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Sommer i Bindal

Nordlandsbåtregattaen • Sommerkonsert •
Rymgrautfest • Bindalsdagen • Fiskefestival •
Fest i parken • Topp10

Fra fjellet Hatten, med utsikt vestover over Øksninga og Bindalsfjorden.
Lørdag 22. august er det bygdadag og motbakkeløp på Helstad.
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Ny tannlege til Bindal
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Bindal Rådhus
		
7980 Terråk
		
Tlf. 75 03 25 00
E-post: postmottak@
		 bindal.kommune.no
Internett: www.bindal.kommune.no
Ansvarlig redaktør:
Knut Toresen
Redaksjon:
		
Jens Christian Berg
Trykk/Produksjon: Prinfo Rønnes,
Mosjøen, 75 17 53 00

Den 2. juni begynte Gunnar Thorseth i 60% stilling ved Bindal tannklinikk. Thorseth, som er bosatt på
Kolvereid, har i mange år arbeidet
i den offentlige tannklinikken på
Høylandet. Selv om han har passert pensjonsalderen for tannleger,
ønsker han å jobbe noen år til. Kontakt Bindal tannklinikk på telefon
750 34 088 eller
epost terrak.tannklinikk@nfk.no

Bladet sendes gratis til alle husstander i Bindal kommune, og kan leses
på kommunens internettside.
Neste nummer er planlagt utsendt i
september 2015.

Nyansatt interkommunal ruskoordinator
i Bindal og Ytre Namdal

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

Åpningstider:
Fra 15. mai til 14. september er
kontortiden 0800 til 1500
ved kontorene på Bindal rådhus.
Bindal folkebibliotek: er
åpent for utlån i tiden
kl 0800 – kl 1500,
med kveldsåpent fra
kl. 18.00 til kl 2000 på torsdager.
Bibliotekar er tilgjengelig
tirsdag, onsdag og fredag
kl 0830 – kl 1430.
Sommerstengt
fra 18. juni til 20. august
Ny telefontid
på legekontoret
fra og med 01. april 2015:
kl 08.30 – 09.00 og 11.30 – 12.00

Som ett av 18 tiltak gjennom prosjekt ”Lokale helsetjenester – psykiatri, rus og somatikk i Bindal og
Ytre Namdal” er det tilsatt en ny
interkommunal ruskoordinator for
en forsøksperiode på 3 år. Heidi

Rønning begynte i stillingen den
11. mai og har telefon 950 59 034.
Rønning kan bistå i forbindelse med
oppfølging av brukere med rusrelatert problematikk.

Nye tilsatte
Ingvild Helstad og Maria Lundseng
Sandnes er begge fast tilsatt i hele
stillinger som sykepleier i helse- og
velferdssektoren, hjemmetjenesten.

Begge kommer fra sykepleierstillinger i Nærøy kommune. Ingvild bor
på Hollup og Maria kommer flyttende til nedre Sylten i Åbygda.

Møteplan politiske møter
Formannskapet/
Fondsstyret
Onsdag 10. juni
Onsdag 16. september
Onsdag 28. oktober
Onsdag 2. desember

Kommunestyret
Torsdag 18. juni
Torsdag 22. oktober
Torsdag 19. november
Torsdag 17. desember

Folketallet i Bindal:
1479 den 1. april 2015
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Petter A. Bjørnli, ordfører

N

å står sommeren virkelig
for døren, vi har feiret 17.
mai i nydelig vær med noen
få regndråper, så skulle dette være
tegn på hvordan sommeren blir, så
tegner det godt!
Vårsesongen er hektisk, det er mye
som skal skje før sommeren både i
landbruket og i politikkens verden.
Kommunereformen har ført til at vi
har fått mye som skal avklares i løpet av kort tid. Det jobbes nå med
å utrede forskjellige alternativ i forhold til de valgmulighetene vi har.
Bindal er med på utredninger både
sørover og nordover. Nordover er
vi med på et prosjekt i regi av Sør
-Helgeland regionråd, og sørover i
et fellesprosjekt med Vikna, Nærøy
og Leka. Et endelig vedtak er tenkt
fattet i kommunestyret i juni 2016
om hvorvidt vi skal gå for kommunesammenslåing eller ikke. Og
hvilket alternativ som er best for
Bindalingene, stå alene, eller bli sør
eller nordvendt. Før den tid skal vi
avholde folkemøter, legge ut informasjon på nettsidene våre, og høre
folkets mening.
Vi jobber også med politireformen.
Departementet har foreslått at
Bindal skal tilhøre Nordland politidistrikt av beredskapsmessige
hensyn, i og med at vi forholder oss
til Fylkesmannen i Nordland. Bindal
har siden 1996 tilhørt daværende
Namdal politidistrikt, nå NordTrøndelag politidistrikt. Dette pga
den geografiske plasseringen, og at
det er mest hensiktsmessig med
vaktsamarbeid sørover. Vi jobber
nå for å få gehør for at vi vil fortsette med dette, godt hjulpet av
politimestrene både i Nord-Trøndelag og på Helgeland.

Kommunen er også godt i gang
med arbeidet med ny arealplan for
kommunen. Vi har gjennomført 6
grendemøter for å komme i dialog
og få bekjentgjort hva dette arbeidet innebærer.
I dag har vi en gammel plan
som er utdatert og ikke i takt med
dagens behov, det gjør at vi til
stadighet behandler dispensasjonssøknader i forhold til gjeldende
plan. Dette er ikke populært hos
Fylkesmannen. Det heter at planverket skal være oppdatert slik at
en slipper dispensasjoner. Så det
er viktig at folk sjekker om reguleringsplanen der de bor er slik som
vi ønsker den. Er det rom for å
søke om å sette opp et nytt hus, er
det hyttetomter tilgjengelig på attraktive plasser, er det mulighet for
å legge ut en flytebrygge eller sette
opp en gapahuk? Trenger vi en ny
vei, adkomst og avkjørsler, skal vi
sikre gode tur og naturområder?
Er det behov for nye hyttefelt, og
er de gamle hyttefeltene attraktive
nok? Det er mange ting som spiller
inn, og derfor er det viktig at vi får
så mange innspill som mulig. Planen
blir ikke bedre enn vi lager den selv,
og administrasjon og politikere har
ikke god nok kjennskap til hva som
er behovet.
I tillegg er vi med på et arbeid med
Kystplan Helgeland. Det er en felles kystsoneplan for 14 kommuner
langs Helgelandskysten. Det er
det kartlagt gyteplasser for fisk,
låssettingsplasser og viktige fiskeområder. Og det er også tegnet inn
de områdene for akvakultur som
er gitt konsesjon i pr i dag. Det er
veldig viktig at dette blir så korrekt
som mulig. Det skal fattes likelydende vedtak i 14 kommuner til

