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Sandra Heide, Vanja Holm og Astrid Myrvang var  blant 
deltakerne på Ungdomskonferansen på Kolvereid 26. ja-
nuar. Tema var Strategisk næringsplan for Ytre Namdal, 
med fokus på hvilken utdanning ungdom i dag bør satse 
på, som passer inn i næringslivets planer framover. Tema 
nr to var kommunereformen som kan føre til at Bindal, 
Leka, Vikna og Nærøy i framtida er en kommune. 

Fra Bindal ungdomsråd deltok Sandra Heide og Vanja 
Holm, fra elevrådet på Terråk skole Astrid Myrvang og 
Elias Gangstø. I tillegg deltok flere bindalinger som går 
på Val videregående skole. Adrian Jørgensen sang, og 
Lars Berg-Hansen fortalte om sin drøm om å komme 
hjem til Bindal og starte ny virksomhet. 

Bindal ungdomsråd med på 
regional konferanse i Ytre Namdal



Viktige telefonnummer:

Åpningstider :

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, 
 Mosjøen, 75 17 53 00

Bladet sendes gratis til alle husstan-
der i Bindal kommune, og kan leses 
på kommunens internettside.
Neste nummer er planlagt utsendt i 
mars 2015.

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

Bindal rådhus er åpent  
kl 0800 – kl 1545 i tiden 
15. september til 14. mai. 
 
Bindal folkebibliotek: er 
åpent for utlån i tiden  
kl 0800 – kl 1545,  
med kveldsåpent fra  
kl. 18.00 til kl 2000 på torsdager.
Bibliotekar er tilgjengelig  
tirsdag, onsdag og fredag   
kl 0830 – kl 1430. 

Møteplan politiske møter 
Formannskapet/ 
Fondsstyret Kommunestyret
Torsdag 26. februar
Onsdag 18. mars Torsdag 23. april
Onsdag 10. juni Torsdag 18. juni
Onsdag 16. september Torsdag 15. oktober
Onsdag 28. oktober   Torsdag 19. november
Onsdag 2. desember Torsdag 17. desember

Folketallet i Bindal:
1492 den 1. oktober 2014

Helse- og omsorgs-
avdelingen i Bindal
- vil med dette få rette en stor takk til enkeltpersoner, lag og foreninger 
som har vist oss oppmerksomhet i form av gaver, besøk, underholdning 
og bidratt med frivillig arbeid gjennom hele 2014. Dette betyr mye for 
beboere i sykehjem, for de som leier boliger i bofellesskap, og for de 
ansatte i avdelingen.

Et nytt år er godt i gang, men vi benytter likevel anledningen til å ønske 
dere alle lykke til med 2015.
 Anita S. Lund  Heidi Pedersen
Leder hjemmetjenesten  Leder institusjon

Petter Myren 
skal være turnuslege i Bindal fra 1. 
mars. Myren er opprinnelig utdan-
net som farmasøyt, men er nå også 
lege. Han har studert i Tromsø, men 
er vokst opp i Mosjøen.
Kommunelege Trond Iversen skal 
ha permisjon i fire måneder fra 1. 
februar, og Karl Ove Skaanes skal 
vikariere ut mai. Kommunelege Ma-
ria Strøm Slyngstad var tilbake etter 
fødselspermisjon den 2. februar.

Ny tilsatt

Søknadsfrister
Søknadsfristen er  1. april for 

plass i barnehage, 
SFO, 
kulturskole og for
kommunale kulturmidler

Det er samme søknadsfrist 
for alle tilbudene. 
Du finner søknadsskjema 
på kommunens nettside.
Du kan også ringe oss og 
be om å få det tilsendt.
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Kjære Bindalinga
Petter A. Bjørnli, ordfører

Godt nytt år alle sammen! Hå-
per alle har hatt en flott jule og 

nyttårsfeiring, og at vi er kommet 
oss vel over i det nye året. Det er 
godt å komme tilbake igjen på jobb. 
Jeg ble sykemeldt i februar i fjor, di-
agnosen var utbrenthet, og som så 
ofte følger det en depresjon med 
det. Sånn er det å være sliten, da 
blir en ofte litt nedfor. Men som så 
mange andre som har prøvd dette, 
så er jeg nå tilbake i full jobb igjen, 
og det kjennes godt! Jeg er glad for 
at alt er gått bra, varaordfører Britt 
har skjøttet vervet mens jeg har 
vært syk.
 Det har vært fullt kjør siden jeg 
kom tilbake, mye reising og repre-
sentasjon. Prosessen rundt Bruks-
tomta næringspark går sin gang, og i 
disse dager ansettes det daglig leder 
som skal jobbe med å etablere ny 
virksomhet. Kommunen har kon-
takt med flere aktører som er ute 
og ser hva vi kan tilby, og hva de kan 
utvikle på området. Dialogen med 
fylkeskommunen er viktig, og de har 
sin representant i omstillingsstyret. 
 Mye av tiden hittil har gått til 
Kommunereformen. Vi er av Stor-
tinget pålagt å utrede muligheter 
for kommunesammenslåing for å se 
om vi kan få en mer hensiktsmes-
sig organisering av kommunenorge. 
Dette må vi gjøre, enten vi ønsker 
kommunesammenslåing eller ikke. 
Bindal er med både på prosesser på 
Sør-Helgeland og i Ytter-Namdalen. 
Det betyr at vi har dobbelt arbeid 
siden vi må delta på to arenaer. Det-
te er krevende, men interessant for 
å se hva som passer oss best. For 
meg som ordfører er det viktig å se 
hva som kan gi best vilkår og tilbud 
for de som bor i Bindal i fremtiden. 
Vi har lange avstander i Bindal alle-
rede, og vi har også mistet en del 
funksjoner som vi hadde før, og som 
gjør at vi får en mer utfordrende 

