medlem kr. 50,Leie av Sørvassbu, kun medlem kr. 50,Leie av Nonselva, medlem kr. 100,Ikke-medlem kr. 300,Leie av øvrige hytter, medlem kr. 50,Ikke-medlem kr. 120,Jaktkort – dag, kun medlem kr. 50,Jaktkort – sesong, kun medlem kr. 250,Fiskekort Åbjørvatnet, Glømmen, Terråkvassdraget
ovenfor Stillelvdammen, div. småvann:
Medlemmer og barn under 16 år - gratis
Ikke-medlemmer kun ifølge m/medlemmer,
pr. dag kr. 50,Ikke-medlemmer kun ifølge m/medlemmer
pr. uke kr. 100,Medlemmers ektefelle/samboer fisker gratis ifølge med
medlem.
Åbjørvatnet: dorging, stangfiske – Årskort kr 100.pluss depositum kr. 100.Urvoldvatnet:
Fiskekort Urvoldvatnet 			
(her kan hvert medlem kun ta med ett ikke-medlem).
Barn under 12 år ifølge med medlem (gjelder egne el.
samboers barn) gratis.
Medlem pr. døgn
kr. 200,Ikke medlem pr. døgn
kr. 300,Båt pr. døgn
kr. 100,Hytte pr. døgn
kr. 200,-

For å leie hytter og båter som medlem skal det
forevises kvittering for betalt medlemskontingent.
Ved jakt og fiske skal det i tillegg forevises kvittering for henholdsvis betalt jegeravgift og fiskeravgift. Det trengs ikke fisketrygdavgift for innlandsfiske!
Fiske- og jaktkort, samt utleie selges
på følgende steder:
For Åbjøra, Glømmen m/nærliggende vann:
Ivar og Synnøve Aune, mob.: 959 31 941
Eller Tor A. Aune, tlf.: 75 03 21 74
For Terråkvassdraget og Urvoldvatnet:
Karl-Erik Solum, mob.: 970 33 447
Alle avbestillinger må skje senest 1 døgn før leieperioden begynner å løpe.
· Leieperioden hytte og båt 17.00 – 17.00
· Fiskedøgn ved leie av båt 17.00 – 17.00
		
eller 00.00 – 24.00
· Jaktdøgn
00.00 – 24.00
Maks bestillingstid på hytter og båter er 2 mnd før!
Områder som TJFF disponerer for innlandsfiske:
Åbjørvatnet: Kart med inntegnede fredningssoner
og rapporteringssoner kommer på infotavler.
Glømmenvassdraget:
Ovenfor Glømbrua i Urvoldvatnet.
Reppenområdet:
Rettighetene i Trollskar- og Reppaelva opphører
1000 m før de renner ut Urvoldelva.
Terråkvassdraget: Ikke laksførende del (ovenfor
Stillelvdammen. For Terråkelvas lakseførende del
selger grunneier fiskekort.)
Regler for fiskeredskap, motorbruk etc.:
Stang, håndsnøre og oter kan brukes i alle lakseførende områder.
Garnfiske, med største maskevidde 24 omfar (26
mm), tillates for medlemmer og deres gjester i
Åbjørvatnet, Ner- og Mellomvatnet, Glømmen,
Reppavatnet og
i Fuglvatnan – Terråk.
Påhengsmotor tillates kun brukt i Åbjørvatnet.
Maks størrelse er 6 Hk.
Husk bomavgifter for Åbjøra og Urvoldvegen. NB !
Husk å parkere riktig!
Det er åpnet for garnfiske i Inner-Glømmen .
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Urvoldvatnet:
Kun for medlemmer, som
kan ha med ett ikke-medlem. Fiske maks 2 døgn om
gangen.
Kun 1 fiskestang pr. person,
maks 2 stenger pr. båt .
Bestilling av fiskerett kan
ikke skje tidligere enn 14
dager i forveien.
Depositum på kr. 100,tilbakebetales når fangstrapport leveres tilbake,
sammen med nøkler o.a.
Sesong Ureidet 2010: 3. juli
t.o.m. 30. juli. 2-3 båter disponibel -Medlemsbasert!
NB! Fiske innen en radius
av 100 m ved innløps- og
utløpsosene i Urvoldvatnet
er forbudt!

Nordlands
båt
regattaen
Fredag 2. juli til søndag 4. juli
Som vanlig er det kjente artister som hentes inn til de store dansefestene.
Idrettslaget har teft for hva publikum liker, og har hatt veldig bra besøk de
siste årene. Også det maritime innholdet har idrettslaget et godt grep om.
Segling og roing med nordlandsbåter har hovedfokus lørdag og søndag. Gamle
færinger blir dratt ut av naustene og gjort klar for kappsegling. På kaia er det
forskjellige underholdningsinnslag lørdag og søndag.
Bindal kommune vil ha en egen bod med informasjon.

