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Les om
Bindalspakken
Kommunestyret har laget en pakke
med forskjellige tiltak rettet mot
folk som velger å etablere seg i
kommunen etter 1. august 2008,
som får barn, adopterer, kjøper tomt
eller som skal bygge hus.
Se side 6.

Oktober 2008
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Utgiver: Bindal Kommune
Bindal Rådhus
7980 Terråk
Tlf. 75 03 25 00
E-post: postmottak@
bindal.kommune.no
Internett: www.bindal.kommune.no
Ansvarlig redaktør:
Knut Toresen
Redaksjon:
Jens Christian Berg
Trykk/Produksjon:
Prinfo Rønnes Trykk, Mosjøen
Bladet sendes gratis til alle husstander i Bindal kommune, og kan leses
på kommunens internettside.
Neste nummer er planlagt utsendt
i november 2008.

Viktige telefonnummer:
Bindal Rådhus
Bindal Sykehjem
Legekontoret
Legevakt
Lensmann

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

Bibliotekets åpningstider:
Terråk:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

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

Bindalseidet filial:
Mandag
kl 1600–1800
Torsdag
kl 1100–1300
og
kl 1600–1800
Stengt i skolens ferie.

Folketallet i Bindal
i Bindal 1. juli 2008 er 1.627. Det
er en økning på 12 i løpet av siste
kvartal (1. april), men siden årsskiftet er det en nedgang på 4.
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Søknadsfrist
spillemidler
Søknader om spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv, nærmiljøanlegg og rehabilitering av
anlegg skal nå registreres på en ny
nettside: www.idrettsanlegg.no.
Fristen er 15. oktober.

Influensavaksine
Nå er det snart tid for årets
influensavaksinering.
Influensavaksine anbefales
til følgende gruppe:
•
•
•
•
•
•
•

Nye tilsatte
Gry Ingrid Larsen er tilsatt som
kommunelege II fra 15. august, da
hun var ferdig med perioden som
turnuslege.
Kristian Flusund er turnuslege i
Bindal fram til 15. februar 2009.
Katrine Hagen er tilsatt som sosialkonsulent i barnevernet, som
vikar for May-Lene Øren som
har permisjon.
Per-André Johansen er tilsatt
som oppvekst– og kultursjef etter Knut Gutvik som har blitt
pensjonist. Siden Johansen for
tiden er ordfører, er barnehagestyrer Arnfinn Hamnes tilsatt
som oppvekst– og kultursjef fra
1. september og ut valgperioden.

Personer som er 65 år eller eldre.
Voksne og barn med alvorlige
luftveissykdommer, spesielt personer
med nedsatt lungekapasitet.
Voksne og barn med kroniske
hjerte- /karsykdommer
Voksne og barn med nedsatt
motstandskraft
Voksne og barn med diabetes
Voksne og barn med kronisk nyresvikt
Beboere på alders- og sykehjem.

I tillegg anbefales
pneumokokkvaksinering,
med revaksinering hvert
10. år
Vaksinasjon vil
foregå på Bindal
helsestasjon.
Det planlegges 2
vaksinasjonsdager i oktober/
november.
Annonsering kommer i
lokalavisa, samt på oppslag
rundt omkring i bygdene.
Hilsen Bindal helsestasjon v. Eva og Marianne

Konsesjonssøknad for
Kalvvatn vindkrafverk
Fred. Olsen Renewables har utarbeidet konsesjonssøknad med konsekvensutredning for utbygging av
Kalvvatn vindkraftverk i Bindal kommune. Vindparken er lokalisert til
Kalvvatnområdet, i grenseområdene
mot Namsskogan. Planene omfatter
72 vindturbiner, hver med en turbineffekt på 3 MW og en årsproduksjon på 750 GVh.
Saken forhåndsbehandles i kommunestyret nå i september. Se også
kommunens nettside (www.bindal.
kommune.no) der flere fagrapporter er lagt ut.

Saken er forhåndsbehandlet i kommunestyret i september.
Følgende vedtak ble fattet:

2.
Bindal kommune ber Norges
vassdrags- og energidirektorat om
å gjennomføre den formelle saksbehandlingen av søknaden snarest.
3. Det bør utarbeides reguleringsplan for planområdet etter bestemmelsene i PLB`s § 23 som kan behandles samtidig med søknaden.
4. Bindal kommune ber om at det
umiddelbart utarbeides reguleringsplan med konsekvensutredning for
alternativ adkomstvei fra Åbygda.

RiksTV for oss som bor i områder uten kabelTV, vil være å kjøpe
parabol. I løpet
av høsten vil det
bli mulig å kjøpe
mottakerutstyr
for bakkenettet
også i Bindal.

Bindal på 72. plass
I Dagens Næringslivs kommunekåring i august havnet Bindal på 72.
plass, og ble best av kommunene på
Sør-Helgeland. Avisen har sett på
tabeller hos Statistisk sentralbyrå,
som måler ulike sider ved tjenestetilbud, levestandard og sosiale forhold.

TAKK

1.
Bindal kommune er positive
til utbyggingsplanene for Kalvvatn
vindkraftverk slik de er presentert
i søknaden. Det tas forbehold for
sider ved utbyggingen som så langt
ikke er kjent og som måtte avdekkes
i den videre behandlingen.

