
Nordlandsbåtregatta
Sommerteater og Fiskefestival i Åbygda

Velkommen til
 Bindal!

Nr. 4  September   2009 Årgang 10

Skal dette være det nye slagordet til 
Bindal kommune? 

Folk i Bindal inviteres til å komme med 
forslag til slagord eller visjon for sin 
hjemkommune

Les mer på side 3.
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E-post: postmottak@
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Ansvarlig redaktør:
   Knut Toresen
Redaksjon:
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Trykk/Produksjon:
  Prinfo Rønnes Trykk, Mosjøen
Bladet sendes gratis til alle husstan-
der i Bindal kommune, og kan leses 
på kommunens internettside.  
Neste nummer er planlagt utsendt  
i november 2009.

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

Terråk:
Mandag stengt 
Tirsdag  kl 1000 - 1530
Onsdag  kl 1000 - 1530
Torsdag  kl 1800 - 2000 
Fredag  kl 1000 - 1530

Biblioteket er åpent tirsdag, ons-
dag og fredag  

Bindalseidet filial:
Mandag  kl 1600–1800
Torsdag  kl 1100–1300 
og kl 1600–1800

Folketallet 
i Bindal 
Pr . 1. juli 2009:     1.612

Søknadsfrist spillemidler 

Influensa A
Det er hele tiden oppdatert informasjon om influensa A / pandemi 
på www.pandemi.no, og på telefon 815 55 015, der man får oppdatert og 
god informasjon.

Gode forebyggende tiltak er:    
Bruk engangs papirlommetørkle.
Host og nys i albuekroken.
Vask hendene grundig og ofte med såpe og vann.
Desinfiser hendene hvis håndvask ikke er mulig.

Influensavaksine
I løpet av høsten kommer det tilbud om vaksine mot både influensa A (svineinfluensa) 
som er to doser med tre ukers mellomrom, og vaksine mot den årlige sesonginfluen-
saen. Flest mulig bør ta vaksine. Det gir befolkningen større beskyttelse mot smitte.

De som bør sørge for å få vaksine først:

•	 Barn og voksne med luftveissykdom, inkludert astma.
•	 Barn og voksne med hjertesykdom
•	 Barn og voksne med diabetes type 1 og type 2.
•	 Personer med nedsatt infeksjonsmotstand.
•	 Gravide.
•	 Personer med stor overvekt.
•	 Andre med kroniske alvorlige sykdommer.

Personer over 65 år smittes i mindre grad, men er mer utsatt for komplikasjoner 
om de blir syke.

Det blir vaksinering på Bindal Helsestasjon 
mandag 5. oktober og tirsdag 13. oktober, kl 1000 - 1400. 

OBS: Dette er ikke for svineinfluensa, men mot den vanlige sesong-
influensaen.

Ny turnuslege
Fra august og til midt i januar 2010 er Arne Andersen Stenstrøm turnuslege i Bindal.

Søknader om spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv, nærmiljøanlegg og rehabilite-
ring av anlegg skal nå registreres på en ny nettside: www.idrettsanlegg.no 
Fristen er 15. oktober

Møteplan politiske møter 
2009
Formannskap 
Fondsstyret 
Fast utvalg for  Kommunestyret 
plansaker  

onsdag 14.10 torsdag 05.11
onsdag 25.11 onsdag 16.12
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Visjon for Bindal
Bindal kommune inviterer deg til å komme med forslag til visjon/slagord for 
kommunen.

Kulturprisen 2009

Har du andre forslag eller ønsker du å gi din støtte til 
et av de forslag som allerede er kommet inn?

Send ditt/dine forslag til:
Bindal kommune- Rådhuset

7980 Terråk
eller 

postmottak@bindal.kommune.no

Merk konvolutten/e-posten med: Visjon

Frist er mandag 19. oktober 2009

Vi har satt i gang en prosess 
som skal munne ut i et slag-
ord, visjon eller motto. Til det 
trenger vi din/deres hjelp. For-
mannskapet skal senere plukke 
ut noen forslag som skal legges 
fram for kommunestyret for 
endelig avgjørelse. 

Et slagord/visjon skal være en 
kort, fengende og energigi-
vende setning som sier noe om 
hva vi alle i kommunen ønsker 
å strekke oss etter. Det er 
gjerne en positiv setning som 
er lett å huske og lett å like. 

Visjonen skal fungere som 
en ledestjerne for hele kom-
munen og dens innbyggere.
Fra noen lag og foreninger og 
privatpersoner har det allerede 
kommet forslag.

Det er viktig at en visjon må 
forankres politisk og hos fol-
ket. Innbyggerne må få et eier-
forhold til det som skal bli det 
endelige slagordet.

Gro Annie Støvik Lande er tildelt Bindal 
kommune kulturpris for 2009.

Gro mottok prisen under dansestevnet på 
Terråk i juni. 