SIE GUBBA

I oktober/november 2008 spilte SIE
GUBBA inn ny cd, "Hemafrå" som
kom ut 05.01.2009 til svært positive
kritikker fra en samlet musikkpresse!
Plata solgte fort til Gull, og har solgt
over 25.000 ex. SIE GUBBA turnerte
hele sommeren 2009, men hadde fri i
jakta og i desember. SIE GUBBA arbeider nå i studio med ny CD. Planlagt utgivelse: januar 2011. Gruppa skal spille
40 konserter på sommerturne!

Sørvassbu:
Utleie kun til medlemmer
av TJFF.
Vedrørende utleie av hyttene:
Leietid er maks 3 døgn pr.
gang. Dette gjelder alle hyttene, med unntak av Urvoldhytta.
NB! Alle hytteleietakere tar
med seg oppvaskklut og tørkehåndduker v/alle hytter.
Jakt (Småvilt):
Med småvilt menes det til
enhver tid lovlig jaktbare
småvilt med unntak av rådyr,
bever, gaupe og jerpe. Husk
premie på flest kråker og
rever – kr. 1 500,Områder som disponeres til
småviltjakta er:
- Åbjøra sør og Glømmen:
Fra 25.09.
- Terråkområdet:
Hele sesongen.
- Brevikfjella: Etter elgjakta,
og da kun etter rype.
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PK & DANSEFOLKET

PK & Dansefolket har på kort tid
greid det som de fleste sliter med,
å sette solide spor etter seg i den
Skandinaviske dansebandjungelen.
Masse TV og radiospilling har naturligvis hjulpet med dette.
PK & DanseFolket er et utpreget
live-band, med sansen for "plukking" av de riktige låtene. Låtene
er ispedd PK sine underfundige
tekster. Dette har gjort det lett
for publikum å få et forhold til
orkesteret.
Gruppa har nettopp
sluppet sitt 7. album.
Medlemmer:
Simon Skotheimsvik på gitarer,
Kjell Åsheim på bass
Geir Åsheim på trommer
Erik Torset på gitarer
Øystein Opsvik på keyboard
Per Kristian «PK» Støbakk synger

SIE GUBBA er ett av landets mestturnerende countryrock-band.
Medlemmer:
-Petter Øien: vokal,gitar
-Morten Hølås: fele,kor
-Reidulf Wormdal: tangenter
-Magne Almås: gitar,kor
-Håvard Soknes: tromme
-Leif Arne Olaussen: bass

Båtsaumen

16

Kommunalt informasjonsblad for Bindal

Kulturkalender sommeren 2010
Topp 10

DANSEFESTER

FOTBALLKAMPER

Bryggedans 19. juni på Helstad.
Arnsteins spiller til dans.

5. divisjon avd.1

NORDLANDSBÅTREGATTAEN
2010
Fredag 2. juli spiller Sie Gubba på utescenen
Lørdag 3. juli er det også utedans med PK og dansefolket.

BINDALSEID-DAGAN
Fredag 9. juli: Fest med revy + Black and Blond
Lørdag 10. juli: Fest med Rhymes

ST.HANS-FEIRING
Onsdag 23. juni er det familiekveld i Møllebogen.
Det blir tradisjonell feiring med bål, grillmat,
rømmegrøt,fiskekonkurranse, spettkasting og leker.
Arrangør er UL Framsteg.

Bane:
19. juni Bindal - Kolvereid Bindalseidet
03. juli Bindal—Beitstad
Terråk
21. august Bindal—Overhalla
05. sept. Bindal—Hållingen
25. sept. Bindal—Follafoss/Malm
Bindal fotball sine hjemmekamper spilles både på
Bindalseidet og på Terråk. Se oppslag før hver kamp.
Det kan bli endringer på tidspunkt og arena.

ÅBYGDA
Revy i Åbygda 16. juli på Åsen. Arrangør er Åbygda
ungdomslag.
Sommerkonserten i Åbygda 17. juli.
Fiskefestival på Stranda i Åbygda lørdag 31. juli.
Arrangør er Åbygda IL.

BASAR
Søndag 7. november kl 1500 arrangerer Helstad og
Bangstad Vel basar på Helstad.

Riksteateret kommer til Kolvereid
Mandag 30. august viser Riksteateret forestillingen ”Ali Baba og de
40 røverne” i Kolvereid kulturhus.
Dette er en fargerik familieforestilling.
Fredag 24. september viser Riksteateret forestillingen ”Soloppgang
i Riga” i Kolvereid kulturhus. Skuespillere er Marit Østbye og Stein
Grønli. Instruktør Ellen Horn.