Det digitale bakkenettet
er åpnet i Nordland
Det digitale bakkenettet åpner offisielt tirsdag 18. november i Nordland, men prøvesendingene startet
allerede i juli. De som fortsatt ser
på tv med gammeldags antenne har
nå ett år på seg til å anskaffe en ny
boks (tuner) som åpner for de nye
digitale tv-signalene. Utsendingen av
de gamle, analoge signalene stanser
i november 2009. Alternativet til
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Bindal skårer høyt på tjenestetilbudet, blant annet ved å ha mange enerom til eldre og få elever pr lærer i
skolen. Selv om vi har mange uføre
og lønnsnivået her er lavt, kommer
vi altså ganske godt ut.

TAKK
Bindal har for tiden ikke landbruksvikar. Etter 17 år i jobben, valgte
landbruksvikaren å gå over i annen
stilling. Vi vil takke Finn Terry for
den tida og den jobben han har lagt
ned for gårdbrukerne i Bindal.
En meget STOR takk!!

Politiske
møter
Formannskap/ Fondsstyre/
Fast utvalg for plansaker
Møtes onsdag 15. oktober og
onsdag 26. november
Kommunestyret har møte 30.
oktober og 18. desember
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Balalaika i Båtneset

Fergeleiet på Holm
skal bli presentabelt

Statens vegvesens jury har avgjort
hvilket arkitektkontor som vinner
konkurransen om ny plan for fergeleiet på Holm.
Dette er en del av opprustningen av
Nasjonal Turistveg.
Ghilardi+Hellsten får i oppdrag å
utvikle Holm fergeleie, som skal
fremstå som en flott innfallsport til
turistvegstrekningen i sør. Fergeleiet
skal stå ferdig i løpet av 2011. Helgelandskysten sør, - med frodighet i

Marit Knoph har åpnet ny butikk
på Solstad; ”Gjerdet Gårdsmat og
Ysteri”. Her selger hun hjemmelaget
ost og syltetøy. I butikken finner du
også mange fine gaveartikler.
Ring tlf 75034331 eller 416 55 261
for avtale.

natur, tradisjon og mennesker. Sagn
og historier om tusser og troll. Fjellene De syv søstre, Dønnamannen
og Torghatten. Vegaøyene, som har
fått ærefull plass på Unescos World
Heritage List (Verdensarvlisten) for
sine helt spesielle herligheter. Det er
kanskje Norges vakreste skjærgård
som venter på deg her. Den fremtidige turistvegen Helgelandskysten
sør er planlagt å være 94 km lang
og skal gå langs rv 17 mellom Ven-

nesund og Alstahaug. Helgelandskysten sør, Andøya og Jæren er de
siste strekningene hvor det er funnet godt nok potensial for en fremtidig turistveg. Forstudie og prosjektplaner for de tre strekningene ble
gjennomført i 2005-2006. Planen er
at de skal stå ferdig og få status som
Nasjonal turistveg i løpet av perioden 2012-2015.

I slutten av juli var den russiske
balalaikagruppen Spolokhi innom
Bindal på tampen av en lang turne i Nord-Norge. Gruppa holdt
til på terrassen til det gamle skolehuset i Båtneset, til stor glede
for fastboende, mange sommergjester og tilreisende.

Tidligere på dagen var det mange
som bivånte baking i Ane-ovnen,
den gamle utendørs bakerovnen
i Svarthopen.
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Informasjon om Bindalspakken
Bindal kommunestyre opprettet i møte
den 19.06.08 Bindalspakken. Nedenfor
følger pakkens 10 punkt, med en orientering (i fet skrift) til hvert punkt.
1. Ordningen med nedskriving av
studielån og delfinansiering av
samarbeid mellom kommunen,
bedrifter i Bindal og studenter
ved høgskole/universitet videreføres.
Dette er en videreføring av eksisterende ordning. Kommunen
annonserer ordningen årlig.
2. Det gis tilskudd til alle personer
under 40 år som kjøper boligtomt, helårsbolig eller overtar
gårdsbruk for første gang i Bindal. Denne må være direkte part
på kjøpekontrakt eller utferdiget skjøte. Tilskudd til kjøp av
boligtomt forutsetter at tomta
bebygges innen 3 år. Tilskuddet
utbetales når boligen/eiendommen er tilflyttet og det er levert
flyttemelding. Boplikt løper fra
det tidspunktet flyttemelding er
mottatt. Før utbetaling må skjema være underskrevet av søker.
Det stilles krav om minimum 5
års boplikt. Ved kjøp av helårsbolig eller gårdsbruk gis et tilskudd
på kr 50 000,-. Ved kjøp av tomt
gir kommunen gratis byggeklar
tomt i regulert kommunalt byggefelt. Kjøper man tomt utenom
regulert byggefelt kan man få et
tilskudd på opptil kr 50 000,-. Ved
brudd betales 1/5 del tilbake pr.
år. Tilskudd kan kun gis en gang
til samme person/familie. Gjelder
både eksisterende og nye innbyggere i Bindal.
Dette punktet gjelder både
eksisterende og registrerte
nye innbyggere. For å komme
inn under ordningen definerer
rådmannen det slik at byggetillatelse må være søkt etter
01.08.08 eller kjøpekontrakt
inngått etter 01.08.08. Hver enkelt søknad vil bli vurdert i for-