Hun var drivkraften bak oppstarten av Terråk 
barnelag for ti år siden, og har siden vært ho-
vedansvarlig for å holde laget i gang. 
Hun hadde også ansvaret for fylkesstevnet, 
som samlet unge dansere fra regionen nå i juni.

Gro Annie Støvik Lande mottar Bindal kommunes kulturpris for 2009 av fungerende ordfø-
rer Tor Arne Aune under avslutningen av dansestevet på Terråk i juni. (Foto: M. B. Dybvik)

Her er noen av forslagene som er kommet 
inn til slagord/visjon:

•	 En kommune i vekst – vekstkommunen

•	 Eg ælske Bindal

•	 Samarbeidskommunen

•	 Trivselskommunen

•	 Bindal kommune – med vind i seglan

•	 Velkommen!

•	 Bindal – vårres kommune

•	 Bindal kommune – der trivsel gror

•	 Sammen er vi gull

•	 Et fremtidsrettet lokalsamfunn der vi gjerne bor, yter og slår rot

•	 Kommunen der ingen skulle tru at alle ville bu
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Skjema ligger på www.bindal.kommune.no eller 
fås ved ekspedisjonen ved Bindal rådhus.

Vilkår for tildeling av tilskudd fra 
Leif Helstads testamentariske gave:

•	  Lag, foreninger, enkeltpersoner og kommunale avde-
linger kan søke om midler.

•	  Midlene skal benyttes til allmennyttige forhold som 
kommer mange funksjonshemmede til gode.

•	  Maksimalt kan det deles ut kr 30 000,- pr. år.

•	  Fondet kunngjøres i Båtsaumen.

•	  Helse- og sosialsjefen lager ved søknadsfristens ut-
gang en søker oversikt. Rådmannen lager innstilling.

•	  Dersom ikke tilskuddet blir brukt i samsvar med søk-
naden, kan deler av, eller hele tilskuddet kreves re-
turnert til kommunen.

•	  Søkere som tidligere har fått midler må legge fram 
dokumentasjon på hvordan midlene er brukt.

 Søknadsfrist 15.10.2009

Hvem har fått tidligere?

2008:
- Bindal lokallag av NFU (Norsk forbund for utviklingshemmede) til deltagelse på   
friidrettsstevne om sommeren 

- NHF Bindal (Norsk handikapforbund)  
 til tilknytningsavgift for vann og avløp    
 ved grillhytte ved Terråkelven.

2007:
- Bøkestad utmarkslag - grusing av sti til   

Bøkestadvatnet
-  Bindal lokallag av NFU musikk på dan 

sekvelder.

2006:
- NHF Bindal (Norsk handikapforbund)    

fiskeplass
- Bøkestad utmarkslag 
  Bygging av vei.

2005:
- Bindal lokallag av NFU 
  Deltakelse på fylkesårsmøte
- Jim Roger Brevik—handikaptoalett ved  
Smestad autoservice

Bindal kommunes 
tiltakspris
§ 1. Tiltaksprisen i Bindal kommune har som formål å sti-
mulere til næringsutvikling eller andre positive tiltak for 
bosetting og utvikling i kommunen som omfatter miljø- 
eller trivselstiltak

§ 2. Tiltaksprisen i Bindal kan tildeles bedrifter, organisa-
sjoner eller enkeltpersoner som har vist initiativ og gjort 
en innsats utover det en kan forvente i tråd med formålet 
med prisen.

§ 3. Prisen kunngjøres i lokalpressen med forslagfrist 25. 
oktober og alle kan foreslå kandidater til prisen.

§ 4. Prisen skal bestå av et diplom underskrevet av ord-
fører og rådmann samt en sjekk på kr. 5000 som belastes 
næringsfondet.

§ 5. Formannskapet er jury for tiltaksprisen med rådman-
nen som saksbehandler. Prisen tildeles på formannskapets 
siste møte før årsskiftet dersom juryen finner verdige kan-
didater. Prisen utdeles av ordføreren ved en passende an-
ledning.

Leif Helstads 
testamentariske gave:

Bindal bygdebok 
– Bind III
Bind 3 av Bindal bygdebok—Gård og slekt omhandler 
gårdene Årsand, Fornes, Kolla, Sandvik, Brevik, 
Terråk, Heimen, Stranda, Sylten, Horstad, Aune, 
Skarstad, Gautmoen, Fuglstad, Granbostad, Åbjøra, 
Skåren, Lien, Øksningen, Øyen, Vassås, Helstad, 
Bangstad, Urvollan, Urvollvik, Glømmen og 
Innerreppen.