livssituasjon. Men verden forandrer 
seg, vi kan gjøre mere selv på nett 
av de oppgaver som vi før måtte på 
et kontor for å få gjort. For meg er 
det viktig at dette ikke blir en sen-
traliseringsprosess som gjør at alt 
fjernes fra distriktene. Vi skal fort-
satt kunne bygge og bo i Bindal og 
føle oss trygge her! 
 En kommunesammenslåing kan 
nok sette en del tjenester under 
press og vil føre til at vi kan miste en 
del tilbud vi har i dag. Samtidig må vi 
erkjenne at vi er en liten kommune, 
med begrensede ressurser og det 
kan bli tøft å møte fremtidens krav 
når vi er små. Vi blir dessverre færre 
og færre som bor her, og det fører 
til at rammevilkårene fra staten blir 
trangere. Det blir mindre penger å 
drive for. 
 Ofte er det sånn at et sterkt re-
gionsenter kan bidra til vekst også 
ute i distriktene, men for Bindal sin 
del har vi forskningsrapporter som 
sier at vi liten grad kan nyttiggjøre 
oss det pga beliggenhet og avstan-
der. Vi må i stor grad greie oss selv. 
Derfor er næringsutvikling så viktig. 
Vi må stole på oss selv, men det er 
godt å ha gode venner som bidrar! 
Jeg opplever at vi har stor forståelse 
for de spesielle utfordringer vi har 
i Bindal, det er godt! Det at vi får 
etablert flere arbeidsplasser i Bindal 
er viktig for fremtiden, det kan føre 
til at vi beholder de som bor her, 
og også kanskje får flere innbyggere 
som flytter hit.
 I år er det valgår. I september 
skal vi velge nye kommunestyrere-
presentanter. Partiene holder nå 
på å utarbeide lister til valget og de 
trenger at folk stiller opp. Det er 
viktig at vi får en god representa-
sjon av både kvinner og menn, unge 
og voksne og av folk fra hele Bindal. 
Jeg håper at folk stiller opp når de 
blir spurt om å stå på liste, og skulle 

du ikke bli spurt, men har lyst til å 
være med å utforme Bindal i frem-
tiden, så ta kontakt med et parti du 
kunne tenke deg å støtte, og si du 
vil være med. Vi trenger alminnelige 
mennesker med sunn fornuft til å 
være med. De fleste har en mening 
om politikere, nå kan du være med 
og gjøre noe med det! Likeså skal 
programmene for den kommende 
4-årsperioden skrives, og da er det 
viktig hvis du har en sak du bren-
ner for, at du engasjerer deg sånn 
at dette blir tatt med i programmet. 
Det som står i programmet skal po-
litikerne jobbe med å realisere i de 
kommende 4 årene. Hiv deg med! 
Det er spennende og morsomt!
 I år er også Friluftslivets år. I 
likhet med mange andre ordførere 
i Norge har også jeg sovet ute en 
vinternatt. Det fristet til gjentagelse! 
En flott opplevelse med leirbål og 
pølsegrilling og mye frisk luft. 
 Kanskje du i likhet med meg, 
også trenger å komme deg ut i na-
turen? Men bare trenger det lille 
puffet som skal til for å komme oss 
ut? Hvis vi er flere i lag, så er det let-
tere.
  Det er godt å være tilbake på 
jobb igjen og føle at jeg kan bidra i 
lokalsamfunnet vårt!
 Ønsker dere alle en flott vinter, 
med akkurat passe snø, behagelige 
temperaturer, sol og appelsiner! 
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BINDAL 
MUSEUM
JANUAR - MAI:  
«Båtbyggerbøndene på Helgeland»
Utstilling om båtbygging på Helgeland,  
historikk – tradisjon – bruk.
Sted/tid: Bindal museum, u/åpningstider
 
JANUAR - FEBRUAR:  
Skogbruket i gamle dager
Utstilling om gamle skogbruksredskaper og bilder fra 
skogene i Bindal. 
Sted/tid: Bindal museum, u/åpningstider
 