hold til kriteriene i dette punktet, og tvilstilfeller framlagt for
formannskapet. Søknad rettes
til plan- og ressursavdelingen,
dersom du mener at du kommer inn under ordningen.
3. Gratis barnehageplass. Første år
for ett barn (verdi p.t. 25.630).
Gjelder nye innbyggere med barn.
Søker må melde flytting til kommunen før tilskudd utbetales.
Dette punktet gjelder nye innbyggere som har registrert flytting etter 01.08.08. Punktet er
aktuelt når du har søkt og fått
tildelt barnehageplass. Søknad
om gratis barnehageplass rettes til plan- og ressursavdelingen.
4. Det gis tilskudd på kr 10 000,- til
alle som føder/adopterer barn i
Bindal. Må være bosatt i Bindal
kommune. Tilskuddet følger kvinnen. Boplikt 1 år etter nedkomst.
Ved brudd betales 1/12 tilbake pr.
mnd. Gjelder fødende/adopterende som nedkommer/får etter
tidspunkt for iverksettelse av tiltaket.
Dette punktet gjelder personer
registrert bosatt i Bindal kommune. Adoptert barn må ikke
allerede være registrert som
innbygger i kommunen. Adopsjon av stebarn vil i utgangspunktet ikke komme inn under
ordningen. Det kreves kopi av
fødselsattest eller adopsjonspapirer. Ordningen gjelder fødsler
eller adopsjoner etter 01.08.08.
Dersom du ikke allerede er registrert som innbygger, kreves
kopi av flyttemelding. Søknad
sendes plan- og ressursavdelingen.
5. Pakke der næringslivet bidrar.
Pr. 10.09.08 er følgende med på
ordningen.:

Gjelder for alle innbyggere:
A. Bindalsbygg AS
Ved bygging av hus der totalpakke
av materialer og arbeid er levert
av Bygger’n Bindalsbygg sin Systemhusavdeling, gis en rabatt på
kr 20 000,- i forhold til veiledende prisliste.
Ved renovering av eksisterende
bolig eller bygging av bolig i egen
regi, der uttak av varer fra Bindalsbygg utgjør minimum kr 50
000,-, gis et gavekort til en verdi
av kr 2 000,- fra Bygger’n Bindalsbygg.
Aktuelle tiltak må ikke ha vært
iverksatt før 01.08.08.
B. Trenor Dører AS
Ved bygging av hus der totalpakke
av materialer og arbeid er levert
fra Bindalsbygg AS, gis det 55 %
rabatt på Trenor Dører AS sine
dører.
Aktuelle tiltak må ikke ha vært
iverksatt før 01.08.08.
Gjelder nye innbyggere registrert
bosatt etter 01.08.08:
C. COOP Marked Terråk og Bindalseidet.
Medlemskap i COOP Sør-Helgeland verdi 300 kroner, pluss
et gavekort med verdi kr 700,som velkomsthilsen til innflyttere
til Bindal kommune. I tillegg en
pakke til alle nyfødte i kommunen med verdi kr 400,- ( denne
setningen gjelder alle innbyggere
i kommunen).
D. SinkaBerg Hansen AS
1 eske à 7 kg filèt i biter pr. husstand som tilflytter Bindal kommune.
E. Plahtes eiendommer
For nye tilflyttere gis gratis overnatting med småviltsjakt og/eller
fiske på en av deres hytter.
F. Brønnøysund Avis
Avisen gir nye tilflyttere et 3 mnd.
abonnement på Brønnøysunds

Avis (ett pr. husstand) under den
forutsetning at ingen andre mediebedrifter er med i pakken.
Det tas forbehold om framtidige endringer i forhold til hvilke
bedrifter som deltar med hva.
Ordfører arbeider opp mot flere, også næringsaktører utenfor
Bindal. Eventuelle ytterligere
bidrag fra næringslivet vil bli
supplert. Informasjon om endringer vil bli gitt i Båtsaumen og
på kommunens hjemmeside.
Den enkelte må selv ta kontakt
med aktuell bedrift.
6. Nye innbyggere gis tilbud om en
guidet tur i kommunen. Turen
legges til sommerhalvåret.
Det arrangeres tur hver sommer, første gang sommeren
2009. Dette vil bli annonsert
i Båtsaumen, med mulighet
for nye innbyggere til å melde
seg på turen. Gjelder innbyggere registrert etter 01.08.08.
Ordfører er ansvarlig for dette
punktet.
7. Rådmannen har fullmakt til å inngå
avtale og foreta utbetaling etter
disse reglene. I tvisttilfelle eller
hvis søker klager på administrativt vedtak, bringes saken inn for
formannskapet.