Boka blir på nesten 500 sider. Arbeidsgruppen er nå 
ferdig med boka og manuset er sendt DesignTrykk 
AS, Namsos for trykking. Forhåpentligvis vil bygde-
boka være i salg i god tid før jul. 
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Elgjakta

Elgjakta står for døra og planleggingen av 
årets jakt pågår rundt omkring i jaktlagene. I år kan 
det felles 288 dyr i Bindal, inkl. hele Austra. Dette 
er fem dyr mer enn tildelingen for 2008 og det er 
også det høyeste antall fellingstillatelser som no-
ensinne er gitt. Elgen representerer en betydelig 
matressurs. Anslagsvis 30 tonn elgkjøtt vil bli hentet 
ut fra utmarka i Bindal i år. Dette representerer en 
førstehåndsverdi på omkring 2. mill. kr. Elgjakta gir 
også grunnlag for annen næringsvirksomhet lokalt 
samtidig som den er en viktig fritidsaktivitet for en 
stor del av befolkningen. Økende forekomster av 
flått og hjortelusflue har blitt et helsemessig pro-
blem mange steder.

Også i år skal det samles inn kjever av alle dyr og 
kjønnsorgan av alle kyr under jakta. Dette gir ver-
difull kunnskap om aldersforhold og produktivitet i 
elgstammen. Det oppfordres også om at alle felte 
dyr veies nøyaktig. Bindal har deltatt i et 3-årig elg-
prosjekt i Nord-Trøndelag der flere dyr er radio-
merket i Åbygda og Terråkområdet. De merka dy-
rene har halsbånd samt gule merker i ørene. I år øn-
skes flest mulig av de merkede dyrene felt så framt 
dette kan skje innenfor den kvoten jaktlagene har.
Økende forekomster av flått og hjortelusflue har 
blitt et helsemessig problem mange steder.

Jaktlag som driver storviltjakt skal ha tilgang på god-
kjent ettersøkshund, enten ved at noen i jaktlaget 
har egen ettersøkshund eller ved skriftlig avtale 
med andre hundeekvipasjer. Godkjent ettersøks-
hund skal kunne være på plass innen fire timer etter 
at eventuell skadeskyting er skjedd. I Bindal er det et 
problem at det er for få godkjente ettersøkshunder. 
Viltnemnda vil derfor sterkt anmode flere interes-
serte jegere om å anskaffe og trene opp ettersøks-
hunder. For råd og veiledning om ettersøkshunder 

lokalt kan bl.a. Roald Busch, Terråk kontaktes.

Under årets storviltjakt ber Veterinærinstituttet 
om at jegerne registrerer og rapporterer funn av 
flått og hjortelusflue på felte dyr. Hensikten med 
registreringen er å øke kunnskapen om sprednin-
gen av artene og for å kunne vurdere muligheten 
for gjennomføring av tiltak mot problemet. Jegerne 
kan sjøl foreta denne rapporteringen direkte på in-
ternett. Det er opprettet en registreringsløsning på 
nettsiden www.flattogflue.no der jegerne logger på 
med sitt jegernummer.

Skadeskyting under storviltjakt        kan   skje men er 
kjedelig for alle parter, både jeger, nabo og vilt-
nemnd. I enkelte tilfelle kan det også gå på jaktæren 
løs.  Alle jegere bes derfor om å være ansvarsbevis-
ste ved påskyting av dyr. Jaktlag har plikt til å gjen-
nomføre ettersøk ved den minste mistanke om ska-
deskyting. Mulig skadeskyting som ikke oppklares 
samme dag skal meldes viltnemnd og jaktrettshaver 
umiddelbart.

Da gjenstår bare å ønske alle 
elgjegere ”Skitt elgjakt”!
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Terråk Barnelag
Vi vil takke til dere alle som var så 
snille og hjalp oss med å arrangere 
dette stemnet. Både foreldre, beste-
foreldre, Bindal Frivillighetssentral og 
andre medhjelpere gjorde en kjempe 
jobb for oss. Gjestene var strålende 
fornøyde, og hele arrangementet for-
løp knirkefritt. Takk også til sponso-
rene våre.

For Terråk barnelag
Gro Annie Støvik Lande

5. – 7. juni i år arrangerte vi i barnelaget Fylkesstemnet for barn her 
i Bindal.  Vi hadde en flott helg der både gjestene og vi selv fikk fine 
og minnerike dager.

Vi starter opp på nytt med dansingen 
i år; mandag 28. september. 
Nytt i år er at vi skal ha øvingene på 
senteret (nede på sykeheimen). Det 
vil bli satt opp plakater med klokke-
slett og gruppeinndelinger. 

Terråk barnelag danset på Nordlandsbåtregattaen 2009

Bygger`n Bindalsbygg AS
Bygger`n Bindalsbygg AS har ansatt ny daglig leder, etter at Gunvor Aursjø sa opp 
sin stilling. Grim Frode Skogseth ble ansatt som daglig leder og begynte i sin nye 
jobb 1. september. 

Har du et prosjekt på gang, eller trenger andre tjenester, vennligst ta kontakt med 
oss for gode råd og tilbud.  Vi har også elektrikere og snekkere. Trenger du rørleg-
ger er vi behjelpelig med å skaffe det.