JANUAR-MARS:  
Samlingsstund
Flere av kommunens pensjonister møtes for en kopp 
kaffe og hyggelige samtaler ved lunsjtider. Hver 2. fre-
dag i måneden. 
Sted/tid: Bindal museum/ 13. mars
 
FEBRUAR:  
Fotodokumentasjon
Museet har digitalisert fotografier tatt av Einar Strand. 
Mye av hverdagsmotivene er fra Åbygda, mens portret-
tene er fra hele kommunen. Vi ønsker hjelp til å doku-
mentere hvem som er avbildet. 
Sted/tid: Bindal museum/27. februar, kl. 12.00  
 
FEBRUAR:  
Tilbakeblikk på forfatter Mikal Sylten
Foredrag om antisemittisme og bindalsbok-forfatter 
Mikal Sylten. Foredrag ved Olav Håkon Dybvik med 
utgangpunkt i artikkel i Årbok for Helgeland. 
Arr: Helgeland Museum.
Sted/tid: Bindal Museum, 27. februar, kl. 19.00
 

MARS: 
«Skulp-tur»
Vandreutstilling om materialet tre gjennom skulpturer 
laget av kunstneren Øystein Viem. Hva kan man bruke 
tre til, og hvordan brukte man det før i tiden? Hvilke 
tresorter kjenner vi til, og hvordan oppfører de ulike 
sortene seg? Hva skjer med overflaten? Hva er form og 
hvordan kan vi forme? Prod. Trondheim kunstmuseum
Sted/tid: Bindal museum/tid annonseres senere
 
MARS:  
Geometri
En vandreutstilling som illustrerer matematikk via 
kunstverk laget av kunstnerne Annika Borg, Espen 
Gangvik og Thomas B. Odowzky. Utgangspunktet er å 
stimulere besøkende til å lete etter kjente former og 
matematiske løsninger i kunsten. Opplev matte på en 
ny og leken måte! Prod. Trondheim kunstmuseum
Sted/tid: Bindal museum/tid annonseres senere
 
MARS:  
Påsketradisjoner
Den kulturelle skolesekken-tilbud om gamle påske-
tradisjoner til 4. klasse ved alle skolene i Bindal.
Sted/tid: Bindal bygdetun, 26. og 27. mars.

AKTIVITETER OG UTSTILLINGER:

UTLEIEPRISER PR. DØGN  
GJELDENDE FRA 01.04.2015
Inntektsbringende arrangementer  
i regi av lokale aktører  2.000,-.
Kulturaktiviteter/arrangement i regi av  
lokale aktører som ikke er inntektsbringende  Gratis.
Utleie av lokaler til konfirmasjoner,  
bryllup, bursdag eller lignende.  1.500,-.
Utleie av lokaler til lag, foreninger, bedrifter og 
organisasjoner fra andre kommuner enn Bindal  
 Pr. time 100,- / Døgn 750,-.VELKOMMEN PÅ MUSEUM!
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Før jul ble lag og foreninger i 
Bindal invitert til å søke om å få 
utplassert benker. Benkene er 
finansiert gjennom samarbeids-
avtalen om folkehelsearbeid som 
Bindal kommune har med Nord-
land Fylkeskommune. Nå er for-
delingen gjort, og syv lokale lag 
og foreninger har fått tildelt en 
benk hver. Benkene blir ferdige 
før sommeren, og kan da settes 
ut på det stedet laget ønsker. 
Med forbehold om at alle grunn-
eiererklæringer er i orden, får 
følgende lag en benk hver: 

 
I tillegg får Kjella skole, Bindal-
seidet skole og Terråk skole en 
benk hver.
 
Med ti nye og robuste turbenker 
rundt om i kommunen vår skal 
det være mange muligheter til å 
komme ut. Både i år i Friluftsli-
vets år og i årene som kommer. 

Folkehelsekoordinator 
Rønnaug Helstad

Tur- benker
HJEMMETJENESTEN
Sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og sykepleierstudenter i hjem-
mesykepleien Terråk/Bindalseidet.    Må ha førerkort.
Miljøarbeidere i heldøgns bolig Terråk/Bindalseidet.  Bør ha førerkort.
Kontaktperson: Anita S. Lund, tlf.750 32600 anita.s.lund@bindal.kom-
mune.no
 

SYKEHJEMMET
Sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, sykepleierstudenter og helse-
fagstudenter  til pleieavdeling.
Assistenter i  vaskeri og kjøkken.
Kontaktperson: Heidi Pedersen, tlf. 750 32600 heidi.pedersen@bindal.
kommune.no
Det må påregnes jobbing annenhver helg i hjemmetjenesten og syke-
hjemmet.
 

PLAN- OG RESSURSSEKTOREN
Renhold, assistenter til renhold på sykehjem, rådhus, barnehage og 
andre kommunale bygg. 
Kontaktperson for renhold: Torny Myrvang tlf  750 32 500.