Dette kommenteres nærmere
avslutningsvis.
8. Iverksettelse 01.08.2008.
9. Det oppnevnes en ressursperson
i hver grend som kan ta i mot nye
innflyttere. Ønske de velkommen
og være en person som kan veilede de om hva vi har av tilbud i
grenda/kommunen. Det kan også
være et lag eller forening som får
ansvaret. Navnet på denne personen med tlf.nr. og mailadresse må
ligge på hjemmesiden til Bindal
kommune slik at innflyttere også
kan ta kontakt før de flytter hit.
For å klare å følge opp dette
punktet er vi avhengig av hjelp
fra dere. Dette er en ordning
der det ikke følger med noen
form for godtgjøring, og ordningen baserer seg på frivillige
som ønsker å gi sitt bidrag for
at nye innbyggere skal føle seg
velkommen i kommunen.
Med dette utfordrer vi enkeltpersoner og/eller lag/foreninger til å ta ansvar for dette i
sin grend. Vi håper at dere tar
utfordringen! Det vil bli arrangert fellesmøte slik at ressurspersonene er kjent med hvilke
oppgaver de har. Meld dere
til plan- og ressursavdelingen
innen 01.11.08.

Bedre mobildekning i Bindal
Telenors dekningsdirektør Bjørn
Amundsen var på befaring i Bindal
i august. Han kjørte Telenors egen
målebil. Utstyr i bilen lager en forløpende logg av dekningen. En rask
runde innom Helstadsjøen, Sørhorsfjord, Rødlia på Bindalseidet og Hall,
viste at det er mange områder i Bindal med dårlig eller ingen mobildekning. For brukere som har nye 3Gtelefoner, anbefalte Amundsen at
man skrur av 3G, og benytter vanlig

gsm, når man befinner seg i områder
med dårlig 3G-dekning.
Telenor ønsker å inngå et samarbeid
med kommunen langs RV17, med
tanke på et spleiselag, for å få bedret
mobildekningen.
Ordfører Per-André Johansen
sammen med dekningsdirektøren i
Telenor, Bjørn Amundsen på befaring i Bindal.

10. Informasjonsmappe med informasjon om kommunen og en del
nyttige telefonnr.
Dette vil bli utarbeidet.
Plan- og ressursavdelingen er ansvarlig for oppfølging av Bindalspakken. Unntaket er punktene 5 og 6
som ordfører har ansvaret for. Ta
kontakt med den som er ansvarlig
for oppfølging av det enkelte punkt
dersom du har spørsmål. Søknader/
henvendelser vil bli behandlet fortløpende. Som det framgår ovenfor,
er det innbyggerne selv som må gi
tilbakemelding i forhold til hvert enkelt punkt.
Plan- og ressurssjefen vil etter fullmakt vurdere hver enkelt søknad/
henvendelse, inngå avtale og foreta
utbetaling etter reglene. Ved avslag
på søknad blir det gitt anledning til
å klage. Klagen vil bli behandlet av
formannskapet.
I og med at dette er en ny ordning vil
det sikkert dukke opp tilfeller som
må vurderes nærmere. Slike tilfeller vil bli forelagt formannskapet for
drøfting/avgjørelse.
Bindal, 10.09.08
Rådmannen
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Leif Helstads
testamentariske gave:
Leif Helstad testamenterte en større pengesum til
Bindal kommune i 1993. Bindal kommunestyre skal
fordele deler av gaven til formål for handikappede
og funksjonshemmede i Bindal kommune. Her er
vilkårene:
1. Lag, foreninger, enkeltpersoner og kommunale
avdelinger kan søke om midler.
2. Midlene skal benyttes til allmennyttige forhold som
kommer mange funksjonshemmede til gode.
3. Maksimalt kan det deles ut kr 30 000,- pr. år.
4. Fondet kunngjøres i Båtsaumen.
5. Helse- og sosialsjefen lager ved søknadsfristens utgang
en søkeroversikt. Rådmannen lager innstilling.
6. Dersom ikke tilskuddet blir brukt i samsvar med
søknaden, kan deler av, eller hele tilskuddet kreves
returnert til kommunen. Søknadsfrist: 15.10.2008.
Søknadsskjema fåes ved Sosialkontoret, Bindal Rådhus
eller hentes fra kommunens nettside,
www.bindal.kommune.no.

Bindal kommunes
tiltakspris
• 1. Tiltaksprisen i Bindal kommune
har som formål å stimulere til
næringsutvikling eller andre positive tiltak for bosetting og utvikling i kommunen som omfatter
miljø- eller trivselstiltak
• 2. Tiltaksprisen i Bindal kan tildeles bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner som har vist
initiativ og gjort en innsats utover det en kan forvente i tråd med formålet med prisen.
• 3. Fristen for å foreslå kandidater er 25. oktober.
• 4. Prisen skal bestå av et diplom underskrevet av
ordfører og rådmann samt en sjekk på kr. 5000
som belastes næringsfondet.
• 5. Formannskapet er jury for tiltaksprisen med
rådmannen som saksbehandler. Prisen tildeles på
formannskapets siste møte før årsskiftet dersom
juryen finner verdige kandidater. Prisen utdeles
av ordføreren ved en passende anledning.