Vi er her for deg!

Tlf:.  75 03 48 40
Mob:.  456 13 580

http://www.byggern.no/bindalsbygg
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Valgresultater 
Stortingsvalget 2009

NRK venter på en politisk avklaring 
om FM-senderne i Norge skal sluk-
kes. 

Det blir ikke bygd flere DAB-radiosendere 
før framtida for FM-senderne er avgjort. 

Dette betyr at vi i Bindal må vente noen 
år til før vi kan få inn alle de radiokanalene 
man kan lytte til i sentrale strøk. 

Alternativet er å høre på radio ved hjelp 
av internett eller fra din digitale tv. 

Kulturminister Trond Giske har varslet en 
egen stortingsmelding om dette i 2010, 
og mener at det ikke kommer på tale å 
slukke FM-senderne før etter 2014.

Antall
stemme-
berettigede

Fremmøte-
prosent Status for innrapporteringen

1286 77,8% 100% opptalt

Liste Opptalte
stemmer

%-vis
fordeling

Endring
stemmer F- 07

%- vis
endring F-07

Endring
stemmer S-05

%-vis
endring S -05

A 447 44,7 +125 +4,7 +19 +5,9
SV 86 8,6 +12 -0,6 -18 -0,8
R 9 0,9 -12 -1,7 -4 -0,3
SP 171 17,1 +28 -0,7 -52 -3,1
KRF 35 3,5 +10 +0,4 -22 -1,7
V 28 2,8 -4 -1,2 -25 -2,0
H 60 6,0 -22 -4,2 +3 +0,8
FRP 160 16,0 +78 +5,8 +27 +3,9
DEM 1 0,1 +1 +0,1 -1 -0,1
KSP 1 0,1 +1 +0,1 0,0
KYST 1 0,1 -5 -0,6 -26 -2,3
MDG 0 0,0 -0,7 -0,1
NKP 1 0,1 +1 +0,1 +1 +0,1
SFP 0 0,0 -0,1 0,0
TPF 1 0,1 +1 +0,1 +1 +0,1
Andre 0 0,0 -19 -1,5 -5 -0,4
Total 1001 77,8 +195 +16,5 -102 -2,6

Antall
stemme-
berettigede

Fremmøte-
prosent Status for innrapporteringen

1286 77,8% 100% opptalt

Liste Opptalte
stemmer

%-vis
fordeling

Endring
stemmer F- 07

%- vis
endring F-07

Endring
stemmer S-05

%-vis
endring S -05

A 447 44,7 +125 +4,7 +19 +5,9
SV 86 8,6 +12 -0,6 -18 -0,8
R 9 0,9 -12 -1,7 -4 -0,3
SP 171 17,1 +28 -0,7 -52 -3,1
KRF 35 3,5 +10 +0,4 -22 -1,7
V 28 2,8 -4 -1,2 -25 -2,0
H 60 6,0 -22 -4,2 +3 +0,8
FRP 160 16,0 +78 +5,8 +27 +3,9
DEM 1 0,1 +1 +0,1 -1 -0,1
KSP 1 0,1 +1 +0,1 0,0
KYST 1 0,1 -5 -0,6 -26 -2,3
MDG 0 0,0 -0,7 -0,1
NKP 1 0,1 +1 +0,1 +1 +0,1
SFP 0 0,0 -0,1 0,0
TPF 1 0,1 +1 +0,1 +1 +0,1
Andre 0 0,0 -19 -1,5 -5 -0,4
Total 1001 77,8 +195 +16,5 -102 -2,6
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endring F-07

Endring
stemmer S-05
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endring S -05

A 447 44,7 +125 +4,7 +19 +5,9
SV 86 8,6 +12 -0,6 -18 -0,8
R 9 0,9 -12 -1,7 -4 -0,3
SP 171 17,1 +28 -0,7 -52 -3,1
KRF 35 3,5 +10 +0,4 -22 -1,7
V 28 2,8 -4 -1,2 -25 -2,0
H 60 6,0 -22 -4,2 +3 +0,8
FRP 160 16,0 +78 +5,8 +27 +3,9
DEM 1 0,1 +1 +0,1 -1 -0,1
KSP 1 0,1 +1 +0,1 0,0
KYST 1 0,1 -5 -0,6 -26 -2,3
MDG 0 0,0 -0,7 -0,1
NKP 1 0,1 +1 +0,1 +1 +0,1
SFP 0 0,0 -0,1 0,0
TPF 1 0,1 +1 +0,1 +1 +0,1
Andre 0 0,0 -19 -1,5 -5 -0,4
Total 1001 77,8 +195 +16,5 -102 -2,6