FELLES FOR ALLE STILLINGER:
Ferieperioden strekker seg fra uke 26 t.o.m uke 33.  
Søkere må oppgi tidsrommet de kan jobbe.
Lønn etter kommunal tariffavtale.

Sykepleiere under utdanning avlønnes tilsvarende stilling uten særskilt 
krav til utdanning etter 8 års lønnsansiennitet.
Sykepleiere som har bestått og har bare 1 år igjen av utdanningen, 
avlønnes fortsatt som hjelpepleier/helsefagarbeider med 0 års ansien-
nitet.
Lønnsendring kan skje etter 1. mai 2015.
Tilsetting skjer på vilkår etter gjeldende lover, regler og tariffavtale for 
kommunal sektor.
  
SØKNAD SENDES: 
Bindal kommune, helse - og omsorgavdelingen,  
Sørfjordvn. 14 B, 7980 Terråk eller
pleie.omsorg@bindal.kommune.no. 
Søknadsfrist : 28. februar  2015

FERIEVIKARER –  
BINDAL KOMMUNE  
SOMMEREN 2015
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Styret i Bindal Utvikling AS 
har ansatt Lasse Holten som 
daglig leder. Holten (29 år) er 
bindaling som har flyttet hjem, 
etter flere år i Trondheim og 
Levanger.
 
Lasse Holten vokste opp i Bindal, 
og var aktiv fotballspiller i ungdom-
men. Han ble hentet av Rosenborg 
til Trondheim som et lovende talent 
som sekstenåring, og spilte for dem 
i fire år. Seinere har han også spilt 
og vært trener for Levanger. Holten 
har utdannet seg innen regnskap og 
revisjon, og kommer fra jobben som 
controller i Polaris Media. Mens 
han var i Trondheim startet han et 
transportselskap sammen med an-
dre bindalinger. 

I 2014 var Holten og hans kjæreste, 
som også er bindaling, på jordom-
seiling i flere måneder, og fant ut at 
han ønsket seg hjem til Bindal.
 På Ungdomskonferansen på Kol-
vereid 26. januar uttalte Lars Berg-
Hansen, en annen ung bindaling med 
tiltakslyst, at han skjønte at det var 
på tide å komme hjem når han så 
«hæmmugla  blomstra på ekrån». 
Holten føler det samme.  
 Den første tiden vil Holten ha 
kontorplass på Bindal rådhus, men 
han vil få eget kontor inne på Bruks-
tomta næringspark.

Vi er alle bindalinger
Lasse Holten er opptatt av å se 
muligheter, og ikke begrensinger. 
Vi er alle bindalinger som må løfte i 
flokk, og glede oss over andres suk-

sess.  Han hadde selv en god opp-
vekst i Bindal, og vil være med på å 
få til ny virksomhet her.

Mange gode søkere
Styreleder Britt Helstad i Bindal 
Utvikling begrunner valget av Hol-
ten med at han er godt kjent med 
regelverk, har en relevant utdanning 
og praksis, og kjenner forholdene i 
Bindal godt. Sigbjørn F. Bergh, ut-
flyttet bindaling som leder Optura 
AS (Seiko), legger til at Bindal har 
akkurat like store muligheter som 
alle andre steder i landet. Vi har res-
surser, men det er viktig at vi jobber 
som ett lag. Bergh vil gjerne dele av 
sine erfaringer som gründer, og ser 
fram til arbeidet i Bindal Utvikling.

Ung bindaling blir daglig 
leder for Bindal Utvikling AS 

På bildet står styreleder Britt Helstad og ordfører Petter Bjørnli, som ønsker Lasse Holten lykke til i den nye jobben.
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Kursing
Utover vinteren og våren vil daglig 
leder og styret for Bindal Utvikling 
få bistand fra Innovasjon Norge til å 
kurse seg opp få flere felt.

KickOff
Styret planlegger et større arrange-
ment i februar/mars, der de vil pre-
sentere seg selv og invitere nærings-
livet inn til Brukstomta næringspark.

Styret
Styret i Bindal Utvikling AS består 
av styreleder Britt Helstad (va-
raordfører), Stein Okstad, Signar 
Berg-Hansen, Sigbjørn F. Bergh og 
Marit Dille. Observatører er råd-
mann Knut Toresen, ordfører Pet-
ter A. Bjørnli, Ole Wiggo Nerva fra 
Nordland fylkeskommune og Trond 
Erik Dekko Andersen fra Innova-
sjon Norge.

Etablererkurs
Før jul startet Bindal Utvikling et 
etablererkurs, der det er 13 delta-
kere. De får veiledning fra mentorer 
fra Namsos næringshage.

Kjella barnehage feira første torsdagsåpent med pizzafest. 
Det er en stor lettelse for foreldrene at vi nå har 100% barnehagedekning i Kjella.  

TUSEN TAKK !
Vil med det samme hilse til de fantastiske ansatte, vi er så gla i dem.