Søknaden sendes til:
Bindal kommune
Rådhuset
7980 Terråk

Årets elgjakt står for døren og varer fra og med 25.09 – 31.10. I år er
det anledning til å felle rekordmange
dyr i Bindal, hele 283 mot 251 dyr i
2007. Den er størst økning i fellingskvoten for Bindalshalvøya Storviltområde, som etter ny bestandsplan
har fått økt kvote fra 64 – 86 dyr.
Derfra meldes det om svært mye elg
og rapporter om observasjon av 50
– 60 dyr og mer på en tur fra Bindalseidet til Hald er ikke uvanlig. Økning er det også i område Fjordan
der det til sammen kan felles 10 dyr
mer i år enn i 2007.
Som tidligere år skal det også i 2008
leveres inn kjever av alle felte kyr
som er 1 år og eldre. Kjever og ovarier analyseres hos Norsk Institutt
for naturforskning i Trondheim og
gir viktig informasjon om alderssam-

mensetningen og produktiviteten i
elgstammen.
Viltnemnda vil nytte anledningen
til å minne om at alle jaktlag skal ha
tilgang på godkjent ettersøkshund.
Denne plikten kan oppfylles enten
ved at noen i jaktlaget har egen hund
eller ved skriftlig avtale
med en annen,
godkjent hundeekvipasje.
Viltnemnda
minner
også
om plikten til å
ettersøke dyr
som kan være
såret. Mulig
skadeskyting
skal
også
meldes
til
kommunen.

Kulturprisen 2008
tildelt Hans Th. Kveinå
Hans Th. Kveinå gikk bort i juni. Ved
begravelsen/bisettelsen ble han tildelt Bindal kommunens kulturpris
posthumt.
Hans Theodor gjorde seg bemerket innenfor mange områder. Særlig
var han aktiv i musikklivet. Han har
siden ungdommen spilt flere instrumenter, men var vel mest kjent for
å ha spilt trekkspill. Han var også en
sterk drivkraft bak ”Trekkspillkameratene”. I tillegg spilte han bass, klarinett og saksofon. Når det gjelder
sang var han kjent for sin tenor, og
var i en årrekke med i Bindalseidet
songlag. Der hadde han soloopptredener på sangerfester og stevner. I
den siste tiden var det Ytre Bindal
Mannsangforening som fikk god nytte av hans stemme og humør. Hans

var også kjent fra utallige opptredener i lokale revyer, hvor han hadde
en rekke roller.
Idretten har også nytt godt av Hans
Theodor sitt engasjement. I sin ungdom spilte han på IL Kula sitt A-lag.
Han var også i mange år trener. På
80-tallet var han som leder av IL
Kula sterkt medvirkende til at laget
fikk realisert klubbhus, trimløype,
gressbane og grusbane.
Innenfor velforeningen var han aktiv
drivkraft i Bindalseidet velforening,
både som styremedlem og leder. I
Hans sin tid har foreningen markert
seg som en viktig forening på Bindalseidet. Også i Bursvikbotn Båtforening var han aktiv.

Beverdammer

ELGJAKTA – 2008
Til slutt minner Viltnemnda om fristen for innlevering av kjever, ovarier
og fellingsresultatet – 10 dager fra
jaktas slutt.
Skitt jakt!
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I Bindal har beveren etter hvert etablert seg flere
steder. Beveren er en arbeidsom krabat og bygger dammer og hytter der den slår seg til ro over
kortere eller lengre tid. Denne virksomheten er et
ledd i beverens strategi for å overleve.
Mot vinteren er det særlig viktig for beveren å få
beholde slike anlegg. Av og til kan denne virksomheten oppleves som en ulempe for annen virksomhet.
Kommunen vil derfor minne om at beverdammer
og -hytter er fredet og ikke må ødelegges. Dersom
anleggene medfører stor ulempe for næringsvirksomhet, kan det imidlertid søkes om tillatelse til
å fjerne beverdammer. For at slik tillatelse kan gis,
skal det påvises vesentlig økonomisk skade. Eventuell søknad om å fjerne beverdammer sendes Bindal
kommune, Viltnemnda.

Linedance-kurs

Fjelltur
Terråk jeger- og fiskerforening hadde sin årlige fellestur
i september. Tidlig lørdag morgen gikk bussen fra Terråk
og inn til Horstadkammen i Åbygda. 12 deltakere gikk så
innover dalen og over fjellet til Sørvatnet. På ettermiddagen slo de leir ved Sørengan. Noen av turgjengerne
tok en avstikker til Grønlifjellet rett over fylkesgrensen
sørover, mot Nærøy. Ved toppen ligger en stor stein
som hviler på tre mindre steiner. Dette var tidligere et
viktig sted i samisk tradisjon. Lørdagskvelden var det
bålkos og fiskehistorier. Søndagen bar turen videre ned
forbi Mellomvatnet og Nervatnet, ned til Terråk.

Håvard Bergerud og Gudmund Aune ved Grønlifjellet.
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Kongens fortjenestemedalje utdelt
Lærer Solbjørg Sagmo er tildelt
kongens fortjenestemedalje i sølv.
Det var under kulturkvelden på
Bindalseid-dagan fredag 11.07.08
at Solbjørg Sagmo fikk fortjenestemedaljen for sitt virke som lærer gjennom 40 år og for sitt store
engasjement i korsammenheng
gjennom 30 år. Overrekkelsen
av medalje og diplom ble foretatt
av ordfører Per-André Johansen.
Sagmo vil bli invitert til en mottakelse på Slottet hvor hun får anledning til å takke Kongen personlig for medaljen.

11

Somme
rbilde

Funnet
1 stk grå t-skjorte i barnestørrelse (130)
funnet på Åkvikfjellet i august. Kan fås ved
henvendelse kulturkontoret.