slutt, så forarbeidet er veldig viktig.
Derfor er det viktig at vi får innspill
til plasser der en for eksempel ikke
ønsker akvakultur, for eksempel
fordi en ønsker å legge ut flytebrygge, hyttefelt eller naturområder
som en ønsker skjermet. Så er du
interessert i å delta, er det viktig at
du tar kontakt med kommunen og
sender inn innspill.
I høst er det kommunevalg, som
sikkert alle har fått med seg. I
Bindal er det valg mandag den 14.
september. Kommunen vil legge
ut informasjon om dette, men det
kan være lurt å sjekke om en står i
manntallet slik at en er sikker på å
få delta i valget. Der står utfyllende
informasjon om valget i denne utgaven av Båtsaumen.
Med dette vil jeg ønske alle våre
innbyggere en fantastisk fin og varm
sommer, et riktig godt valg, og be
dere være aktive i forhold til de
planprosesser vi har i gang i kommunen. Bruk stemmeretten! Det er
viktig at alle som kan deltar og sier
sin mening. Som ordfører er jeg
mer enn gjerne lydhør i forhold til
innspill fra dere, ta kontakt hvis det
er noe du mener er viktig for oss å
gjøre noe med.
Riktig god sommer!
Hilsen Petter
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BINDAL
MUSEUM

Bindal museum er et museum om skogens mangfold og bruk av tre.
Årets utstillinger: «Treindustrien på Helgeland» og «Songen om kysten»

JUNI - AUGUST:
«Krigsbarn – norsk mor, tysk far»
Vandreutstillingen «Krigsbarn – norsk mor, tysk far»
forteller historien om hvordan det var å vokse opp
etter krigen med en annerledes historie ved å presentere 7 individuelle livshistorier.
Prod: Helgeland museum, Brønnøy.
Sted/tid: Bindal bygdetun, u/åpningstider.
Utstillingen blir flyttet til Bindal museum i august.
JUNI - AUGUST:
«Songen om kysten»
Vandreutstilling om hvordan livet langs havkanten har
vært skildret i litteraturen – både hverdagslivet til lands
og det tidvis dramatiske livet til havs.
Prod: Ivar Aasen-tunet.
Sted/tid: Bindal museum, u/åpningstider.

Bindal museum er et nytt museum som ligger i sentrum av Terråk i Bindal. Museet er et flerbrukshus og
en møteplass. Her er også museumsbutikk og muligheter for å få kjøpt seg noe å bite i.

ÅPNINGSTIDER I SOMMER
Bindal museum
(24. juni – 1. august):
Onsdag - fredag: 11.00 – 16.00

Utover dette holder museet åpent på forespørsel
Fra og med august er museet åpent mandag – fredag
9 -14.

KRIGENS KULTURMINNER
Kjenner du til kulturminner fra krigen, har en gjenstand
eller en historie å fortelle – da ønsker vi veldig gjerne å
komme i kontrakt med deg!
I 2015 er et 75 år siden 2. verdens krig startet i
Norge, og 70 år siden landet ble fritt. Mange av disse
fysiske sporene etter krigen er allerede gått tapt, og
derfor er det enda viktigere å ta vare på de gjenværende kulturminnene. Bindal bygdetuns venner ønsker
sammen med Helgeland museum å registrere alle disse
fysiske kulturminnene etter krigen i Bindal. Det etter
oppfordring fra Klima- og miljødepartementet og Riksantikvaren.
Samtidig ønsker vi å kunne utvide dette prosjektet
noe ved også å registrere gjenstander, hendelser, og

BINDAL BYGDETUN
Bindal bygdetun er en autentisk husmannsplass,
som var underlagt husmannsordningen helt frem til
1981. Her er også muligheter for å kjøpe seg kaffe
og noe å bite i.

ÅPNINGSTIDER I SOMMER

Bindal bygdetun
(23.juni – 1.august):
Onsdag - fredag: 11.00 – 16.00
Bygdetunet er da åpent kun ved arrangementer og
ved forespørsler. Utover dette holder museet og
bygdetunet åpent på forespørsel

VELKOMMEN PÅ MUSEUM!
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Utstilling på Bindal museum
fra 1. til 15. september
Anne Tidemand- Johannessen Møller er
billedvever og bor på Lillehammer.
Hun har laget 12 store billedvevnader som gir et sammenhengende bilde av Norge gjennom et år. I tillegg
har hun laget 2 lange friser. Den ene er tidsbilder fra
1814 og fram til 1904, den andre er en fortsettelse på
norgeshistorien fram til 2014, med et tablå for hvert
tiår.

minner fra krigen i Bindal. Alle disse registreringene vil
vi samle i et lokalt arkiv. Arkivet vil være en ressurs for
museet, lokalhistorikere og andre historieinteresserte i
arbeid med krigen
Med bakgrunn i de innkomne registreringene håper vi å
få låne inn et utvalg av de registrerte gjenstandene til ei
utstilling. Utstillingen vil bli satt opp i oktober. Ei godt
sammensatt utstilling avhenger din hjelp!
Vi har allerede fått noen henvendelser, men ønsker

