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Våren er her

Tid for innhøsting

Brødbaking

i Svarthopen

Den utendørs bakerovnen i Harangsfjorden
ble satt i stand for tyve år
siden, og i august ble
tyveårs-jubileet feiret.
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kl 0800 – kl 1545.
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Telefontid på legekontoret
kl 08.30 – 09.00
og 11.30 – 12.00
Legekontoret tlf 75032560
Nasjonalt legevaktnr:
tlf 116 117.
Øyeblikkelig hjelp tlf 113.

Koordinerende enhet

Veronika Nygård
Otervik er ny kontaktperson på kontoret
som tar imot henvendelser om kommunale
helse– og omsorgstjenester. Hun har arbeidet i Bindal kommune
som sykepleier siden 2011.
Koordinerende Enhet (KE) nås på
telefon 75 03 25 00.

Helse– og velferd

Helse– og velferdssjef Arne Bangstad
har sluttet. Inntil ny sjef blir tilsatt, er
arbeidsoppgavene fordelt på leder for
institusjon Heidi Pedersen, personalleder Lena Fuglstad og rådmann Knut
Toresen.

Folketallet i Bindal
pr. 1. juli: 1.445
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Abonnere på Båtsaumen ?

Bindal kommune gir ut bladet Båtsaumen regelmessig for å informere om kommunal aktivitet og annen
lokal aktivitet i Bindal. I 2018 vil det komme seks
utgaver. Bladet legges ut i pdf-format på kommunens
nettside. Vi tilbyr et abonnement der man betaler inn
kr 200,- årlig. Formatet er et hefte i A5–størrelse, på
16 til 24 sider. Vi samarbeider med Kirken i Bindal, slik
at du får Båtsaumen og Menighetsbladet i samme hefte.
Bestille abonnement
Ring Bindal kommune på telefon 75032500 hvis du vil
bestille abonnement. Du kan også sende en e-post til postmottak@bindal.kommune.no. Oppgi full postadresse. Vi
sender deg faktura i posten.
Ny nettside for legekontoret—Helserespons
Legekontoret på Terråk har nå fått ny hjemmeside der du kan bestille time,
få ordnet resepter eller annen henvendelse.
https://www.bindallegekontor.no
Her finner du også lenker til å endre fastlege og sende meldinger til legen
på en trygg måte ved hjelp av PasientPost.
Du kan også laste ned appen HelseRespons til din smarttelefon for å gjøre
det samme.

Møteplan for politiske møter
Formannskapet/fondsstyret
17. oktober
27. november

Kommunestyret
26. september
24. oktober (konstituerende møte)
14. november
12. desember
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Kjære sambygdinger!

Sommeren er over og høsten står for døra. Etter en våt og kald forsommer fikk vi en fin
sommer med til dels uvanlig høye temperaturer for vårt distrikt og land å være.
Bøndene har fått gode avlinger, selv om det
var en slitsom første avling på grunn av mye regn. Vi må ta
innover oss at klimaet er i endring. Det er bare vi som kan ta
vare på jorden vår, var prinsesse Ingrid Alexandras konfirmasjonshilsen til det norske folk.
Vi har lagt bak oss en vellykket 40-årsfeiring av Nordlandsbåtregattaen med mange båter på fjorden.
Jeg setter stor pris på våre lokale artister Adrian Jørgensen og
B-Gjengen, og ikke minst Åge Aleksandersen som hadde tro
på Bindal, og la en av sine jubileumskonserter hit som mange
deltok på. Takk til alle dere som deltok med frivillig arbeid,
for å få et så stort arrangement til å bli en suksess i Bindal og
hele region.
Takk til Adrian, vår største Bindalspatriot som hele tiden profilerer Bindal på en god og ekte måte. Du er tydelig stolt av
heimbygda og kommunen din. Vi er alle stolte av og deg. Jeg
håper det er mange som stemmer på deg i Stjernekamp og at
du blir vinneren til slutt. Vi har trua!!! Jeg ønsker deg all lykke til videre!
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Vi har nettopp gjennomført kommune- og fylkestingsvalg. Det
har ført til stor politisk aktivitet på ettersommeren. Ved siste
valg hadde vi 4 politiske lister, i år er det redusert til 3. Jeg registrerer at det er mange unge som har stilt til valg, noe som er
svært positivt. God spredning i alder og bosted er viktig for å
samle kommunen om felles mål.
Jeg vil takke alle som har stemt på meg og gitt meg tillit for
fire nye år som ordfører i Bindal. Jeg er samtidig veldig glad
for at vi har fått en god spredning av representantene i kommunestyret, både i alder og bosted. 6 fra Bindalseidet, 6 fra Terråk, 1 fra Holm, 1 fra Horsfjord, 1 fra Åbygda og 2 fra Helstad.
Jeg setter også stor pris på at vi har fått 6 menn med oss i kommunestyret, når vi er representert med 11 damer.