Antall
stemme-
berettigede

Fremmøte-
prosent Status for innrapporteringen

1286 77,8% 100% opptalt

Liste Opptalte
stemmer

%-vis
fordeling

Endring
stemmer F- 07

%- vis
endring F-07

Endring
stemmer S-05

%-vis
endring S -05

A 447 44,7 +125 +4,7 +19 +5,9
SV 86 8,6 +12 -0,6 -18 -0,8
R 9 0,9 -12 -1,7 -4 -0,3
SP 171 17,1 +28 -0,7 -52 -3,1
KRF 35 3,5 +10 +0,4 -22 -1,7
V 28 2,8 -4 -1,2 -25 -2,0
H 60 6,0 -22 -4,2 +3 +0,8
FRP 160 16,0 +78 +5,8 +27 +3,9
DEM 1 0,1 +1 +0,1 -1 -0,1
KSP 1 0,1 +1 +0,1 0,0
KYST 1 0,1 -5 -0,6 -26 -2,3
MDG 0 0,0 -0,7 -0,1
NKP 1 0,1 +1 +0,1 +1 +0,1
SFP 0 0,0 -0,1 0,0
TPF 1 0,1 +1 +0,1 +1 +0,1
Andre 0 0,0 -19 -1,5 -5 -0,4
Total 1001 77,8 +195 +16,5 -102 -2,6

DAB-radio i Bindal?
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Seniorsurf 
Fredag 9. oktober

kl 1000 - 1400.

For voksne som ønsker å lære litt 
mer om data og internett. Vi viser 
deg hvordan du kommer inn på 
nettbanken og VG.  

Leseombud
Det finnes mange som ikke greier 
eller orker å lese selv tilrettelagte 
tekster. Det kan skyldes at synet el-
ler konsentrasjonen svikter eller at 
man har kognitive vansker, for ek-
sempel demens eller utviklingshem-
ming. For at disse menneskene også 
skal få et litteraturtilbud, kan biblio-
tek med bok til alle tilby leseombud 
som kan lese høyt for dem.
 
Hvem trenger leseombud? Mange 
eldre mennesker mister synet på 
sine gamle dager. For disse er det 
sjelden et reelt alternativ å lære 
punktskrift. Utviklingshemmede har 

ofte svake leseferdigheter, men et 
leseombud kan bidra til både økt in-
teresse for bøker og bedre ordfor-
råd. Også andre mennesker som for 
eksempel demente, slagrammede, 
psykiatriske pasienter eller folk med 
konsentrasjonsvansker kan ha stor 
nytte og glede av et leseombud.
 
Høytlesingen foregår på ulike insti-
tusjoner for eksempel alders- og 
sykehjem, bofellesskap og lignende.

Å være leseombud innebærer for-
skjellige oppgaver: å finne frem til 
egnede bøker, lese høyt for dem 
som ikke klarer det selv, snakke 
om innholdet og sette det inn i en 
sammenheng. Leseombudene er 
gjerne ansatte på arbeidsplassen el-
ler i boligen til målgruppen, men 
det kan også være pasientvenner, 
støttekontakter, frivillige fra ulike 
organisasjoner, aktivitører eller det 
kan være personer som er tilknyt-
tet bibliotektjenesten.
 

Leseombud er viktige omsorgsper-
soner for mennesker som ikke kan 
lese selv. Som leseombud kan du 
være med å gi mennesker en bedre 
hverdag!  

Ønsker du å bli leseombud, ta 
kontakt med ditt lokale bibliotek

Bindal Folkebibliotek

Åpningstider

Mandag: Stengt

Tirsdag: 10.00 – 15.30

Onsdag: 10.00 – 15.30

Torsdag: 18.00 – 20.00

Fredag: 10.00 - 15.30

Bindalseidet filial:

Mandag kl  1600—1800

Torsdag kl  1100—1300 

og          kl  1600—1800

Er det vanskelig for deg å 
komme i åpningstiden, må du bare ta 
kontakt og fortelle hva du ønsker å låne. 
Vi kan kontaktes på telefon, epost eller 
ved websøk på bibliotekets internettside. 

Utleveringssted blir vi enige om. 
Det er plassert skap for innlevering av 
bøker utenfor biblioteket i Bindal råd-
hus, på Kjella friskole og på Bindalseidet 
friskole.

Telefon: 75 03 25 48
Epost: biblioteket@bindal.kommune.no
Internett: www.bindal.no/bibliotek
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Kommuneøkonomi
Politikere og ledere i Bindal var 
i begynnelsen av september 
samlet til en gjennomgang av 
kommunens økonomiske status.  

Økonomisjef Wenche Næsvold bruk-
te tall fra KOSTRA for å sammen-
ligne Bindals driftsutgifter med andre 
kommuner. Bindal har den siste tiden 
hatt nedgang i folketallet, og det be-
tyr nedgang i inntekter. 

I budsjettprosessen er det viktig 
at politikere og administrasjon har 
samme utgangspunkt.

Økonomisjef Wenche Næsvold gir politikere og ledere i kommunen en oppdatering 
på hvordan det står til med kommuneøkonomien i Bindal.