AKTIVITETER
OG UTSTILLINGER:
23. JUNI: St. Hans
Arrangement med tradisjonell feiring av St. Hans,
sesongåpning av Bindal bygdetun og åpning av årets vandreutstilling «Krigsbarn – norsk mor, tysk far».
Sted/tid: Bindal bygdetun/23. juni kl. 17.00
24. JUNI: Sesongåpning av Bindal museum
Arrangement med åpning av årets utstillinger ved Bindal museum, visning av filmen «Starten på det moderne
Terråk – Industrioppbygging på 1930-tallet» og boklansering av boken «Fjordheim – Skolehuset i Harangsfjord» ved Rolf Olsen.
Sted/tid: Bindal museum/24. juni kl. 19.00

veldig gjerne flere. Så om du har noe som du tror kan
være av interesse for oss så håper vi at du tar kontakt.
Vi er også spesielt interessert i å få registrert vaktbuer
som gjerne sto ved fjordmunningene under krigen. Fra
disse vaktbuene overvåket mann tysk aktivitet langs
kysten.
Berit, 750 31 034 eller Therese, 404 83 723
På forhånd takk!
Bindal bygdetuns venner og Helgeland Museum
FAST UTSTILLING:
«Husmannen og husmannsvesenet»
Fastutstilling om Vandreutstilling om husmannsvesenets
historie og om Hilda Busch, Bindals siste husmann. Hilda bodde på gården som i dag utgjør Bindal bygdetun.
Prod: Helgeland museum, avd. Bindal.
Sted/tid: Bindal bygdetun, u/åpningstider.
JUNI - MAI:
«Treindustrien på Helgeland»
Årets utstilling er om skog og fremveksten av treindustrien på Helgeland – et møte mellom natur, kultur, samfunn og økonomi. Prod: Helgeland Museum, Bindal.
Sted/tid: Bindal museum, u/åpningstider
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Bufetat,
Fosterhjemstjenesten Bodø
rekrutterer fosterhjem
fra Bindal i sør
til Tysfjord i nord

ringsprogram som forbereder, utvikler og støtter fosterhjem.

Barn og ungdom som flytter i fosterhjem er som alle barn og ungdommer. De har ulike behov. Felles
for dem alle er at de har behov for
voksne, som kan gi dem den omsorgen og de trygge rammene som de
trenger. Vi har behov for mange og
ulike fosterhjem, til barn og ungdom
i alderen 0 -18 år!

Ta kontakt med oss
for en prat.

Alle som ønsker
å bli fosterhjem

Opplæringskurs vår 2015:

trenger å få kunnskap om hva det
innebærer å være fosterhjem. Til
dette benytter Fosterhjemtjenesten PRIDE grunnopplæring - som
bl.a. inneholder 3 helgesamlinger og
hjemmebesøk. PRIDE er et opplæ-

Vi kan gi ytterligere informasjon om
fosterhjemsordningen, PRIDE og
veien videre, uten at du /dere forplikter dere til noe.

PRIDE-kurs høst 2015:
Under forutsetning av mange nok
deltakere holdes PRIDE kurs både i
Bodø og Mo i Rana.
Mo i Rana:
Helg 1
5. – 6. september
Helg 2
17. – 18. oktober
Helg 3
28. – 29. november
Bodø:
Helg 1
5. – 6. september
Helg 2
17. – 18. oktober
Helg 3
28. – 29. november

Bufetat, ved Bodø ungdomshjem vil
holde en alternativ opplæring i Bodø
for potensielle nye Familiehjem og
Beredskapshjem med oppstart i uke
19.
Helg 1: 9. - 10. mai.

Gapahuken i Troll
skogen er ferdig
Terråk skole har denne våren satt opp en gapahuk
ved Stillelvstien på Terråk. Flere klasser har deltatt
i arbeidet. Gapahuken kan brukes av alle som ferdes langs stien, og vil bli brukt av skolen på dagsturer.
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Ulike fosterhjem og behov for flere:
På grunn av at det er viktig å finne
det riktige fosterhjemmet til hver
enkelt, er det behov for mange og
ulike familier.

med spesielle behov. Fosterhjemmet er forsterket av Bufetat og inngår kontrakt både med Bufetat og
med kommunal barneverntjeneste.

Ordinære fosterhjem:

Beredskapshjem:

De fleste barn og ungdommer som
bor i fosterhjem bor i et ordinært
fosterhjem. Dette er fosterhjem
med og uten forsterkninger av tiltaket. En forsterkning av et fosterhjem kan f.eks. være frikjøp i en
periode av fosterfar/mor med bakgrunn i det aktuelle barnets behov.
Ekstra veiledning eller avlastning er
andre eksempler på en forsterkning av et fosterhjem. Barneverntjenesten har ansvar for å følge opp
barnet og fosterhjemmet og sørge
for nødvendige støttetiltak. Fosterhjemmet inngår kontrakt med
den kommunale barneverntjenesten
som plasserer barnet.

Beredskapshjem i regi av Bufetat er
et fosterhjem der en av de voksne
er oppdragstaker på hel tid. Dette
er et tiltak hvor familien er særlig
egnet til å ivareta barn og ungdom
i krise. Dette er et fosterhjem hvor

barn og ungdom plasseres akutt og
midlertidig før de flytter i en permanent omsorgsbase. Også her er
fosterhjemmet forsterket av Bufetat
med kontinuerlig veiledning og ekstra oppfølging og fosterhjemmet
inngår kontrakt med Bufetat.
Fosterforeldre får oppfølging, veiledning og godtgjøring avhengig av
rammene for den enkelte fosterhjemsplassering.

Familiehjem:
Et familiehjem i regi av Bufetat er et
fosterhjem der en av de voksne er
oppdragstaker på hel tid. Dette er
et tiltak som er forsterket med kontinuerlig veiledning og ekstra oppfølging, og hvor familien er særlig
egnet til å ivareta barn og ungdom

Mvh Bufetat, Fosterhjemstjensten Bodø, Sjøgt. 3 og avdeling Leirfjord
Ring oss på tlf: 466 15 450
Besøk vår hjemmeside fosterhjem.no/bodo
Send e-post til: fosterhjemstjenesten.bodo@bufetat.no

Vurder å bli fosterhjem - Ikke la det bli med tanken

Terråk Jeger og fiskerforening
- Turer sommer og høst 2015:
22.08-23.08.15: TJFF Jr. sin
familietur til Glømmen.

innen 15.08.15. Med forbehold om
endringer.