Foreldrene i Kjella barnehage har sendt  
en gladmelding, etter at kommune styret i desember 

vedtok å holde avdelingen åpen 5 dager i uka.
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Peder Knophs vei 6, 7980 Terråk
Tlf: 75 03 17 44  /  mobil: 482 99 650

frivillighetssentralen@bindal.kommune.no
org.nr. 987 753 269

Nye koster
I år har Frivilligsentralen flere nye medarbeidere, i 
tillegg til Paula Lindrupsen (50 %). Kristin Liasjø arbei-
der nå som vikar (50 %) for Gerd Dybvik og Ragnhild 
Skotnes er engasjert i en prosjektstilling (50 %).

Ungdomsklubber
Frivilligsentralen vil bidra til å få til et godt samarbeide 
mellom ungdomsklubbene i Bindal. Kjella og Bindal-
seidet har allerede etablerte klubber og Terråk er i 
startgropa nå. Frivilligsentralen har hatt møte med le-
derne for ungdomsklubbene, og vil jobbe videre med 
dette utover våren.

Onsdagskaffe på Doktorgården på Terråk
Det er kaffe og vafler hver onsdag fremover.  
Utover dette er det åpent for alle  
mandag - torsdag kl 9.00 til 15.00.

Bingo
Det er bingo på Bindal sykeheim på torsdager.

Seniornett
De 2 Seniornettklubbene våre har startet opp igjen 
etter en lang juleferie: Gamle og nye medlemmer 
ønskes velkommen. Det er ingen krav til alder eller 
forkunnskaper, - vi vil hjelpe dere så godt vi kan.
Bindalseidet Seniornettklubb møtes torsdager kl 
18.00 på Bindalseidet skole. 
Terråk Seniornettklubb møtes tirsdager kl 10.00 i 
Frivilligsentralens lokaler på Doktorgården.
Er det noe dere lurer på, så ring Paula: 948 11 116,  

Område Tildelt  
  kvote Felt
Imøy/Satvøy 4 0
Sørfjorden/Kolbotnet 16 14
Harangsfjord 30 23
Indre Bindal 100 93
Bindalshalvøya 100 62
Austra 26 24
Øksningøy/Reppen/ 
Hesimark 30 26
Sum 306 242

Elgjakta 2014 
Bindal og 
Austra

Andel kalv 18,6 %

Andel ungdyr 
(kalv + 1/2 år) 55,0 %

Andel eldre ku 18,2 %

Fellingsprosent 79,0 %

Forholdet hanndyr/hodyr 55 / 45

For flere detaljer se Bindal kommunes nettside.

Nøkkeldata
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Nødnett er et nytt digitalt og avlytningssi-
kret samband for politi, brannvesen, heletje-
nesten og andre viktige samfunnsfunksjoner. 
Nettet skal bygges ut i hele landet og ferdig-
stilles i vårt distrikt i løpet av 2015.

Det betyr at også Bindal kommune vil ta det i bruk 
i år. Etter en periode med opplæring og testing, skal 
det tas i bruk i siste kvartal. Det er bestilt håndsett 
til helse- og sosialavdelingen og til brannvesenet. 
Bindal lensmannskontor har også fått utstyr. Bindal 
er knyttet til AMK-sentral i Namsos og Namdal 110 
i Namsos for brann. Vi er fra årsskiftet knyttet til 
legevaktsentral ved sykehuset Namsos.

Kjernebrukerne av Nødnett er de tre nødetatene 
brann, politi og helse. Disse etatene bruker radio-
sambandet som en viktig innsatsfaktor i sitt daglige 
arbeid. Den landsdekkende utbyggingen fører til at 
om lag 40 000 brukere fra nødetatene blir tilknyt-
tet Nødnett.
 Det er mange enheter som kobles sammen i 
Nødnett. 
 27 operasjonssentraler for politiet. 17 AMK-
sentraler, 18 110-sentraler for brannvesenene, 105 
legevaktsentraler, 58 akuttmottak. Det er bygd 
2100 basestasjoner for de nærmere 40.000 radio-
terminalene som skal brukes i hele landet. Gjennom 
Nødnett kan de tre nødetatene snakke sammen i 
felles talegrupper. Ved en stor hendelse kan dermed 
den første patruljen på et skadested videreformidle 
informasjon om hva som venter til dem som er på 
vei. I områder med dårlig dekning, eller inne i byg-
ninger, kan radioene snakke direkte med hverandre, 

Nødnett bygges ut

som en walkie-talkie. Det er også mulig å overføre data, f. 
eks bilder eller dokumenter. 
 Også Tollvesenet og Redningsselskapet kan bruke Nød-
nett.

Det vil i løpet av 2015 bli mulig å sende sms til nødetatene i 
en kritisk situasjon.  

Legevakt
Legevakten i Bindal er fra 2.1.2015 hele døgnet koblet til 
legevaktsentralen ved Sykehuset Namsos. Innbyggere som 
trenger legevakt ringer som tidligere telefon 75 03 43 33. 
Legevaktsentralen er etablert for å tilby publikum et bedre 
og raskere helsetilbud. Sentralen betjenes av sykehusan-
satte med god faglig kompetanse, og er en del av innfasing 
av digitalt nødnett.