Jeg er overbevist om at vi alle 17 i kommunestyret har gode
ideer og gode tanker om framtida for Bindal kommune.
Klarer vi å samarbeide, så skal vi også dele våre seire.
Folket har talt og jeg er klar for 4 nye år.
Vennlig hilsen
Britt
ordfører

Side 6

Båtsaumen
Informasjonsblad for Bindal kommune

Valgresultatet
Kommunestyre—og fylkestingsvalget 2019
Mandag 9. september var det valg til kommunestyre og fylkesting.
I Bindal var det i år 1.156 stemmeberettigede. Fremmøte var 80,2%.
I år var det tre lister som stilte til valg. 10 stemmer var blanke, og 2 ble
forkastet.

Valgresultat kommunestyrevalg:
Arbeiderpartiet
Bindalslista
Senterpartiet

462 stemmer
281 stemmer
175 stemmer

Sum

928 stemmer

50,3%
30,6%
19,1%
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Valgresultat fylkestingsvalg:
Senterpartiet
Arbeiderpartiet
Høyre
Fremskrittspartiet
Rødt
Krf
MDG
SV
Venstre
Partiet De Kristne
Pensjonistpartiet
Liberalistene
NKP

309 stemmer
240 stemmer
44 stemmer
36 stemmer
32 stemmer
23 stemmer
23 stemmer
23 stemmer
8 stemmer
6 stemmer
4 stemmer
2 stemmer
0 stemmer

Sum

762 stemmer

41,2 %
32,0 %
5,9 %
4,8 %
4,3 %
3,1 %
3,1 %
3,1 %
1,1 %
0,8 %
0,5 %
0,3 %
0,0 %
Fremmøteprosent 65,9%
på fylkestingsvalget i
Bindal.
12 blanke stemmesedler
1 forkastet stemmeseddel
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Onsdagstreffet på Doktor går den. Vi
har kaffe og vafler fra kl 1000 og utover, alle er velkommen.
Stavgang med lunsj for egår på tir sdager. Vi går ut kl 1215, og spiser
lunsj sammen kl 1315. Alle kan delta.

Bingo på sykeheimen skjer på tor sdager .

Ledig stilling:
Bindal frivilligsentral søker daglig leder i 50% stilling, med
tiltredelse snarest.
Vi søker en allsidig person som er kreativ, løsningsorientert,
og som liker å omgås mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Vedkommende må kunne jobbe selvstendig og ha litt data
-kunnskap. Sertifikat og bil er en nødvendighet.
Personlig egnethet vektlegges sterkt. Lønn etter avtale.
Nærmere opplysninger om stillinger får du hos daglig leder
Paula Lindrupsen på mobil: 948 11 116 eller på e-post:
frivilligsentralen@bindal.kommune.no
Søknaden sendes: Bindal frivilligsentral, Peder Knophs vei 5,
7980 Terråk, eller på e-post til
frivilligsentralen@bindal.kommune.no

Søknadsfrist 15. september 2019
Peder Knophs vei 5, 7980 Terråk
paanlind@online.no

org.nr. 987 753 269
Tlf 95215259
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TV-aksjonen 2019

I år er Care Norge
tildelt TV-aksjonen. De
skal hjelpe utsatte kvinner verden over under
mottoet "På egne ben". I
år går TV-aksjonen av
stabelen søndag 20.oktober. Som vanlig er Bindal Frivilligsentral ansvarlig for organisering av innsamlingen
i Bindal. Ta kontakt hvis du ønsker å være bøssebærer.
Åpning av ballbingen på Holm
Åpningen skjer lørdag 28. september
kl 1500 ved Solvang forsamlingshus.
Nordvestrand aktivitetslag har den siste
tiden arbeidet med å sette opp en fotballbinge ved forsamlingshuset. Det blir fotballaktiviteter for store og små.
Servering av kaffe, saft og kaker til alle.