Overnatting i telt. Vi gjentar suksessen fra i fjor, der barn fra 1-12 år
deltok på hele eller deler av turen.
Påmelding til terraakjff@gmail.com,
909 28 507 (Ann Katrin Nilsen),
eller 975 98 265 (Elin Gangstø)

04.-06.09.15:
TJFF sin høsttur.
I år går turen fra Kalvvatnan og
over til Glømmen. To overnattinger
i telt. Blir det nok påmeldte, ordner

vi buss. Man må regne med egenandel, pris kommer senere. Påmelding
til terraakjff@gmail.com, eller
975 98 265 (Elin Gangstø) innen
28.08.15.
Med forbehold om endringer.
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Bindal sykehjems venneforening
samarbeider med frivilligsentralen
om trivselsarrangement for beboerne
Bindal sykehjems venneforening
samarbeider med frivilligsentralen
om trivselsarrangement for beboerne.
”Kjerring- og Kallkaffe” fra Bindalseidet besøkte sykeheimen med kaffegodt og flott underholdning. Supre
folk.
Den ukentlige bingoen på sykeheimen er alltid populær. Det er stort
oppmøte og god stemning. Vi spiller
bingo, drikker kaffe og spiser vafler.
Frivillige stiller opp hver gang og
hjelper til slik at alle som vil delta
kan være med. 3 damer rullerer på
å steke vafler til bingoen.
Tusen takk til dere alle som bruker
av deres tid til glede for andre.
Vi organiserer natteravntjenesten i
Bindal. Kan du tenke deg å bli natteravn? Kontakt Paula på tlf. 94 81
11 16

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

9

Informasjonsblad for Bindal kommune

Anna Angel Åsaunet
fylte hundre år
den 7. mai
Anna bor i dag på Bindalseidet, og ble feiret på dagen
med fest og telegram fra Kong Harald.
Anna var nummer tre i en søskenflokk på ti, og vokste
opp på gården Lian. Hun giftet seg i 1937 med Harald, og
fikk to barn. Senere har det kommet til seks barnebarn,
og tyve oldebarn, og snart kommer det første tippoldebarnet.

Råd til ungdom med

sommerjobb
Har du fått sommerjobb?

Lønnsslipp

For mange unge er sommerjobben
første møte med arbeidslivet og arbeidsgivere Her finner du de viktigste punktene du må huske når du får
sommerjobb.

Du skal ha lønnsslipp hvor det fremgår hvor mye du har tjent og hvor
mye du eventuelt er trukket i skatt.
Lønnslippen er en kvittering for
trukket skatt. Ta derfor godt vare
på den!

Hva må du huske når du får sommerjobb?

Skriftlig arbeidsavtale
Du skal ha en skriftlig arbeidsavtale
som skal inneholde opplysninger om
arbeidstid, arbeidsoppgaver og lønn.
Standard arbeidsavtale finner du på
www.arbeidstilsynet.no

Skattekort/frikort
Du kan bestille vanlig skattekort eller frikort på www.skatteetaten.no.
Arbeidsgiveren din må trekke 50
prosent skatt av lønnen din dersom
du ikke har skattekort/frikort.

Feriepenger
Du skal ha feriepenger som etter
ferieloven er 10,2 prosent av brutto
lønn. Hvis du jobber på en arbeidsplass hvor arbeidstakerne har rett
til fem ukers ferie, skal feriepengene
utgjøre 12 prosent av lønnen. Du
har rett til å få pengene utbetalt ved
sluttoppgjør, normalt når sommerjobben er over.

Selvangivelse
Når du har hatt arbeidsinntekt i
2015, skal du få tilsendt selvangivelse i april 2016. Sjekk at beløpene
stemmer! Har du ikke endringer
eller tillegg til den forhåndsutfylte

selvangivelsen slipper du å levere
den.

Attest
Husk å be om attest fra arbeidsgiveren din. Denne skal inneholde
opplysninger om hvilke arbeidsoppgaver du har hatt og hvor lenge du
har jobbet. Ta godt vare på den, den
kan være nyttig når du søker annen
jobb.

Småjobber inntil
kr 1 000 / 6 000 / 8 000
Du kan gjøre småjobber for én eller
flere arbeidsgivere og motta inntil
kr 1 000 skattefritt fra hver i løpet
av året. Du skal ikke oppgi dette
beløpet på selvangivelsen. Jobber
du for en privatperson med hagearbeid, barnepass osv. er grensen kr
6 000.
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Valget
2015
Du kan forhåndsstemme i Norge fra
og med 10. august til og med 9. september. Du kan forhåndsstemme i
hvilken som helst kommune i hele
landet. Du kan derfor stemme i en
annen kommune enn der du bor/er
manntallsført.
Dersom du stemmer utenfor kommunen eller fylket du er registrert
som bosatt i, vil du få utdelt stemmesedler som kun er påført de registrerte politiske partiene. Du må
da krysse av for eller skrive på hvilke parti/gruppe du vil stemme på. Ta
med legitimasjon!
Det er ikke nødvendig å ta med
valgkort, men det forenkler valgfunksjonærenes arbeid dersom du
tar det med og det går raskere for
deg å stemme. Husk at stemmen
må rekke frem til hjemkommunen
din innen valgdagen. Du bør derfor
være ute i god tid.
Dersom du ikke kan komme til et
valglokale på grunn av sykdom eller
uførhet, kan du søke valgstyret i din
kommune om å få stemme hjemme
eller der du oppholder deg. Kommunen vil kunngjøre når søknadsfristen er.
Dersom du får adgang til å stemme hjemme, kommer det noen fra
kommunen hjem til deg og mottar
forhåndsstemmen der. Du kan ikke
stemme på valgdagen dersom du
har forhåndsstemt. Du kan heller
ikke forhåndsstemme flere ganger.

Legitimasjon og valgkort
Valgloven sier at en velger som er
ukjent for stemmemottaker skal
legitimere seg. Ta derfor med legitimasjon når du skal stemme, det er
ikke nok å oppgi navn og fødselsdato. Alle velgere får tilsendt valgkort
i posten.

Hvor kan du stemme?
På valgdagen kan du stemme i den
kommunen du er manntallsført, det
vil si den kommunen du var registrert i folkeregisteret som bosatt pr.
30. juni 2015. Skal du forhåndsstemme, kan du gjøre det i hvilken som
helst kommune i perioden 10.08.1111.09.15.