Austra bridgeklubb
2. oktober enkeltturnering
9. okt, 16. okt, 23. okt og 30. okt andre
turnering
6. november Enkeltturnering
3. nov, 20. nov, 27. nov og 4. des. tredje
turnering.
11. desember Enkeltturnering
Start til vanlig tid kl 1930 på Vonheim ungdomshus.

Slutt for ”Bank i Butikk” i Bindal
Fra og med september er ”Bank i
butikk” lagt ned på Bindalseidet,
og det samme skjer ved årets slutt
på Terråk. ”Bank i butikk” har vært
Sparebank1 sin måte å løse manuell kontanthåndtering på i Bindal
kommune. Bank i butikk er en ren
manuell løsning for kontanthåndtering og har ikke noen sammenheng
med minibank, rådgiverkontor eller
andre tjenester banken tilbyr. Gjennom samarbeidet med Joker Bindalseidet og Terråk regnskapskontor
har man kunnet sette inn og ta ut
penger, betale regninger, veksle, osv.
De lokale samarbeidspartnerne har
løst oppgaven på en utmerket måte.
Vi beklager overfor kommunens innbyggere at man nå opplever å få ett
dårligere tilbud på dette området,
sier banksjef for personmarkedet i
Namdal Kjell Erik Strøm. Hvordan
skal Bindalingene tilpasse seg dette?
For de aller fleste vil dette ikke innebære noen overgang. De fleste bruker ikke ”Bank i butikk” når de skal
utføre sine daglige banktjenester. For

de som trenger informasjon og opplæring i bruk av nettbank, kort, avtalegiro, osv. er det arrangert temamøte på Bindalseidet, der kundene
fikk råd om hvordan de tilpasser seg
endringene. Det samme vil bli gjort
i Terråk i begynnelsen av desember.
I tillegg kan alle som ønsker det få
individuell rådgivning og oppfølging.
Ta da kontakt med en rådgiver eller
vår kundeservice på 07300.
Begrunnelsen for å legge ned er at
vi opplever redusert etterspørsel
fra kunder, med tilhørende nedgang
i antall transaksjoner per dag. Vi har
dessuten lagt til rette for økt bruk
av kort via vår abonnementsløsning
FRI. Her har vi samlet alle elektroniske betalingstjenester i en gebyrfri løsning, der du ikke betaler noe
for bruken (kun
250 kr for Visakortet) Du
betaler da ingen
ting for betaling
av regninger på
nett, uttak på

egne minibanker, osv. Problemet vil
i første rekke være knyttet til kontanthåndtering. Uttak kan gjøres
på butikker med uttaksmulighet via
kortterminalløsning. På Terråk er
det minibank og da får man tatt ut
penger her. Innskudd av penger må
vi bare innse at vi pr dato ikke har
noen fullgod løsning på. Alternativet
for disse vil være å dra til nærmeste
bank med kasse eller innskuddsautomat (Posten eller Sparebank1 på
Kolvereid). Vi er klar over at det er
langt til vår
egen innskuddsautomat, spesielt på
Bindalseidet. Vi anbefaler bedrifter, frivillige lag og organisasjoner å
bruke kortterminal for å begrense
kontanthåndtering mest mulig, sier
banksjef Kjell Erik Strøm.

Utsikten fra Maraftashaugen i Åbygda.

Melkekvoter

Nytt kvoteår starter 1. mars 2009
Salg av melkekvote - må meldes
Statens
Landbruksforvaltning
innen 1. oktober 2008.
Kjøp av melkekvote - må meldes Statens Landbruksforvaltning
innen 1. desember 2008.
Nytt av året:
Leie av melkekvote - må meldes
Statens
Landbruksforvaltning
innen 15 januar 2009.
Kvoteleie ble vedtatt i jordbruksforhandlingene 2008. Regelverket
er ennå ikke fastsett, men ut fra
protokollen kan en si følgende:
Enkeltbruk kan leie kvote opp til
kvotetaket, dvs. 400 000 liter for

kumelk.
Leie må foregå innenfor fylket/omsetningsregionen.
Samdriftsforetak og medlem i samdrift kan ikke leie/leie ut kvote.
Eier av landbrukseiendom med
melkekvote kan leie kvote.
Eier av landbrukseiendom med aktiv* melkekvote kan leie ut kvote.
Minimumsperiode for avtale om
kvoteleie er fem år.
Leieforholdet skal godkjennes av
Statens landbruksforvaltning og
har virkning fra påfølgende kvoteår.
Prisen for kvoteleie kan avtales
fritt mellom utleier og leietaker.

Det blir ingen restriksjoner på
hvor mange produsenter det kan
leies kvote fra/til.
Leieavtaler for kumelk får virkning fra kvoteåret som starter
01.03.2009.
Søknadsfrist for kvoteleie for ku
er 15. januar 2009.
Som i forskrift om kvoteordningen
for melk regnes ei kvote som aktiv
dersom det har vært normal helårsprodukusjon på eiendommen
kvoten tilhører i to av de siste tre
åra før eventuell søknad sendes til
Statens landbruksforvaltning.
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Avløsning
ved sykdom
Dagsats for tilskudd til avløsning
ved sykdom økes fra kr 1030 til
kr 1130.
Fra 1/1 2009 overtar avløserlaget
ansvaret for landbruksvikartilbudet. Ved behov av landbruksvikar
fra denne dato, tas
kontakt med Ytre Namdal Landbrukstjenester.
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Ferie- og
fritid
Maksimalsatsen for avløsertilskudd øker fra kr 55000 til kr
58000 pr. år.
Endringene gjøres gjeldende for
2008.