Søknad om spillemidler til idrettsanlegg
Søknader om spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv,
nærmiljøanlegg og rehabilitering av anlegg skal registreres på
en egen nettside: www.idrettsanlegg.no, men Bindal kommune
ber nye søkere om å ta kontakt med kommunen før 15. oktober for bistand med å fylle ut søknaden, og for å avklare plass
på lokal prioriteringsliste. Frist inn til Nordland fylkeskommune er 15. januar 2020.
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4H-ere fra Bindal på leir i Danmark

120 4Here og 9 ledere deltok fra Trøndelag på Nordisk leir for en uke fylt
med gode opplevelser, aktiviteter og nye bekjentskaper. 6 medlemmer fra
Hatten 4H i Bindal og leder Astrid Myrvang representerte Bindal blant
leirdeltakerne.
Fra 20. til 27. juli samlet over 1000 4H-ungdommer seg til årets store høydepunkt – Nordisk leir i på Bornholm i Danmark. Nordisk leir arrangeres annet
hvert år og nå var Danmark vertskap. 4H-leiren er en sosial, aktiv og morsom
uke som samler 4H-ungdommer fra Norge, Sverige, Danmark og Finland der
deltakerne er fra 14 år og oppover. I år hadde også deltakere fra 4H i Latvia og
Estland blitt invitert. Leiren var i nærheten av tettstedet Østermarie, øst på den
danske ferieøya Bornholm, som ligger i Østersjøen mellom Sverige og Polen.
Øya har ca. 40 000 innbyggere. For å komme dit kjørte vi buss ned til Ystad i
Sverige for å ta ferje over til øya.
Temaet for leiren var «Community across Borders», som handler om at hele
verden bør stå sammen og bygge et samfunn på tvers av landegrensene for å
gjøre verden til et tryggere og hyggeligere sted for alle. Leiren var fylt med
kjekke aktiviteter og turer som middelaldersenter, rovfuglshow, seiltur til
Christiansø, fotballgolf, fornøyelsespark, museumsbesøk, rappellering og
kubonde for en dag blant annet. På kveldstid var det underholdning fra alle
land/fylker og et Dj-show fra scenen der alle var kledd i grønt.
Artikkel og foto: Håkon Rønvik

Første rad fra venstre
Ingeborg Elise Aune (Hatten 4H)
Kristine Lian (Hatten 4H)
Andrea Bruvoll (Hatten 4H)
Oda Martine Dahlberg Myrvang
(Hatten 4H)
Jens Markus Myrvang (Hatten 4H)
Andre rad fra venstre
Ingrid Fuglstad (Hatten 4H)
Astrid Myrvang (4H Trøndelag/
NTAK)
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Tiltaksprisen 2019
Det er frist 1. oktober for å foreslå kandidater til
tiltaksprisen.
§ 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. Prisen kunngjøres med forslagsfrist 1. oktober, og alle kan foreslå
kandidater til prisen.
§ 4. Prisen skal bestå av et diplom underskrevet av ordfører og rådmann,
samt en sjekk på kr. 5.000,- 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.
Send ditt forslag til
postmottak@bindal.kommune.no
Tidligere vinnere av Tiltaksprisen er:
2018 Catrine Gangstø
2017 Lars Berg-Hansen
2016 Plahtes eiendommer/Frithjof M. Plahte
2015 Bøkestad utmarkslag
2014 Karoline Velde og Kenneth Wermundsen
2013 Ola R. Helstad
2012 Fred. Olsen

2011 Geir Holm
2010 Hilde og Magnor Dolmen
2009 Lisa Gangstø og Tom van Tuijl
2008 Hans Otto Helstad
2007 Arild Sjøgren
2006 Sinkaberg-Hansen
2005 Ole Brigt Bangstad
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Full fart på Bindalseidet!
Det er god fremdrift i byggingen av de 4 omsorgsboligene!
Entreprenøren ligger godt an i forhold til fremdriftsplanen og
mye skal gå galt om det ikke blir innflytting før jul. Den siste fasen av
byggingen med el- og VVS-installasjoner er i full gang, samtidig som vi
er i forhandlinger med leverandører av velferdsteknologi. Siste anbudsfrist har gått ut og vi føler oss sikre på at bygget vil ha ferdig installert
eLås, trygghetsalarm og ulike sensorer som øker tryggheten for brukerne.
Denne teknologien vil være ny for brukerne og pårørende, men leverandørene har presentert løsninger som vi føler oss trygge på at vil være lettvinte i bruk. Vi vil ta oss god tid på å forklare og vise hvordan teknologien vil fungere i bygget!
Vi har hatt flere henvendelser fra innbyggere om disse boligene, og vi vil
gjerne ha flere. Tildeling av leilighet i det nye bofellesskapet på Bindalseidet vil gjøres fra og med 1. oktober, og til de med mest og tilpassede
behov. Boligene vil være tilgjengelig for tildeling til søknader som kommer inn og behandles etter 1. oktober.
Ta gjerne kontakt med saksbehandler hos KE, Veronika Otervik, for veiledning og spørsmål. Når det gjelder husleie, vil den være den samme
som for andre omsorgsboliger i Bindal. Det er kommunestyret i Bindal
som regulerer husleien i eget vedtak hvert år.