Manntall
Manntallet legges ut på Bindal rådhus snarest mulig etter skjæringsdatoen 30.06. og til og med valgdagen:

Tidligstemme
Du kan avgi tidligstemme på rådhuset fra 1. juli. Det kan gjøres mellom
kl 0800 og 1500 alle hverdager fram
til 10. august.

Forhåndsstemme
I Bindal kan du forhåndsstemme på
Bindal Rådhus
fra 10. august til og med
fredag 11. september,
mellom kl. 0900 og kl. 1400.

I tillegg er det mulig å forhåndsstemme her:
Bindalseidet
eldresenter
lørdag 5. september
kl. 10.00 – kl. 14.00.
Bindal rådhus
søndag 6. september
kl. 1300 – kl. 1500.
Bindal sykehjem
onsdag 9. september
kl. 1000 – kl. 1200.

Valgdagen
På valgdagen mandag 14. sept. kan
du avlegge stemme her:
Kjella
kl. 10.00 – kl. 19.00
Bindalseidet kl. 10.00 – kl. 19.00
Terråk
kl. 10.00 – kl. 19.00
Åbygda
kl. 10.00 – kl. 17.00
Harangsfjord kl. 10.00 – kl. 17.00

Ambulerende
stemmemottak
Hvis du har problemer med å oppsøke stemmelokalet, kan du stemme hjemme hos deg selv. Kontakt
valgstyret i Bindal kommune før 8.
september.

Stemmerett og manntall
Du må ha stemmerett og stå innført
i manntallet for å kunne stemme.

Båtsaumen
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26. - 28. juni på Terråk

Båttur til Alslia torsdag 25. juni.
Servering av rømmegrøt og spekemat.
Segling og roing lørdag og søndag.
Underholdning på kaia. Salg av mat.

Salgs– og utstillingsboder
Fredag 26. juni: Hollywood Scandal.
Lørdag 27. juni: Becca + B-gjengen.

AUSTRA – delt mellom tre
kommuner og to fylker
Tirsdag 26. mai var det
fullt hus på ungdomshuset
Vonheim, som ligger midt
på øya Austra, i den delen
som i dag tilhører Bindal
kommune. Ca 200 personer er bosatt på Austra,
ca 120 av dem i Bindal, resten bor i Leka kommune
eller Nærøy kommune.
Etter innledninger fra ordførerne i Bindal, Leka og
Nærøy, kom fylkesmennene fra Nord-Trøndelag
og Nordland med oppfordringer til befolkningen
om finne ut hva de ønsker
seg, og aller helst bli enige
om å tilhøre en kommune
i framtida. Kommunereformen har som mål at alle
kommuner gjør vedtak om På bildet: Ordfører i Vikna Reinert Eidshaug, Ordfører i Nærøy Steinar Aspli, fylkesmann
sine valg innen juni 2016.
i Nord-Trøndelag Inge Ryan, assisterende fylkesmann i Nordland Ola Bjerkaas, ordfører i
Leka Per Helge Johansen og ordfører i Bindal Petter A. Bjørnli.

Båtsaumen
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SUNNE STEG
- et tilbud til
f amilier som har
barn med overvekt
og som ønsker å
endre levevaner

Hva er Sunne Steg?
Sunne steg er et tilbud til familier
med barn fra 2. til 7. klasse som ønsker å endre levevaner på grunn av
overvekt. Tilbudet gis i form av samtaler, utarbeidelse av familieplan,
motivasjon og veiledning, aktivitet
og oppfølging i egen kommune. I tillegg til lokal oppfølging deltar familiene på fire helgesamlinger i perioden september 2015-mai 2016.

Hva gjøres i
egen kommune?
Sammen med helsesøster utarbeider familien en plan med utgangspunkt i egne mål. I samarbeid finner
man fram til hva som skal til for å
nå målene, og hvilke områder man
trenger hjelp og støtte til. Familien
vil ha regelmessige samtaler med

helsesøster mellom samlingene. Etter det første året vil familien gis
tilbud om en gjensynssamling, samt
videre oppfølging i 2 til 4 år.

Hva skjer på
helgesamlingene?
Allsidig aktivitet innendørs og utendørs. Aktivitetene er lagt opp slik at
alle kan delta. Felles lunsj og middag
der vi lager maten sammen. Foreldreveiledning
Foreldre/foresatte og barn deles
opp i grupper der det er hensiktsmessig. Det vil være med ansatte
fra ulike kommuner på helgesamlingene.
Hensikten med helgesamlingene
er at vi skal ha det gøy med allsidig
aktivitet og få nye ideer og tips i
forhold til kosthold og hverdagsak-

tivitet. Sosialt fellesskap, erfaringsutveksling og veiledning er også en
viktig del av helgesamlingene. Ta
med ute- og inneklær etter planlagt
program, årstid og vær.

Når er helgesamlingene?
Lørdag 19. september 2015
Lørdag 7. november 2015
Lørdag 6. februar 2016
Lørdag 16. og søndag 17. april 2016

Påmelding til Sunne Steg:
Kriteriet for å delta er at både
barn og foreldre/ foresatte deltar
sammen både på helgesamlingene
og til lokal oppfølging. Tilbudet er
gratis. Ta kontakt med helsestasjonen i din kommune for nærmere
informasjon og påmelding senest
innen 19. juni.