Nybygg kan realiseres i 2010

Bindal Båtsenter

Helgeland Museum arbei-
der videre med planene 
for ombygging av Bindal 
Båtsenter. 

Med utgangspunkt i eksisteren-
de bygning skal det gjøres om 
til et moderne museumsbygg, 
som også skal fungere som en 
møteplass. 

Arbeidet skal koste ca 5 mil-
lioner kroner, og er et spleise-
lag mellom Bindal kommune, 
Nordland fylkeskommune og 
Kulturdepartementet.

Det er tre eiere i andelslaget 
Bindal Båtsenter; Bindal kom-
mune, Terråk båtforening og 
Terråk idrettslag. I løpet av 
vinteren skal de bli enige om en 
eiermodell som alle tre parter 
kan godta. 

På den foreløpige tegninga kan 
man se hvordan rommene i huset 
skal brukes. Det største rommet 
er for utstillinger og arrangement. 
Det er også arbeidsrom, lager, 
kontor, kjøkken og toaletter. 
Trolig blir det også plass til et lite 
rom på kvisten. 

Den skal lages en fast utstilling 
som vil vise trebåttradisjonene i 
Bindal. Men nordlandsbåten skal 
også settes inn en sammenheng 
med  historien om sagbruk og 
trelastindustri i Bindal forøvrig. 
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Polarlekene på Lønsdal

Åsen Dagsenter var i sommer 
på polarleiruke på Saltfjellet, 
fra 17-21. juli. 

Blant 80 deltakere var det 5 spreke 
bindalinger. Geografisk var deltaker-
ne spredt, fra Bindal i sør til Narvik 
og Vesterålen i nord. Vi bodde på 
Polarsirkelen høyfjellshotell. Noen 
av oss bindalingene reiste dit med 
buss og tog, og noen kjørte bil. 

Opplegget var veldig bra, med akti-
viteter på dagen og sosialt samvær 
med levende musikk hver kveld.

Siste kveld var det festmiddag med 
premieutdeling, etterpå ble det kul-
turaften der deltakere og ledere ble 
oppfordret til å bidra med innslag, 
noe som virkelig slo an. Gunniva 
bidro med å lese et dikt. Dette var 
første gangen bindalingene var der, 
og de kom hjem med gull i boccia, 
400 meter, stafett og 60 meter for 
herrer.

Per Anders fikk medalje  i boccia.

Gjengen fra Bindal deltok i flere øvelser. Her er noen av dem samlet til boccia.

Gunniva Aar, Joakim Aakvik, Kurt Holten, Astrid Solstad, Per-Anders Kveinå, 
Vigdis Kveinå, Ann-Karin Busch, Grete Hollup, Børge Bergersen og Sissel Martinsen. 
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Polarlekene på Lønsdal

Skolemusikken tar en pause skoleåret 2009/2010, da det er manko 
på aktive musikanter. 

Dersom noen har veldig lyst til å bli med, kan de kontakte 
Ragnhild Borkamo eller dirigent Eivind Sommerseth. 

De 5 aspirantene i korpset får likevel et ukentlig tilbud med under-
visning i skoletida. 

2. juni 2009 ble det av-
holdt stiftelsesmøte for 
Færingen Gjestegård A/S.

Styret består av :
Maryann Sanders, leder  
Arild Andersen, styremedlem 
Linda Plahte, styremedlem
Tom van Tuyl, styremedlem
Bjørn Sørhøy, styremedlem

Det er avholdt 9 styremøter.  Kjø-
pet av gjestegården er tuftet på 
dugnadsånden. Det har kommet 
inn til sammen kr 584.000,- i ka-
pital. Kr 440.000,- er aksjekapital, 
kr 144.000,- er gaver. Vi fikk kr 
300.000,- i tilskudd og kr 550.000,- 
i lån fra kommunen, lånet er av-
dragsfritt i 5 år. 

Det var stor velvillighet da det ble 
innkalt til vaske- og ryddedugnad, 
samt rydding av skog og kratt.
Tusen takk.

Det har hele sommeren vært et-
terspørsel etter overnatting, og 
siden vi overtok 1. juni har vi imø-

tekommet alle som spurte. Styret 
har gjort klar rommene, vasket og 
støvsuget på dugnad. Vi har leid vas-
keritjenester hos Bindal kommune 
ved sykehjemmet.

Vi begynte tidlig å annonsere etter 
drivere, og har allerede hatt flere 
intervjuer. Vårt håp er at vi får det-
te på plass i løpet av høsten.

Styret har vært i kontakt med næ-
ringslivet i kommunen og invitert 
til å være med på oppussing av alle 
rommene. Hver bedrift får da sitt 
eget firma/temarom. Noen har sagt 
ja, noen avventer et styrevedtak. 
Når dette arbeidet starter håper vi 
på velvillighet og dugnadsånd. Har 
du lyst til å bidra, er det bare å ta 
kontakt med noen i styret.