Ordinære henvendelser til fastlege vedrørende timebestil-
ling, resepter m.v. skjer til telefon 75 03 25 60. Legene har 
telefontid alle hverdager: klokken 08.45 - 09 15 og klokken 
11.30 - 12 00

Nytt kafétilbud 
på Bindalseidet
Fire Fruer heter kaféen som fire venninner 
skal åpne i lokalene til Kula Kafé. De sat-
ser på enkel hjemmelaget mat, lunsjretter 
og åpen kafé på formiddagen. 
 Det planlegges også pubkvelder en 
gang i måneden, med live musikk, quiz-
kvelder, og et alkoholfritt og mobil 
fritt (!) tilbud til ungdommen. De håper på 
oppstart i februar eller mars.
 Åpningstider blir noe de vil prøve seg 
fram med.  
 Fire Fruer er Connie Dag slott,  
Kirsten Pedersen, Marita Kveinsjø og  
Karina Sevaldsen. 
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Arbeidet med den nye hallen på Bindalseidet startet i 
januar, og skal være ferdig i oktober. Birger Pedersen 
As fra Namsos er ansvarlige for hallen, mens Glømmen 
entreprenør AS gjør grunnarbeidene.  Hallen som blir 
på 384 kvadratmeter skal erstatte dagens gymsal fra 

1950-tallet. Bindalseidet skole er også under ombyg-
ging. Alle klassetrinnene skal få plass i bygningen til 
venstre på bildet, og de gamle bygningene til høyre og 
gymsalen skal rives.

Bindalseidet flerbrukshall

Bindal kommune har 
meldt seg inn i nettverk 
for fjord- og kystkommu-
ner ( NFKK). Formålet 
med nettverket er særlig 
å ivareta kystkommune-
nes interesser i forhold 
til å sikre retten til lokal 
forvaltning av sjø- og 
kystsonen. Gjennom ulike 
former for lokal beskat-
nings- og avgiftsandel øn-
sker vertskommunene en 
rimelig del av verdiskap-

ningen og /eller kompen-
sasjon for ulempene som 
bruk av kommunenes sjø-
, land- og luftterritorium 
medfører. Nettverket 
jobber aktivt i forhold 
til at kommunene skal 
kunne få en arealavgift. 
Havbruksmeldinga våren 
2015 og statsbudsjettet 
for 2016 vil konkretisere 
dette nærmere. Les mer 
på www.kystnettverk.no.

Nettverk for fjord- og kystkommuner
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Fra og med 19. januar 2015 åpnes det for innlevering av 
søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved byg-
ging av idrettsanlegg, for behandling i 2015. Søknads-
fristen i 2015 er 4. mai.  
Søknader som mottas etter søknadsfristen, vil bli be-
handlet i 2016.  

Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema 
på www.idrettsanlegg.no. 
Regnskapsskjema er tilgjengelig på www.idrettsanlegg.no. 

Alle som skal søke om kompensasjon bør merke seg 
følgende tre punkter: 

Ordningen gjelder anlegg hvor byggearbeidene er 
igangsatt 
etter 1. januar 2010.
 Det må for det omsøkte anlegget foreligge en spil-
lemiddelsøknad som er i formell orden.
 Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om 
kompensasjon. Regnskapsskjema og revisorrapport 
skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes 
innen søknadsfristen. 

Ny søknadsrunde for kompensasjon av 
merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

Hos oss får du informasjon om vårt 
kurstilbud «PRIDE grunnopplæring» 
som tilbys potensielle fosterfor-
eldre. Gjennom våre PRIDE kurs 
forberedes deltakerne på oppgaven 
og den enkelte får gjennom kurset 
anledning til å vurdere om de kan 
bli fosterhjem. Det er mange barn 
og ungdommer som trenger en fa-
milie. Både gifte, samboere, enslige 
og likekjønnede par kan bli foster-
foreldre. 

Kontakt oss! 
Det er uforpliktende å ta kontakt. 
Tlf. 466 15 450 
fosterhjem.no 
fosterhjemstjenesten.bodo@bufetat.no 

Vi tre nger ma nge flere

Gode fosterforeldre er gull 
verd rett og slett. Hilsen Bufetat 

Fosterhjemstjenesten Bodø 

PRIDE kurs  
vårsemesteret 2015: 
Pride kurs i Sandnessjøen: 
Helg 1. 14.-15. mars 
Helg 2. 18.-19. april 
Helg 3. 30.-31. mai 

Pride kurs i Bodø: 
Helg 1. 21.-22. mars 
Helg 2. 25.-26. april 
Helg 3. 06.-07. juni 
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Ungdomshuset Vonheim 
mandag 22. desember.
For femte gang inviterte ordføreren 
i Bindal til førjulstreff for ungdom i 
Bindal. Plasseringen skifter mellom 
Terråk, Bindalseidet og Sørhors-
fjord, og i år fant det sted på Von-
heim ungdomshus. 11 ungdommer, 
hovedsakelig fra Horsfjord-områ-
det, i alderen 16 – 28 år, fant tid rett 
før jul til å møtes.