Revisjon av kommuneplanens arealdel
Bindal kommunestyre vedtok i februar å starte arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel.
Hovedmålet med planarbeidet er å
legge til rette slik at flere folk kan
bosette seg i kommunen, legge til
rette for flere arbeidsplasser og videreutvikle et samfunn som er godt
å leve i.
I perioden 24. april – 9. juni har planprogrammet for arbeidet vært lagt
ut til offentlig ettersyn. I den forbindelse og for å skape blest om plan-

arbeidet er det blitt gjennomført 6
grendemøter med arealdelen som
tema. Selv om det har vært et noe
varierende oppmøte, registrerer vi
at det er flere som har planer eller
innspill knyttet til utlegging av blant
annet områder til fritidsbebyggelse/
flytebrygger/ kaier og næringsareal.
Deltakerne på grendemøtene er generelt opptatt av at ny arealdel må
være fleksibel.
Bindal kommune oppfordrer alle
som har synspunkter til eksiste-

rende plan eller som ønsker om
utlegging av byggeområder, iverksetting av større eller mindre tiltak
om å komme med innspill innen 20.
august. Skjema for innspill ligger på
kommunens hjemmeside eller kan
fås ved å ta kontakt med plan- og
utviklingssektoren.
Spørsmål knyttet til planarbeidet
kan rettes til Marit Røstad, tlf: 75
03 25 54 eller epost: marit.rostad@
bindal.kommune.no.
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Potetsetting på Holm
Småtrinnet ved Bindalseidet
skole har i flere år satset på
kjøkkenhage som sitt entreprenørskapsprosjekt. Når mai
måned kommer, vet elevene at
den store «potetsetterdagen»
nærmer seg…
Tirsdag 19.mai var det igjen
klart for årets potetsetting på
Holm. 1-4.klasse ved Bindalseidet skole har i flere år hatt egen
kjøkkenhage som sitt entreprenørskapsprosjekt. Espen Hald
stilte med «potettraktor», en
god gammel Ford Dexta av ypperste klasse, med tilhørende
potetsetter. Alle elevene fikk
prøve seg på dette, noe som falt
i god smak.
I tillegg til poteter dyrkes
det også gulrøtter og div. blomster. Blomstene settes først i
skolens drivhus før de flyttes i
kjøkkenhagen. På sommeren

er foreldrene gode medhjelpere for
at dette kan gjennomføres. En del av
blomstene blir også solgt på sommeren. Potetene og gulrøttene er elevene med og tar opp, før de selges på

småtrinnets «kulturkafe» før høstferien. Alle er hjertelig velkomne!
Merete Berg-Hansen, Jørund
Lislien, Eli Åsaune, Eivind
Sommerseth og Lill-Mari Sormul.

Båtsaumen
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Verdensledende
på rensefiskutstyr
Lakselus er havbruksnæringens
største utfordring med en kostnad
på omtrent fire milliarder hvert år.
Rensefisk spiser lusa av laksen og er
det beste alternativet i dag. Vi utvikler og leverer utstyr for å øke effekt og velferd til rensefisken.
Vi er stolt av å ha levert utstyr til
over 18 ulike selskap i Norge og
Færøyene. Vi har lagd omtrent to
mil med tare, brukt 7 mil med tau,
50 000 strips og fem tonn bly. Samtidig har vår etablering skapt 4 arbeidsplasser i Flekkefjord, hvor de
på oppdrag fra oss har produsert
over 400 rognkjeksautomater. Det
gjør at vi er fremst på utstyr til rensefisk. Det er tøft!

NorseAqua har opplevd det jeg
karakteriserer som en pangåpning!
Det haglet inn ordrer fra alle kanter
uten at vi markedsførte produktet,
og vi vokste meget raskt. Det var
mildt sagt god stæmning og kaos!
Dessverre fikk vi en drop i ordregangen, og vi måtte redusere bemanningen. Det var det verste jeg
har vært gjennom og tungt for de
som måtte gå, men nødvendig for å
sikre arbeidsplassene til de som har
jobb i dag. I dag er vi elleve personer
i sving + to på deltid.
Fremover vil vi jobbe knallhardt for
å få flere bein å stå på. I løpet av juni
vil vi levere nyutviklet gjenfangstnot
og mottaksmerd til rensefisk.

Målet er å skape stabile arbeidsplasser, men det kommer ikke av seg
selv. Uten en vanvittig god innsats
av alle i NorseAqua Teamet, med 5
ungdommer som var inne i påsken,
hadde det ikke vært mulig. Vi peisa
på og går fer gull!
Hilsen Lars Berg-Hansen,
som i skrivende stund er på
kundebesøk i Bømlo.
Fra venstre bak: Christian Kjærstad, Linn Mari Østrem, Odd Ivar
Vikan, Trond Audun Granli Edvardsen, Kristin Horsberg.
Foran: Dag Lande, Nina Kristiansen, Tony Skjevelnes og Ivar
André Johansen.
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Bindal Blomster på Terråk
Sigrun Bergslid åpnet 21. mai
blomsterbutikk på Terråk. Hun
tok over butikken som Anita
Hanssen har drevet i flere år.
Hanssen bestemte seg i våres

Telefon
909 85 990.
Epost
s-bergsl@
online.no

Wenche
Aune Brevik
skal arbeide i
Blomsterbua,
og får blomster av ordfører Petter A.
Bjørnli på åpningsdagen.

for å legge ned, og Bergslid så at det
var viktig å overta driften så fort som
mulig. I løpet av sommeren vil hun
også innrede kontor for begravelsesebyrået Bergslid i de samme lokalene.

Navnet endres fra Blomsterbua til
Bindal Blomster.
Butikken har åpent hver dag kl
1000—1600, og til 14. på lørdager.

Båtsaumen
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Topp10 2015
Topp
Lengde
1. Heilhornet
8,0 km
2. Olderbakkfjellet
Ca 3,8 km
3. Holmshatten
3,9 km
4. Otervikfjellet
2,6 km
5. Svartåstjønna
1,8 km
6. Kvitnesoddden
1,5 km
7. Mulingen
1,5 km
8. Skarstadfjellet
3,0 km
9. Kommelåsen
0,7 km
10. Åkvikfjellet
2,0 km
ny rute med start fra Bøkestadvatnet.

Høyde Gangtid
1058 m.o.h.
ca 4,5 time, krevende løype
533 m.o.h.
Ny topp i Harangsfjorden
620 m.o.h.
ca 3 timer
448 m.o.h.
ca 2 timer
180 m.o.h.
ca 1 time, passer for barn
312 m.o.h.
ca 1,5 time, passer for barn
321 m.o.h.
ca 1 time, passer for barn
470 m.o.h.
ca 1,5 time, passer for barn
129 m.o.h.
ca 20 minutter, passer for barn
289 m.o.h.
ca 1,5 time, passer for barn

I løpet av sommeren vil det bli tilbud om gruppeturer til alle turmålene. Liste med datoer finner du
på kommunens nettside og Facebookside etter 20. juni.