Byggearbeidet har startet på nytt bo- og aktivitetssenter
Det gamle bygget i Ivarhaugveien ble revet i sommer og
ny masse ned til fast grunn er på plass. Byggearbeidet på
det nye bygget er allerede godt i gang, samtidig som detaljprosjekteringen for det innvendige arbeidet snart er ferdig. Entreprenøren er grovt sett i rute i forhold til fremdriftsplan og vi planlegger med
innflytting over sommeren 2020.
Bygget vil inneholde 7 leiligheter, et aktivitetssenter og base for hjemmetjenester på Bindalseidet. Mens vi venter på det nye bygget, er aktivitetssenteret flyttet til «Helsehuset» og hjemmetjenester holder til i
«Sentrumsbygget».
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Utbedring av Bindal sykehjem
Bygget er nå prosjektert i detalj og ligger ute på anbud med 7. oktober
som anbudsfrist. Videre fremdrift avhenger av om anbudene er innenfor
budsjettert beløp eller ikke.
Kommunestyret har nå vedtatt en ny total kostnadsramme for utbedringen
på ca 123 millioner kroner. Når vi får inn anbudene i oktober, ser vi om
de er innenfor kostnadsrammen, og kommunen kan gå videre med prosjektet! Prosjektet er stort og komplekst og det vil kreve mye detaljert
prosjektering før entreprenørene kan gå i gang. En av utfordringene vil
være fortsatt drift av kjøkken, vaskeri og et tilstrekkelig antall rom/senger
for å gi et godt tilbud til beboere på sykehjemmet og andre. I tillegg har
prosjekteringen kartlagt at noen beboere må flyttes til alternative lokaler i
hele eller deler av byggeperioden. Et alternativt botilbud på Terråk for
disse vil være en nødvendig og utfordrende del av byggefasen. Vi planlegger med en ferdigstillelse av bygget tidlig i 2022.

Mads Gilbert til Kolvereid

Nærøy kulturhus, kl. 19.00 mandag 16. september
Entre kr. 100,- inkluderer kaffe og enkel servering.
Inngangen betales enten kontant eller med Vipps.
På billetten trekkes en overraskelse ved møtets slutt.
I første del av møtet orienterer Mads Gilbert om akuttsituasjoner for å
redde liv. Så blir det kaffepause og deretter mulighet for publikum til å
stille spørsmål.

VEL MØTT!

LHL NÆRØY og LHL VIKNA

Side 14

Båtsaumen
Informasjonsblad for Bindal kommune

Utleie av kommunale boliger
Boligsosiale behov
Bindal kommune har dedikerte boliger i Oldervikveien (gamle Coopbygget) og i Gamle Gårdsvei (ved sykehjemmet) til utleie for innbyggere
med boligsosiale behov. Slike behov kan være mange, men målgruppen
er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller
opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egen hånd. Disse befinner
seg i en eller flere av følgende situasjoner:




er uten egen bolig
står i fare for å miste boligen sin
bor i uegnet bolig eller bomiljø

Tildeling av bolig vil skje etter henvendelse til Koordinerende Enhet (KE)
på epost: ke@bindal.kommune.no eller telefon 750 32 500. KE vil foreta
en individuell vurdering og tildele bolig i en periode. Leie av slik bolig
skjer på samme vilkår som for andre boliger eid av kommunen.

Omsorgsboliger
Bindal kommune har en rekke boliger som tildeles etter en vurdering av
helsebehov for den enkelte innbygger. Boligene er tilknyttet sykehjemmet på Terråk og det bygges i tillegg 4 nye boliger på Bindalseidet. Tildeling av bolig vil skje etter henvendelse til Koordinerende Enhet (KE)
på epost: ke@bindal.kommune.no eller telefon 750 32 500. KE vil foreta
en individuell vurdering av helsemessige behov. Leie av slik bolig skjer
på samme vilkår som for andre boliger eid av kommunen.

Utleie av boliger uten vilkår
Bindal kommune eier i tillegg flere boliger som leies ut uten vilkår eller
vurdering av behov. Gjeldende boligplan fastslår at de fleste av disse vil
bli solgt de kommende år, men det er fremdeles mulig å leie boliger.
Boligene blir leid ut fortløpende ved henvendelse til plan- og utviklingssektoren på telefon 750 32 500. Vi gjør oppmerksom på at tilgjengeligheten vil variere basert på etterspørsel.
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Ane-ovnen i Svarthopen

Elsa Rønnevig
har omtalt ovnen i flere av
sine bøker, og
gjengir oppskrifter som
brukes i
ovnen.