Fungerende ordfører Britt Helstad 
orienterte kort om kommunens ar-
beid med å skaffe nye arbeidsplasser 
etter konkursen på Bindalsbruket. 
Bindal kommune har fått status som 

Førjulstreff for ungdom

Fra venstre, bakerste rad: Njål Torgnes Kristensen, Eivind Berg Dybvik, Louise 
Bogen, Jon Vegard Hanssen, Johannes Larsen, Trond-Audun G. Edvardsen, Ola 
M. Hanssen og Stine Hansen. Fremste rad: Lars Berg-Hansen, Ruben Øvergård, 
Lasse Holten og fungerende ordfører Britt Helstad.

omstillingskommune, og får støtte 
fra Nordland fylkeskommune til 
å drive omstillingsprosjekt Bindal 
Utvikling over seks år. Kommunen 
har også opprettet Brukstomta næ-
ringspark, der man håper å få eta-
blert nye arbeidsplasser. Kultur- og 
informasjonskonsulent Jens Chris-
tian Berg snakket om Bindal ung-
domsråd, og om hvordan ungdom 
kan være med på ta avgjørelser, ved 

å bruke stemmeretten sin ved lokal-
valget neste år, og ved å engasjere 
seg politisk. I diskusjonen var det ty-
delig at de frammøtte ungdommene 
var bekymret for framtida for sin 
lokale skole, Kjella skole. Kvelden, 
som begynte med pizza og brus, ble 
avsluttet med quiz. 
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Krets renn  
på Terråk
Søndag 22. februar inviterer Terråk 
idrettslag til kretsrenn på Stormyra 
skistadion på Terråk. Skikarusell 
hver onsdag på Stormyra skistadion.  
Det er skikarusellrenn kl 1800 på 
onsdager.

Lys løypa  
på Hollup
Kjella IL arrangerer lysløyperenn 
tirsdager kl 1800 – 2000, slik som 
før. Vi startet tirsdag 20. januar 
med salg av kaffe og vafler og ski-
renn. Vi arrangerer renn alle tirsda-
ger, utenom ferier så lenge det er 
forhold for det.

27. februar – 1. mars. 
SLEKTSFORSKNING 
på Horstad gård. Tor Mathiesen.

8. - 11. mai.
AKVARELLMALING OG AKRYLMALING 
på Horstad gård. Arnfinn Myrvang.
se www.nordnorsk-pensjoistskole.no. 
Eller ring 750 29 280 for påmelding.

Kreftkoordinatoren Ann-Ma-
rit Pedersen for Ytre Namdal 
og Bindal er tilgjengelig for 
pasienter og pårørende som 
trenger råd eller noen å 
snakke med.
Kreftkoordinator
Et tilbud til deg som har en kreft-
diagnose og til dine pårørende i 
Ytre Namdal og Bindal kommune. 
Å få diagnosen kreft oppleves 
som vanskelig og kaotisk for de 
fleste kreftrammede og deres 
pårørende. Med støtte fra Kreft-
foreningen, har Ytre Namdal og 
Bindal kommune nå ansatt kreft-
koordinator. Hensikten er å bed-
re kreftomsorgen i kommunene. 
Tjenesten er et lavterskeltilbud 
og man kan ta direkte kontakt 
uten henvisning fra lege.

Hva er en  
kreftkoordinator? 

-
gen for kreftsyke og pårørende 
på en best mulig måte.

-
sient og pårørende.

systemer for kreftomsorgen 
i kommunen: i tidlig fase, ved 
rehabilitering og i omsorg ved 
livets slutt

plagsomme symptomer.

faser av sykdommen.
 * Bidra med hjelp til å skaffe nød-

vendige hjelpemidler.

finne fram i tilbud, rettigheter 
og muligheter.

instanser og samarbeidspart-
nere i kommunen.

pasientforeninger, frivillige og 
likepersoner, og andre ikke 
kommunale tilbud. 

Kreftkoordinatoren er også til-
gjengelig for pårørende som tren-
ger råd eller noen å snakke med.
Våren 2015 er Kreftkoordinato-
ren til stede disse dagene (Hun 
har kontor ved hjemmesykepleien 
på Terråk (Bofellesskap B):
Torsdag 26. febr.
Torsdag 12. mars
Onsdag 25. mars
Torsdag 16. april
Onsdag 29. april
Onsdag 13. mai
Onsdag 27. mai
Torsdag 11. juni
Onsdag 24. juni
Onsdag 8. juli
 Onsdag 22. juli
Onsdag 26. aug.