Nye krus Vi oppfordrer turgåere om å ta med kamera, og å sende inn forslag til motiv på årets

Topp10-krus. Den som står bak det fotografiet som blir valgt, vil få 2 stk krus i premie.
Vi mangler bilder fra Kommelåsen, Kvitnesodden, Svartåstjønna, Olderbakkfjellet.

Skilting av
turområder
Bindal kommune deltar i et prosjekt gjennom regionrådet der vi har fått laget noen
turskilt i samarbeid med lag og foreninger.
Det er produsert tre starttavler; Blåfjellstua, Mulingen og Stillelva. VI har også fått
noen veivisere som viser veien fra hovedveien og fram til starttavlene. Det vil også
komme starttavler til Fuglstadfjellet og Bøkestadvannet seinere i år.

Redusert tilbud ved
Kommunestyret i Bindal vedtok i desember 2014 at bemanningen ved Bindal helsestasjon skal reduseres med
50 % helsesøsterstilling. Fra 01. juli 2015 har helsestasjonen ett årsverk som helsesøster. For at helsesøster
skal greie å ivareta barn og unges behov, må vårt tilbud
til voksne utgå (unntatt vaksinering) og det blir noe redusert tilbud til barn og unge.

Båtsaumen
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Mette Lundseng er nå å finne i
egen salong på Terråk, i den gamle
Knoph-butikken. Hun har åpent tre
dager i uka, og har hatt bra med
kunder siden oppstarten i mai. Hun
tilbyr hudpleie, voksing, massasje og
make-up. Prismessig ligger hun lavere enn hva folk er vant til fra byen.
På sin nettside sier hun følgende:
«Har du behov for å slappe av, sen-

ke skuldrene og drømme deg bort?
Da har du kommet til rett plass. Jeg
kan tilby hudpleie og massasje for
kvinner og menn, ungdom, senior, ja
rett og slett alle!»

Mette Lundseng er født på Sømna,
men fant seg en bindaling, og bor nå
på Horsfjord. Hun er utdannet hudpleier, og åpnet i begynnelsen av mai
egen hudpleiesalong på Terråk.

Tlf : 950 78 114
Epost: face2face@hudpleie.com
http://www.face2facehudpleie.com/

Bindal helsestasjon fra 1. juli 2015
Dette medfører at:
• All reisevaksinering må bestilles 1 måned før avreise.
Det settes av fast tidspunkt en gang pr måned til
reisevaksinering.
• Alle intramuskulære injeksjoner for voksne utgår.
Personer må kontakte hjemmetjenesten eller fastlege for å få dette gjort.
• Influensavaksinering overføres til hjemmetjenesten.
• Tilbud om hørselstest for voksne utgår.

• Redusert tilbud på skolene med hensyn til oppfølging
og støttesamtaler, foreldremøter, oppfølging i henhold til kommunalt planverk.
• Redusert tilbud med hensyn til samhandlingsreformen
og «Tidlig Inn», et tiltak som skal sikre kartlegging
og tilby rett hjelp på rett plass til rett tid.
• Helsesøsters funksjon som koordinator for ungdom
som går på videregående skole utgår.
• Tilbud om foreldreveiledningskurs utgår.

Båtsaumen
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Mobilnettet oppgraderes også i Bindal
Bindal kommune sendte i slutten av mars spørsmål til Telenor og Netcom om deres planer framover.
Her er svarene vi fikk:

Telenor

NETCOM

skal etablere 4G i alle kommuner i løpet av 2016.
I Bindal kommune jobbes det med å få etablert
4G på en av basestasjonene i 2015, men det kan
ikke garanteres nå, da det er flere faktorer som
spiller inn.

I vår pågående 4G-utbygging så er det planlagt med oppgradering av samtlige eksisterende stasjoner i Bindal kommune til også å ha 4G (og 3G for de som i dag kun har
GSM).
Mesteparten av dette vil skje i 2-3 kvartal i år. De
stasjoner som eventuelt vil henge igjen, vil være på grunn
av manglende fiber eller radiolinjefremføring til stasjonen
med god nok kapasitet, men de vil uansett bygges med 4G
som vil aktiveres fortløpende etter hvert som tilstrekkelig
linjekapasitet blir tilgjengelig.
Vi kan ikke si med 100% sikkerhet eksakt når samtlige
av våre stasjoner i Bindal har 4G, men innen ett år bør det
være ok, slik det ser ut nå.

Med vennlig hilsen
Kjetil Robertsen
Regiondirektør Telenor Norge
12. mai ble senderen på Lysfjord tatt i bruk for
4G.

Med vennlig hilsen
Tommy S. Johansen
Head of Coverage Network/Technology, Netcom

Hildringen aktivitetsgård
Bindal kommune har inngått avtale med
Tom van Tuijl og Hildringen aktivitetsgård om
et ungdomsprogram i 2015.
Det blir paintball på Hildringen disse fire dagene:
Onsdag 27. mai
kl 14.30—1800.
Lørdag 4. juli
kl 1200—1500.

Lørdag 22. august
Onsdag 9. september

kl 1200—1500.
kl 1430—1800.

Fellessamlinger med overnatting på Hildringen:
Lørdag 6. juni kl 1500—søndag 7. juni kl 1600.
Fredag 21. august kl 1500—lørdag 22. august kl 1600.

Filmkvelder
Onsdag 16. september kl 2000 på Terråk gjestegård
Onsdag 14. oktober kl 2000 på Bindalseidet
Onsdag 21. oktober kl 2000 på bensinstasjonen Terråk
Onsdag 11. november kl 2000 på Bindalseidet
Har du spørsmål, ring 41345894 eller send epost til info@hildringen.no

BINDAL PAINTBALLKLUBB
Onsdager kl 14.30—1800 og lørdager kl 1200—1500.
Mai: lørdag 30.
Juni: onsdag 13., lørdag 17., onsdag 24.
Juli: lørdag 4., lørdag 18, onsdag 22.
August: Lørdag 1., lørdag 22., onsdag 26.,
September: Onsdag 2., onsdag 9., lørdag 26.