I 1999 tok Willy Bjørnli initiativ til å sette i
stand den gamle bakerovnen i Svarthopen i
Harangsfjorden. Navnet har ovnen fra Ane Knutsdatter, som
døde i 1918. Hun var Willys oldemor. Anne og Rafael Kristiansen bodde her fra 1880-tallet, og fikk tre barn som også
holdt til i området. De siste tyve årene har ovnen blitt brukt
hver sommer. Det fyres opp med god tørr ved, helst bjørk.
Når ovnen er varm, blir aske og glør raket ut. Så feies ovnen
med einer før brødene settes inn og steker på
ettervarmen.
Se bilder også på framsida.

Den sørsamiske bokbussen kommer til Bindal
Tirsdag 1. oktober
Tirsdag 19. november
Bindalseidet skole
- kl 0900 til 0930.
Kjella barnehage
- kl 1015 til 1045
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Bindal Utvikling AS

www.bindalutvikling.no

Torsdag 22.august deltok Bindal Utvikling og ordfører Britt Helstad på
Norgeskonferansen i Lierne. Her
fikk vi mer innsikt i hvor stor andel av
verdiskapninga kulturnæringa står for,
lære om hvordan revyfestivalen og
Peer Gynt har fornyet og profesjonalisert seg etter kundenes behov og
lokalbankenes sentrale rolle for vekst
og utvikling i hele landet og distriktene
spesielt.
Arbeidende styreleder i Bindal Utvikling, Marit Dille, på Norseaquas
stand under Aqua Nor 2019 i Trondheim, sammen med kunder. Aqua
Nor er en fantastisk møteplass for
kompetanse, nettverksbygging og
fagkunnskap. En svært viktig og
sentral arena for Bindal å være synlig
på.
Tradisjon tro hadde Bindal Utvikling og Bindal kommune stand sammen under
Nordlandsbåtregattaen siste helgen i juni.
Årets konkurranse var gjetting av vekta på et
stort Norgesglass med Bindalspukk –
i underkant av 100 deltakere.
Svaret var 3,5 kg og tre heldige vinnere
kunne starte sommeren med piknikpledd
og lys.
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Ny sti til Heilhornet
Her er arbeidet med å utvikle
Heilhornets Rike som turistmål i
full sving! Dyktige arbeidsfolk
stiller med maskiner og egen
arbeidskraft. I august ble det gjennomført merking av stien opp til
Heilhornet fra Vikestad. Et samarbeidsprosjekt mellom Bindalseidet
grunneierlag og Kula IL, som gir
hele området et stort løft.
Vi gleder oss til Heilhorn-løp
sommeren 2020.

Adrian
Etablererkurs

Namdalshagen arrangerer etablererkurs i
samarbeid med Innovasjon Norge og Proneo i
Namsos. Kurset er for deg som:
 Nylig har startet eller er i ferd med å starte din egen bedrift
 Har en god ide` som du ønsker å sette ut i livet
 Er interessert i å lære mer om gründervirksomhet og forretningsutvikling
Ved interesse ta kontakt på mail: monja@bindalutvikling.no
eller tlf: 906 61 152.
Du finner mer informasjon på www.inam.no
Kursdatoer: 7., 14., 21., og 28. oktober
Ingen forkunnskaper er nødvendig.
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Åpning av industrikaia på
Brukstomta Næringspark
28.juni arrangerte Bindal Utvikling, Bindal
kommune og Brukstomta Næringspark offisiell åpning av industrikaia i Bindal. Fylkesråd for næring i Nordland, Ingelin Noresjø,
foresto åpningen av kaia, og inviterte spontant med oppmøtende barnehagebarn til å Brønnbåten «Namsos» lig
klippe det blåe silkebåndet, «(…) for de ger som første båt til havn på
er vår og Bindals fremtid.». Brønnbåten Brukstomta Næringspark.
«Namsos» lå til kai i anledning åpningen.
Det er nettopp denne båten som ble benyttet da skissene til kaia ble utformet, og som
denne dagen kunne bekrefte at utforminga
er i tråd med deres behov. Arbeidende styreleder i Bindal Utvikling, Marit Dille og
ordfører i Bindal, Britt Helstad, ønsket velkommen til samling på Medvind innovasjonsloft og informerte om prosessen mot
realisering av industrikaia.
Prosjektleder Svein Larsen ble berømmet
for sin innsats for at vi i dag kan gi dette
tilbudet til næringa og nyetablerere i
Havnedirektør Asle Gunnar
Brukstomta Næringspark. Bindalsbruket
Andersen ønsker Bindal velkomog Norseaqua informerte fremmøtte om
men inn i Nord Trøndelag havn
eget arbeid og utviklingsplaner i tiden
Rørvik IKS.
fremover.
Maria Brevik og Henning Brevik sto for underholdningen med
blant annet en rørende, egenkomponert sang om hjemplassen
og røttene vi vender tilbake til.