Nordnorsk pensjonist skole 
holder kurs i Bindal:

Kreftkoordinator
13

Båtsaumen
Informasjonsblad for Bindal kommune



På Bindalseidet har Per Morten Lian eta-
blert sin egen lille bedrift. Bindal Tre pro-
duserer treartikler som fuglehus, postkas-
ser, toalettrullholdere, varmepumpehus, 
krakker, boller, fat, skamler og trekasser. 
Lian tar også på seg større oppdrag som 
krever spesialtilpasninger.  I et lite bygg som 
utvendig ser ut som en vanlig garasje, har 
Lian samlet mange nyttige maskiner og red-
skaper. Her finnes dreiebenk, høvler, kapp-
sag, stikksag, klyvsag og båndsag, blant mye 
annet. Lian tok i bruk verkstedet i fjor, men 
ønsker seg allerede større plass til å lage 
materialer. 
Per Morten Lian takker Bindal kommune 
for tilskudd fra næringsfondet, som gjør at 
han nå kan ha sitt eget verksted. Han er ut-
dannet snekker, jernbinder og betongarbei-
der, men liker best å holde på med tre, og 
har lagt erfaring fra slikt arbeid fra Sparbu, 
der han bodde fram til 2002, da han flyt-
tet til Bindal. En arbeidsulykke noen år til-
bake gjorde at Lian måtte ta en pause fra 
yrkeslivet, men han har hele tiden ønsket 
seg tilbake, og håper på mange oppdrag i 
snekkerverkstedet. Han kan lage det meste 

BINDAL TRE Per Morten Lian driver firmaet 
Bindal Tre

etter bestilling, og kan også lakkere eller male produktene. Han 
liker også å tenke ut nye produkter, som vedkassa med egen skuff 
i bunnen for å ta ut rask.
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Statens vegvesen skal på vegne av 
Nordland fylkeskommune sikker-
hetsoppgradere Hestnes tunnel på 
fv. 17 i Bindal kommune. Det skal 
installeres nødtelefoner og ny be-
lysning. I tillegg vil den 579 meter 
lange tunnelen kunne overvåkes 
av Vegtrafikksentralen (VTS) etter 
oppgraderingen.

Arbeidet startet i januar og vil 
pågå frem til 1. mai. Arbeid pågår 
mandag-lørdag i tidsrommet 07.00-
19.00. I denne perioden er tunnelen 
stengt, men åpnes tidvis for å slippe 
trafikken gjennom. Ventetiden kan 
bli opptil én time. Vegvesenet opp-
lyser at fram til slutten av februar er 
det stenging mandag-lørdag. Etter 
den tid blir entreprenøren å gå over 

til annen turnus som innebærer at 
det også jobbes søndag. Eksakt dato 
for denne endringen er ikke klar.
 Åpningene tilpasses ferjeavgan-
gene ved Holm ferjeleie.
 Utenfor arbeidstid er tunne-
len åpen for trafikk, med redusert 
fartsgrense

Arbeider i 

Hestnestunnelen
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BINDAL FOLKEBIBLIOTEK
Alle som har lånekort på Bindal 
folkebibliotek kan få tilgang til 

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

BYGDEKINOEN

BASSENGTIDER

VÅRKONSERTEN
Vårkonserten arrangeres  
søndag 26. april kl 1700  
på Terråk samfunnshus. Arrangør er Terråk 
skolemusikk.

TERRÅK
TORSDAG 
1700–1800  Familiebading + 1–4. kl 
1800–1900  5–7. kl 
1900–2000  8. klasse og eldre + voksne
FREDAG
1700–1800  Varmbading for./barn opp til 6 år 
1800–1900  Varmbading voksne

BINDALSEIDET
Bassenget er fortsatt stengt 
Billettpriser: Barn kr 30,-  /  Voksne kr 50,-.

Kulturkalender 
2015

Årsmøter: 

BINDALSEIDET  
SANITETSFORENING,
onsdag 25. februar kl 1730 på helsehuset.

IL KULA
onsdag 25. februar kl 1900 på Fire Fruer Kafé.

Sørhorsfjord 
onsdag 25. februar
Kl 18:00, Sauen Shaun
Kl 20:00, Fifty Shades of Grey 

Terråk
Følg med på www.bygdekinoen.no  
for oppdatert program.

Utkantlaget Optimisten på Nordhorsfjord skal arrangere 
Bindalsdagen 2015 lørdag 29. august.

Bryggedansen på Helstad lørdag 13. juni. 

Nordlandsbåtregattaen 26. – 28. juni.

Tryllekunster Stig Bjørnar Karlsen fra Fauske 
kommer til 

Terråk skole mandag 9. mars kl 1030 
De eldste fra barnehagen og de yngste fra skolen 
blir invitert. Forestillingen er åpen også for andre 
interesserte. 
 Karlsen har lang erfaring fra trylling i barneha-
ger, skoler og andre sammenhenger. Han bruker 
mye humor og ablegøyer i forestillingene.

Tryllekunster

Bindalseidet songlag inviterer til 
KORKAFE PÅ BINDALSEIDET 
søndag 15. mars.
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