CAMP BINDAL
Lørdag 5. september kl 1700—ferdig søndag 6. september kl 15.00.
Påmelding ?? Utstyr og skyss er inkludert.
De som deltar i Paintball får 50 baller pr person pr samling.
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Bindal Utvikling AS informerer!
Det har vært stor aktivitet siden oppstart, noe som gir
oss nytt liv og optimisme i Bindal. Lasse Holten ble ansatt som daglig leder 1. februar 2015. Han ble dessverre
sykemeldt 13. april. Vi takker ham for det engasjementet og optimismen han skapte på kort tid, og ønsker
ham god bedring og velkommen tilbake. I Lasses sykefravær er Lars Petter Langås fra Namdalshagen konstituert som daglig leder i 60% stilling (3 dg pr uke).

Her en en stikkordsmessig
oppsummering av aktiviteten:
•

Det har vært arrangert «Kick off» med ca
50 deltagere, og ”åpen dag” på Brukstomta som
hadde ca 250 besøkende.
• Etablererkurs er gjennomført med 13 deltagere.
• Det er avholdt 6 styremøter + styrekurs (intro
PLP)
Det er gitt støtte til følgende
forstudie og forprosjekt:
Etablererkurs v/Bindal kommune
Kr. 96.000,Prosjekt: Spot On Feeding- NorseAqua AS
v/Lars Berg Hansen
Kr. 80.000,Forstudie: Ny dørproduksjon på Brukstomta
v/Yes Norway AS på vegne av Jan Håvard Brevik,
John Vikestad, Oddvar Fossum og Bjørn Sørhøy.
”Bindalsbruket AS”
Kr. 100.000,Forprosjekt: Tilrettelegging for leietakere på
Brukstomta v/Brukstomta Næringspark
Kr. 200.000,Forstudie: Energiutvikling Bindal
v/Brukstomta Næringspark
Kr. 75.000,-

Forprosjekt: Ny dørproduksjon i Bindal
v/Bindalsbruket AS
Kr. 298.000,Forstudie: Terråk Gjestegård som plattform
og portal for event-tjenester v/Terråk Gjestegård
Inntil Kr. 72.745,Forstudie: Terråk Gjestegård som destinasjon for
styremøter og seminar v/Terråk Gjestegård
Inntil Kr. 50.000,-

Etablerte bedrifter:
•
•
•
•

NorseAqua på Brukstomta Næringspark
Fire Fruer på Bindalseidet (gamle Kula Kafe)
Face2Face på Terråk (gamle Knoph-butikken)
Restart ”Blomsterbua” på Terråk

Vi planlegger 2 dagers kurs om PLP
(Prosjektlederprosess)-Utviklingsevne
den 16. og 17. juni på Terråk Gjestegård.
Kurset er beregnet for prosjektledere, prosjektansvarlige og andre sentrale prosjektaktører i forbindelse med
søknader til Bindal Utvikling eller Innovasjon Norge.
Alle dere som driver virksomhet eller går med tanker
om å etablere bedrift, håper vi benytter anledningen til
å delta på et billig kurs. Pris kr 500,- pr deltager inkl.
lunsj. Det nærmer seg oppstart, ta kontakt med Lars
Petter Langås på tlf 95152151, om du ikke allerede er
påmeldt.
Styreleder Britt Helstad

Bindalsdagen lørdag 29. august
på Oppdal, Nordhorsfjord
Vi starter med tur til Johan Blankhulen, trolig med en guide som
kan fortelle historien der oppe
ved hulen.
Selve dagen vil foregå i storteltet på gressåkeren på Opdal
gård. Det blir underholdning fra
scene i teltet, utstillinger, salg av

mat og drikke, aktiviteter for barn
og voksne, loddsalg.
Skog og landbruk får spesielt fokus. Det blir nok noen gårdsdyr
på plassen også, og kanskje en utstilling av skogsdrift fra før i tiden
og fram til i dag.

De som vil ha bodplass må kontakte Utkantlaget Optimisten, ved
Linda Skogseth,
epost: lskogse@online.no
Frist for bestilling av bod er
9. august.
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Kulturkalender
sommer 2015

St. Hansaften tirsdag 23. juni

Rymgrautfesten i Båtneset

Da samles vi på Hagaberget. Notkasting.
Arrangør: Ul Fram.

Lørdag 18. juli: . B-gjengen spiller.

Gudstjeneste og feiring på Årsandøy.
Arrangør: Ul Framsteg.
Tradisjonell feiring på Bindal bygdetun
«Plassen» kl 1700

Nordlandsbåtregattaen 2015
Arrangør Terråk IL
Fredag 26. juni: Hollywood Scandal
Lørdag 27. juni: Becka. B-gjengen spiller fra kl 2100

Vandring langs ei elv.
Fredag 10. juli: Vi ser på kulturminner ved Myrmarka/
Båtneset.

Fiskefestival i Åbygda
Lørdag 1. august:Aktivitetsdag..

bygdadag på ungdomshuset
Lørdag 22. august på Helstad. Servering av mat og
ulike aktiviteter. Det vil bli et motbakkeløp opp på
Hatten i løpet av dagen. På kvelden blir det fest med
musikk av B-gjengen.

Bindalsdagen 2015
Lørdag 29. august: Utkantlaget Optimisten inviterer til
Nordhorsfjord.

aktivitetsdag
Åbygda IL planlegger i begynnelsen av september.

Fest i parken på Bindalseidet.
Lørdag 11. juli: Arrangør Bindalseidet velforening.

Åbygda Grand Prix.
Søndag 12. juli: Familiearrangement på fotballbanen i
Åbygda. Åbygda IL.

Det blir ikke bryggedans på Helstad i år.

Basar

UL Fram inviterer til basar på Helstad søndag 18. oktober.

Sommerkonserten på Åsen
Lørdag 18. juli: Åbygda.

Tirsdag 14. juli kl 1630. En miljøstafett som skal
bringe rent vann fra Norge til klimatoppmøtet i Paris
i november skal innom Bindal. Vi begynner ved foten
av Heilhornet, der vi tar med vann fra Hornelva ned til

Kjelleidet og vanner tusenårstreet. Deretter ror vi over
båtdraget videre til Svaberget. Alle som vil kan følge
vandringen langs FV 17. Arrangør er Bindal menighetsråd.