Fylkesråd Ingelin
Noresjø overbringer lykkeønskninger
og midler fra Fylkeskommunen til
prosjekt for barn
og unge i Bindal.

Båtsaumen
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Ny daglig leder i Bindal
Utvikling AS
Styret i Bindal Utvikling AS har
ansatt Monja Kolberg i stillingen
som daglig leder i selskapet.
Kolberg har vært ansatt hos Bindal Utvikling som administrasjonog prosjektkoordinator siden
Her er Monja Kolberg til høyre,
2017, og trer nå over i ny stilsammen med arbeidende
ling i sluttfasen av omstillingsstyreleder Marit Dille.
perioden.

Oversikt over innvilgede tilskudd hittil 2019
Foreningen Faragut – Forprosjekt båtsenter for Nordlandsbåt

50.000,-

Bindal kommune – Turistkart 2019

25.000,-

JMJ Invest AS – Inspirasjonsforedrag Bindal ungdomsskoler

11.776,-

Norseaqua AS – Kompetanseheving PLS- styring
Bindalseidet skole – Nordnorsk skolekonferanse,
ungt entreprenørskap

50.000,11.870,-

Norseaqua AS – Utvikling av tarepakkemaskin

50.000,-

Bindalsbruket – Ekstraordinær markedsinnsats, fase en

500.000,-

Terråk idrettslag – Nordlandsbåtregattaen, lokalmatprofilering 30.000,Brukstomta Næringspark – Målrettet markedsføring

170.000,-

Norseaqua – Leankurs, gult belte

75.700,-

Peacepainting Center AS – Konseptutvikling for etablering
av Peacepainting Center Bindal

150.000,-

Jørgen Pedersen – Forprosjekt etablering av campingplass

45.000,-
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Siste året av omstillingsperioden for Bindal
Bindal Utvikling går inn i avslutningsfasen av omstillingsperioden, og har i overkant av ett år igjen.
Bindal skal nå forberede videre utviklingsarbeid uten ekstra
midler fra Nordland fylkeskommune.
I disse dager publiseres en spørreundersøkelse til gründere og
etablerte bedrifter, som Bindal Utvikling har hatt et aktivt arbeid sammen med, samt en versjon for interesserte innbyggere. Hensikten er å få svar på hvilket støtteapparat næringslivet
i Bindal har behov for.
Hva trenger din bedrift hjelp til, for å søke eksterne utviklingsmidler og drive utviklingsarbeid?
Verden i dag endrer seg så raskt, at kravet til fornying og forbedring er høyt. Robuste bedrifter, er bedrifter som håndterer
omstillingene som tiden krever.
Dette skjer gjennom endret drift, endret produkttilbud, endret
tjenestetilbud, endrede markedsføringskanaler og -metoder.
Kontinuerlig forbedring og nytenkning er en nødvendighet,
for å unngå avvikling.

Vi håper dere svarer på våre spørsmål.
Monja Kolberg
Daglig leder
Bindal Utvikling AS Mobil +47 906 61 152
E-post: monja@bindalutvikling.no
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“Giving colours to human rights»
14. - 23.september kommer det 18
ungdommer og 4 ledere fra Spania og
Kroatia til Bindal for å delta på
Prosjektet er støttet av
Peacepainting sitt utvekslingsprosjekt
EU gjennom ungdomsprogrammet Erasmus+.
“Giving colours to human rights”.
Sammen med ungdomsskoleelevene skal
de bli kjent med hverandres kulturer og lære om likeverd.
Mange ungdommer i Bindal har åpnet dørene og skal ha
gjester boende hjemme hos seg i over ei uke. Foreldre og
foresatte stiller opp for å skape gode opplevelser. Begge
skolene har laget undervisningsopplegg knyttet til prosjektet. Og mange andre i kommunen bidrar med praktiske gjøremål, aktiviteter og tilrettelegging. På forhånd takk til alle
som stiller opp! Dette blir et kjempespennende møte!
Ungdommene deltar på Peacepainting sitt maleverksted.
Disse maleriene vil stilles ut i en utstilling både på Bindalseidet og Terråk, og vi ønsker alle hjertelig velkommen å se
dem! Følg med på «Det som skjer i Bindal» på Facebook

Ungdommene
kommer fra byene
Baena i Spania
og fra Zagreb i
Kroatia.