Styret har også vært i kontakt med 
arkitekt med tanke på uteområdet.  
Vi har et ønske om å ha fokus på 
færingen og kystkulturen. Skisse 
av forslag blir forelagt styret i sep-
tember. Det har også vært samta-
ler med Helgeland Museum om et 
eventuelt samarbeid.

Fredag 13. november blir det fest på 
Færingen Gjestegård A/S. Det ser-
veres fiskesuppe og grovt brød.
Musikk: Pettersen og Hellesø fra 
Rørvik. De bidrar i dugnadsånden 
ved å spille til redusert pris.
Inngangsbillett.

Med hilsen
for styret i Færingen Gjestegård A/S

Informasjon om
Færingen Gjestegård A/S

Bindalseidet skolemusikk tar pause
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Det digitale bakkenettet åpnet i 2008. 
De som fortsatt ser på tv med gammeldags 
antenne må nå anskaffe en ny boks (tuner) 
som åpner for de nye digitale tv-signalene. 
Utsendingen av de gamle, analoge tv-signa-
lene stanser i november 2009. Hvis du ikke 
vil bli kunde hos RiksTV, må du kjøpe pa-
rabolantenne, og bli kunde hos Viasat eller 
Canal Digital.
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RiksTV
I november stenges det analoge bakkenettet i Nordland. 
Det bli da umulig å se TV uten utstyr for det digitale bakkenettet.

Bygger`n Bindalsbygg AS er godkjent RiksTV-forhandler, og har alt du 
trenger av utstyr for koble deg opp på det digitale bakkenettet.

Er du interessert eller ønsker informasjon om 
dekningsområder, ta kontakt med oss.

Bygger`n Bindalsbygg AS
Tlf 75 03 48 40
Mob 456 13 580/ 916 95 256

http://www.byggern.no/bindalsbygg

Trenger du pass?
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De fleste er kjent med at lensmanns-
kontoret i mange år har utstedt pass 
til de som har hatt behov for dette. 
Denne epoken er snart over.

Fra og med mandag 21.10.2009 har vi ikke 
lenger mulighet for å hjelpe deg.

Dette skyldes den internasjonale utviklin-
gen, med større krav til sikre pass, bl.a. skal 
nå fingeravtrykk registreres. Det er derfor 
anskaffet biometri-bokser, (passkiosk) som 
er plassert rundt i politidistriktet.
I passkioskene blir foto tatt og lagret digi-
talt, det samme skjer med fingeravtrykk.

Dette medfører at når du etter nevnte 
dato skal ha nytt pass så må du møte opp 
personlig ved et tjenestested hvor en slik 
passkiosk er utplassert.

For vårt vedkommende så er nærmeste 
bokser plassert ved lensmannskontorene i 
Vikna og Grong, samt hos politiet i Nam-
sos og Fosnes.

Husk å ta med gammelt pass dersom du 
har fått pass tidligere. Hvis ikke må du ha 
med gyldig legitimasjon (førerkort eller 
bankkort med bilde).
Dersom du er under 18 år så må minst en 

av foreldrene være med. Husk at det skal 
medbringes samtykke fra den av foreldre-
ne som ikke er med. Underskriften må 
bekreftes herfra, eller at det sendes med 
pass eller kopi av førerkort/bankkort 
hvor underskriften fremgår. Fullmaktskje-
ma får du fremdeles på lensmannskonto-
ret.

Når det gjelder pass til barn under 5-6 
år så er det anbefalt at det tas bilde på 
forhånd, da foto av barn sjelden blir gode 
i passkioskene.

Gebyr og gyldighetstid på de nye passene 
blir som før, kr 450,- for den som er over 
16 år, og gyldighetstid 10 år.  For barn kr 
270,- og kortere gyldighetstid.

Pass utstedes i lensmannskontorenes 
normale åpningstid, men det er under 
vurdering å ha utvidet åpningstid enkelte 
dager. Dette vil bli kunngjort senere.

Husk at det tar ca. 8 dager fra pass blir 
bestilt, og til du får det tilsendt i posten.

Til orientering så vil vi, fram til 21.10.2009, 
utstede pass, som tidligere.

- Lensmannen i Bindal

Trenger du pass?
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TV aksjonen er 
søndag 18. oktober.
I Bindal er det Bindal Frivilligsentral som er lokal aksjonskomite.

Med midlene fra TV-aksjonen skal CARE starte 
spare- og lånegrupper rettet mot kvinner og 
unge jenter. 

Målet er å bekjempe fattigdom gjennom økt 
inntekt, politisk deltakelse og sosial status. 
Programmet skal nå 250.000 jenter og kvinner 
(15–49 år) og deres familier innen 2015, og der-
med hjelpe over 1 million mennesker. 