Linefiske på internatskolen
Vinteren 1948 drev to av guttene, Arnold Hårvik og Arne Otervik som bodde på internatet på Vassås skole
linefiske under skolegangen. Færing tilhørte Olav Øyen, men det var sønnen til gårdsbestyreren, Arnold Hårvik som hadde med båt og line. Vi andre
elevene hadde med både line og agn selv. Etter at skoledagen var slutt og vi
hadde spist middag, egnet vi lina. Egnerbua var kjøkkenet på skolen, og da
deltok flere av elevene med egninga. Men da var det blitt mørkt. Det var
ikke noe stort problem, da noen av elevene hadde lommelykt så lina kunne
settes. For at vi skulle være ferdig med linedraginga før skolestart kl. 9,
måtte vi ekstra tidlig opp, og da var det peddelen Åse Katviks vekkerklokke
vi trolig fikk låne.
Lina satte vi rett utenfor ”skolehustrappen”. Vi fikk da så mye fisk at vi solgte
noe til læreren H. P. Holand. I tillegg fikk vi sikkert så mye at det holdt til
”kokfesk” til oss 12- 15 elevene. Jeg husker blant annet at vi fikk en liten
kveite. Dette foregikk uten at vi hadde redningsvest eller regnklær, og heller
ikke alle hadde støvler. Jeg tror ingen ble verken bløt eller skikkelig frossen.
Ingen fikk i alle fall varig skade.
Fortalt av Arne Otervik.
Nedskrevet av Dag Dybvik.

Generalforsamling,
Bindal
Kraftlag
Bindal Kraftlag har avholdt Generalforsamling fredag 15.08. 2008.
Bindal Kraftlag vil etter innsending til Brønnøysund hete Bindal
Kraftlag SA.
På generalforsamlingen ble nye
vedtekter, strømleveringsvilkår
og strategiplanen godkjent. De
vil bli lagt ut på vår hjemmeside;
www.bindalkraftlag.no i løpet av
oktober 2008.
Etter alle valg har styret i Bindal
Kraftlag Sa en slik sammensetning.

Fotballskole i Bindal
Daniel Nannskog, kjent spiss
fra Stabæk, var instruktør på
fotballskolen i juni, sammen
med Lasse Holten og Tord
Joten som begge er aktive i
Levanger fotballklubb. Det
var også mange lokale instruktører med. Hans Otto
arbeider med nye ideer til
folk vi kan hente inn til inspirasjon og motivasjon.
Hans Otto Helstad
hjelper Film Patiwat Onoprakon med å få Daniel
Nannskogs signatur på
t-skjorta.

Grillhytta
Bindal Handikaplag har nettopp gjort ferdig Grillhytta, som ligger på “Doktorjorda” på Terråk.
Hytta kan rommer en 12-15
voksne personer,
og kan lånes av
lag og foreninger.
Ta kontakt med
Anne-Beate Solvang på Terråk.

Styreleder:
Lisbeth Berg-Hansen
Nestleder:
Oddvin Holm
Styremedlem:
Gunvor Aursjø
Styremedlem:
Ivar Brevik
Styremedlem.
Oddvar Fossum
Bindal Kraftlag vil bruke Båtsaumen og vår internettside til å formidle info angående selskapet.
Med vennlig hilsen
Kolbjørn Botnmark
Elverksjef, Bindal Kraftlag
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Gapahuken
ferdig
Nedenfor Bindal sykehjem på Terråk ligger fiskeplassen som Bindal
Handikaplag åpnet i 2007. Nå i sommer er det satt opp en gapahuk ved
snuplassen. Gapahuken er åpen for
alle som ønsker tak over hodet.
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Fysisk fostring og ernæring
blant skolebarn i Bindal
For et langsiktig folkehelsearbeid er
det viktige at gode levevaner og sunn
livsstil etableres tidlig i oppveksten.
Skole og barnehage blir derfor sentrale arenaer i folkehelsearbeidet.
Viktigheten av et sunt kosthold og
fysisk aktivitet for barn og unges helsetilstand er godt dokumentert, og
det rapporteres i økende grad om
positive effekter på elevenes konsentrasjon og læringsutbytte. Fysisk aktivitet og sunt kosthold har en rekke
positive helseeffekter, og er nødvendig for normal vekst og utvikling. De
senere årenes vektøkning blant barn
og unge har vakt bekymring, og det
knyttes både til lavt fysisk aktivitetsnivå og ugunstig kosthold. Fysisk aktivitet og god ernæring i barneårene
er viktig for god helse i voksen alder,