Båtsaumen
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Konsert

Elin Furubotn og
Torbjørn Økland spiller
søndag 27. oktober kl 1900
på Bindal museum.
Elin Furubotn platedebuterte
i 1999 og har siden utgitt
syv album. Mest kjent er
hun kanskje for låten Så lett
det kan ver, som hun gjorde Arrangør er Folkeakademiet Bindal.
sammen med Morten Abel
og Stavanger Symfoniorkester på albumet
“Å nærme seg det nære” (2014). I høst
kommer hun med ny plate. Torbjørn
Økland har i mange år vært medlem av
gruppa Vamp.

Ønskekonsert med
KVIIN
Lørdag 26. oktober kl 1900
på Toppen.
Musikere er:

Geir Allan Reitan på tangenter
Eskil Skarstad på bass
Odd Walter Bakksjø på gitar
Torstein Nilsen Nedrelid på
slagverk
Elena Yakovleva på fiolin
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Levangeroktetten på Toppen
Lørdag 19. oktober inviteres det til pubaften på Toppen med Levangeroktetten.
Oktetten som nå er inne i sitt 40-ende år
med sang, musikk og gjøglerier, lover å
lage en livlig kveld på Toppen.
- «Det er snart 14 år siden jeg fikk med meg denne gjengen hjem
til Terråk. Nå tar vi med oss et tyve-talls instrumenter, og ordner
oss på Toppen for en hel helg for øving og kreative sprell. Ho
mamma stille med overnatting», sier Å smund Bang som har vært
med i Oktetten i over 30 år.
Levangeroktettens åtte menn er bosatt i Verdal og Levanger. Alle
trakterer flere instrumenter i tillegg til sangen. Repertoaret varierer stort fra a cappella sang til pop, rock og folkemusikk i skjønn
forening. Alt dette bakes inn i en humoristisk ramme, ofte med
egne tekster. Se ikke bort ifra at Toppen og Terråk får sin egen
sang i løpet av helga.
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Bra mat er et
inspirasjonskurs hvor
det er fokus på å øke
motivasjon til å oppnå et
varig sunnere kosthold.
Du får blant annet praktiske råd i forhold til kosthold i hverdagen, utveksle erfaringer med andre deltakere og lære å lese varedeklarasjon. Kurset går over fire kurskvelder hvor temaet er
bra mat i teori og praksis. Kursdagene er tirsdager: 15. oktober,
22. oktober, 29. oktober, 5. november. Klokken 18:00-19:00.
Ved praktisk matlaging kan kurset holde på noe lenger, maks
30 minutter. Kurset holdes annenhver gang på Terråk og Bindalseidet.
Kursleder er Katarina Knudsen ved frisklivssentralen i Nærøy.
Ta kontakt med henne for mer info om kurset og påmelding
innen fredag 4. oktober kl 1500.
Katarina Knudsen, Tlf: 902 81 154

Tirsdag 1. oktober kl 1900:
Romeo og Julie
Søndag 27. oktober kl 1700:
Jungelboken
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I over 10 år har Violet Road lagd musikk sammen og bygd opp en solid musikalsk katalog, bestående av hits som «Face of the Moon», «Can You Hear The
Morning Singing» og «Jericho». Aldri før har disse blitt fremført akustisk for et
publikum. Før nå.
Høsten 2019 drar Violet Road ut på tur med kassegitarer, dunkel belysning og
de gode historiene. Nå skal de ut å treffe publikum i noen av landets mest unike
og sjelfulle saler for å fremføre sine mest kjente låter i helt ny drakt.
Violet Roads fanskare er av landets mest trofaste og mange har opplevd bandet
en rekke ganger på store festivaler og konsertscener. Etter å ha solgt ut Operaen
i Oslo, utfordrer bandet seg nå i andre enden av skalaen.
«Vi har lyst til å gi våre fans en helt ny opplevelse, og gi de muligheten til å
komme helt innpå oss. Vi håper det vil føles som at vi alle sitter i stua til Hogne
og spiller låter for hverandre», forteller Halvard Rundberg i bandet.
I vår slapp de låtene «Backseat Babies» og «Lovers & Liars». Dette for å varme opp til slippet av den selvproduserte EPen «Lovers & Liars» som kom 2.
august.
Violet Road er kjent for sitt musikalske spenn og bandet tar publikum med på
en følelsesreise som går både høyt og lavt. Dette blir intet unntak.
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KONTAKT: Odd Walter Bakksjø, avdelingsleder,
Mobil: 959 73 650,
E-oost: odd.bakksjo@helgelandmuseum.no
Postadresse: Helgeland museum, avd. Bindal
Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
ÅPNINGSTIDER Bindal museum:
Mandag stengt
Tirsdag kl. 9.00 - 14.00
Onsdag-fredag kl. 10.00 - 15.00
Lørdag-søndag stengt