Fokus vil være styrking av lokaldemokrati, 
landsbruksveiledning, og engasjement av mann-
lige rollemodeller. 
CARE driver annerledes bistand. Inntektene 
går til opplæring, slik at flere hundre tusen 
mennesker hvert år får muligheten til å komme 
seg ut av fattigdom og skape seg et mer verdig 
liv. 
Det meste av de innsamlede midlene går direk-
te til ”hjelp til selvhjelp”.

CARE bruker lite ressurser til egen administra-
sjon.

I år er det tiltak i verdens 10 fattigste land som 
er målet. 

Meld deg som bøssebærer til 
Bindal Frivilligsentral, på telefon 
482 99650, innen 9. oktober.
Les mer om TV-aksjonen på 

www.tvaksjonen.no
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Eldredagen arrangeres i Kolven 
skihus kl. 1400. Da blir det mid-
dag, kaffe og underholdning. 
Det settes opp busser, utifra 
påmelding.

Du kan melde deg på i dag hos Bin-
dal Frivilligsentral, på telefon 
482 996 50, eller til Liv Brevik på 
telefon 905 40 261, innen 
29. september.

Det er Bindalseidet pensjonistfore-
ning, Terråk pensjonistforening og 
Bindal Frivilligsentral som arrange-
rer.

FN står bak Verdens Eldredag den 1. 
oktober, men her i Bindal legges den 
til den nærmeste søndagen.

Verdens eldredag 4. oktober

15
Båtsaumen

Kommunalt informasjonsblad for Bindal



16
Båtsaumen

Kommunalt informasjonsblad for Bindal

Kulturkalender høsten 2009

Dansefester

Basar
Søndag 1. november på ungdomshuset på Årsandøy. 
Underholdning. Arrangør er UL Framsteg.

Basar
Søndag 22. november på Solvang, Holm kl 1500. 
Åresalg og loddsalg på bok. Mange flotte hjemmelagede 
håndarbeider. Salg av kaffe og god mat. Arrangør er 
Nord-Vedstrand aktivitetslag.

Gumman på Thermopolium
Lørdag 24. oktober på Vonheim ungdomshus. 
Mange nordmenn kjenner sitt naboland gjennom cam-
pingferier, og dette er utgangspunktet for Songlagets 
reise gjennom svensk musikk, fra Bellmannn og Taube 
til ABBA og svensktoppar.
"Gumman på Thermopolium" er en figur som går igjen 
i Carl Michael Bellmanns epistler fra skjenkestuene i 
Stockholm på 1700-tallet.    
Koret får musikalsk ledsagelse av Geir Allan Reitan med 
band. Etter konserten blir det dans. Salg av mat og god 
drikke. 

Velkommen til en munter aften!

Høstkonserten 
Fredag 30. oktober på Terråk samfunnshus. 
Arrangør er Terråk skolemusikk

Julekonsert
Søndag 6. desember inviterer Bindalseidet songlag til 
julekonsert i Solstad kirke.

Anne Nørdsti 
9. oktober blir det en stor dansekveld 
på Toppen med Anne Nørdsti. 
Arrangør er Terråk IL.

Eldredagen arrangeres i Kolven skihus søndag 4. ok-
tober kl. 1400. Da blir det middag, kaffe og underhold-
ning. Det settes opp busser, utifra påmelding.
Du kan melde deg på hos Bindal Frivilligsentral, på tele-
fon 482 99650, eller til Liv Brevik på telefon 905 40261, 
innen  29. september.

Fredag 13. november er det musikk og god mat 
på Færingen Gjestegård, Terråk.

Bygdekinoen

Sørhorsfjord
Onsdag 7. oktober, 21. oktober, 4. november 
18. november, 2. desember og 16. desember.

Terråk
Torsdag 8. oktober, 22. oktober, 5. november 
19. november. 3. desember og 17. desember.
Følg med på www.bygdekinoen.no for 
oppdatert program.

Bassengtider
Bassengene er åpne fra uke 42.

Terråk
Tirsdag 1400–1600 Lærere/assistenter Terråk skole 
1800–2000 Lærere/assistenter 
Tirsdag 2000–2100 Kajakklubben
Onsdag 1700–1800 Familiebading + 1–7. kl 
1800–1900 8.—10. kl. 
1900–2000 Voksne
Torsdag 1700–1800 Familiebading + 1–4. kl 
1800–1900 5–7. kl 
1900–2000 8. klasse og eldre + voksne
Fredag 1400–1700 Fysioterapeut 
1700–1800 Varmbading for./barn opp til 6 år 
1800–1900 Varmbading voksne

Bindalseidet
Onsdag 1800–1900 Åpent for alle 
1900–2000 Åpent for alle 
Torsdag 1700–1800 Baby og småbarnsvømming 
1800–1900 Familiebading 
1900–2030 Varmbading 
2030–2130 Åpent for alle f.o.m. 8. kl

Billettpriser: Barn kr 15,- 
Voksne kr 35,-