TERRÅK BARNELAG PÅ TUR TIL NAMSSKOGAN

og har betydning for barn og unges
trivsel og læringsmiljø.
Bindalseidet friskole har tatt disse
utfordringene på alvor og kommet
i gang med flere tiltak for å styrke
barnas helse. Dette er virkelig flott,
og håper det kan gi inspirasjon til de
andre skolene i Bindal.
Et av Bindalseidet friskoles satsingsområder er Helse og miljø. Hovedmålet er å gi elevene kunnskap om
hva de kan gjøre for å oppnå god
helse. Vi prøver å fremme dette bl.a.
ved at vi har fysisk aktivitet på timeplanen hver dag. Her tilbyr vi ulike
aktiviteter ute og inne avhengig av
årstid/vær og vind. I tillegg har elevene tilbud om skolelunsj hver man-
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dag. Foreldrene betaler to ganger
pr. skoleår, og det koster kr. 10 pr.
lunsj.
I tillegg til dette er Bindalseidet sanitetsforening her og gir elevene skolelunsj en gang pr. mnd., og vi har en
”Helsekvart” i forkant av denne skolelunsjen. Her har vi fokus på fysisk
aktivitet, kosthold og helse.
I høst har vi brukt noe av planleggingstiden til å utvikle dette videre,
tre lærere var på kurs på Berg skole,
og Folkehelsekoordinator Lena Fuglstad har vært her og orientert om
sin rolle og gitt oss nyttige innspill og
ideer.

Bindal sykkelklubb
Tidligere i høst ble Bindal
sykkelklubb stiftet. Har du lyst til
å bli medlem, ta kontakt med Nils
Lund, tlf 75031499. Medlemsskap
koster kr 100,- pr år. Det
kommer egne hjemmesider etter
hvert.

Sammen med barnelagene
fra Nordli og Namsos reiste
vi til Namsskogan 16. til 17.
august.
Tilsammen 45 barn bodde
i lag på samfunnshuset på
Trones.
Lørdag var vi i familieparken,
og på kvelden øvde vi inn 5
danser, som vi viste fram i
parken på søndag.
Vi hadde strålende vær, og
en fin helg sammen med de
andre lagene.
Takker til dere voksne som
var med og hjalp oss.
Ønsker samtidig nye og
gamle dansere velkommen
til et nytt danseår (“,)

DUSØR FOR FUNN AV MÅRHUND
Mårhund er en egen slekt av hundefamilien og kommer opprinnelig fra Asia. Den sprer seg og er nå i ferd
med å etablere seg i Sverige og Norge. Av flere grunner
er det lite ønskelig at den etablerer seg i norsk natur.
Den utgjør en trussel mot flere stedegne arter, særlig
bakkerugende fuglearter. Mårhunden kan også bidra til
smittespredning, særlig rabies og flere forskjellige parasitter. Som en av få viltarter er det jakttid på mårhund
hele året. Mer informasjon om mårhund finnes bl.a.
på hjemmesiden til Direktoratet for Naturforvaltning
http://www.dirnat.no/
Fylkesmannen i Nordland gir tilsagn om
dusør på kr 5000 for
funn av mårhund. Funnet må dokumenteres
av Statens naturoppsyn. Krav om dusør
må skje innen 1. nov.
Det er Vefsn kommune
som administrerer ordningen
Aktuelle kontaktpersoner i Statens
naturoppsyn ved observasjon av
dyr eller sportegn:

Nordland:
Vegar Pedersen
Harald Flekstad
Nord-Trøndelag:
Tore Solstad
Karl Brøndbo
Odd Gjertsås

tlf. 75 64 13 02 / 416 16 771
tlf. 75 02 41 03 / 95 95 90 71
/ 913 64 318
tlf. 74 33 73 24 / 994 37 770
tlf. 74 32 13 96 / 959 42 980
tlf. 74 39 64 08 / 516 04 455

Viltansvarlig i kommunen kan også kontaktes.

Båtsaumen
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KULTURKALENDER HØSTEN 2008
Basarer:
Basar på Årsandøya søndag 2. november kl 1400.
Se oppslag. Arrangør er UL Framsteg.

Basar på Solvang, Holm, søndag 16. november kl.
1500. Åresalg og loddsalg på bok. Mange flotte
hjemmelagede håndarbeider. Salg av kaffe og
mat.
Arrangør er Nord-Vedstrand Aktivitetslag.

Konserter
Høstkonserten fredag 31. oktober

På Vonheim ungdomshus
Arrangør er Fønix skole- og ungdomskorps

Bygdekinoen
Terråk annenhver søndag

5. oktober:
kl 1800 Wall-E 7 år
kl 2000 Arn – Riket ved veien ende, 11 år
19. oktober
kl 2000 Fritt Vilt 2, 15 år.

Sørhorsfjord

8. oktober
kl 1800 Wall-E 7 år
kl 2000 Arn – Riket ved veien ende, 11 år
22. oktober
kl 2000 Fritt Vilt 2, 15 år.

Nærøy kulturhus

Basseng:

Tirsdag 18. november kl. 18.00
Vår alles kjære ”Jul i Skomakergata”
skal for første gang bli teater.

Svømmebassenget på Bindalseidet er under
rehabilitering, og er planlagt åpnet før jul.
Bassenget på Terråk vil bli åpnet etter høstferien. Følg med på oppslag og kommunens
kulturkalender på nett.

Lørdag 18. oktober kl. 19.30.
Musikalen Little Me