Mennesket og rovdyra

Vandreutstillingen om mennesket og rovdyra etter
siste istid står fram til begynnelsen av oktober.
Ta gjerne med barn! Dyra kan klappes og strykes
på.

Researcher's Night - Forskningsdagene 2019
Fredag 27. september kl 1900-2100.

Vårt naturfaglige tema BOREAL
REGNSKOG står i fokus denne
kvelden. Forsker Mika Bendiksby
kommer til museet og forteller om
et stort prosjekt med artsregistrering i boreal regnskog. Her vil vi få
vite mye mer om denne sjeldne
skogtypen, som finnes på flere lokaliteter i Bindal.
Dette blir en interessant og lærerik kveld! Sett tuneren på opptak
heime, og kom, selv om det er fredag. Det er gratis, og vi holder
til og med servering!

Pensjonistkaffe første fredag hver måned.
Den 4. oktober er det «Kanelbollens dag».
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Kurs for skoler og barnehager
BINDALSKVELD
26. april fra
CaTorsdag
70 deltakere
kl 1900 på Vonheim
skolene, SFO og
barnehagene i Bindal, helsestasjonen
og PPT SørHelgeland var onsdag 14. august på
Bindalseidet skole
der Anna Gunderssen og Christy B.
Edvardsen fra RVTS
Christy B. Edvardsen og Anna Gunderssen fra
i Tromsø snakket
RVTS i Tromsø, og Siv Anita Myhre,
om hvordan man
oppvekst–
og kultursjef i Bindal kommune.
gjennomfører bekymringssamtale med barn. Det er laget flere verktøy for å
hjelpe til med lære seg gode metoder. Opplæringsprogrammet
«SNAKKE» har et eget treningsspill, som kursdeltakerne fikk
teste ut i grupper.
«Jeg vet» er et annet verktøy for skole og barnehage om vold,
overgrep og mobbing.

Kurset inngår i satsingen på BTI— Bedre Tverrfaglig Innsats,
som Bindal kommune nå innfører sammen med nabokommuneneUtstyrssentral
i Ytre Namdal. Målet er å sikre tidlig innsats og et helhetlig kommunalt tjenestetilbud for barn, unge og deres familier –
De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) er en ressurs for dem som i sitt arbeid møter
mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress,
migrasjon eller selvmordsproblematikk.
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Kulturkalender høsten 2019

Konsert
Bindalseidet songlag inviterer til konsert med sopranen Darya «Dasha»
Katyba og pianist Tor-Petter Aanes,
fiolinist og dirigent Elena Yakovleva
i Vassås kirke kl 1600 søndag 29.
september
Konsert med Levanger-oktetten på
Toppen lørdag 19. oktober.
Kviin inviter er til «Ønskekonser t»
lørdag 26. oktober på Toppen.
Konsert med Elin Furubotn og Torbjørn Økland på Bindal museum
søndag 27. oktober.
Violet Road på Vonheim
torsdag 7. november kl 1900
Akustisk konsert med et av
Norges beste band.
Åpning av Terråk skole
Lørdag 23. november.
Åpen skole hele dagen.
Åpningsarrangement i hallen.

Basseng
Bassenget på Bindalseidet åpner igjen etter høstferien som
er i uke 41. Det betyr at man
kan svømme fra og med ca 18.
oktober.
Også på Terråk skole håper vi
at bassenget kan åpnes før jul,
etter den store ombygningen av
skolebygget.
Bygdekinoen
Sørhorsfjord
Onsdag 9. oktober
Onsdag 6. november
Onsdag 4. desember
Terråk
Mandag 7. oktober
Mandag 4. november
Mandag 2. desember
Åpning Valveita
Fredag 27. september kl 1200.
Løpskarusell Terråk
Onsdager kl 1800.
Thomas Brøndbo har
konsert i Vassås kirke mandag
2. desember kl 1930.
Zumba på Kjella skole torsdager kl 19.30.

