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Årgang 3

Songlaget 60 år!
Bindalseidet Songlag feirer
60-årsjubileum i år, og skal
markere det med både alvor
og skjemt. Songlaget ønsker
seg tilbake til de tradisjonelle
sangerfestene, og inviterer
publikum til Bindalseidet fredag 15. mars, til Nye Vonheim
lørdag 16. mars og til Breidablikk fredag 22. mars. En
Sangerfest består av en seriøs
og en lettere avdeling. Songlaget henter nå fram gamle
revynumre og kjente slagere i
en lett blanding. Vi gratulerer
med jubileet!

Espen Kveinå var Bør Børson i Bindalseidet
songlags versjon i 1996.

Songlaget i kulturhuset på Kolvereid midt på nittitallet. Da var det ”Beatles” som stod på programmet.

TAKK!
Alle som bor og arbeider på Bindalseidet bofellesskap, Bindalseidet eldresenter,Terråk hybelhus,Terråk bofellesskap og
Bindal sykehjem vil takke alle som har gledet oss med besøk,
gaver, blomster og annen oppmerksomhet i året som gikk.
Dette setter vi stor pris på.
Hilsen pleie- og omsorgavdelingen
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Nytt om navn:
Utgiver: Bindal Kommune
Bindal Rådhus
7980 Terråk
Tlf. 75 03 25 00
E-post: postmottak@
bindal.kommune.no
Web:
www.bindal.kommune.no
Ansvarlig redaktør:
Edmun Skjelsvik
Utøvende redaktør:
Jens Christian Berg
Trykk/Produksjon:
Rønnes Trykk as, Mosjøen
Bladet sendes gratis til alle husstander i Bindal kommune.
Neste nummer er planlagt utsendt
ca. 20. mars 2002

Hvis du bor utenfor kommunen,
og ønsker å få tilsendt bladet,
ta kontakt med Menighetskontoret.

Ny turnuslege fra januar til juni er
Valerina Trondsen.
Catrine Kristiansen er engasjert
som SFO-leder på Terråk fram til
sommerferien.
Steinar Vikestad (50) er ansatt i
stilling som landbruksvikar
etter Edvard Granli.
Oddny Bang skal være prosjektleder for «Attraktive utkantkommuner» fram til 31. mai 2002.
Ny renholder på Bindal Rådhus er
Solbjørg Nygård.
Arnt M.Wendelbo har nå sagt opp
sin stilling som plan- og ressurssjef i
Bindal. Han har hatt permisjon i to
år for å arbeide i Nærøy kommune, og fortsetter der. Kjell Andersen er konstituert i stillingen fram
til 25. mars 2002.

Ny minimumsavlønning
Administrasjonsutvalget har vedtatt at
minimumsavlønning i kommunen skal
være lønnsramme 2.3, for tiden lønnstrinn 12-18 (etter 10 år). Dette vil i hovedsak gjelde skoleungdom, som får
lønnstrinn 12, dvs for tiden kr 92,26 pr
time
Skoleplass i Nord-Trøndelag
Ungdom i Bindal kan nå få plass på videregående skoler i Nord-Trøndelag
uten at fylket vil kreve refusjonsgaranti
som de gjorde tidligere, har fylkesutdanningssjefen i Nord-Trøndelag bestemt.
Dette betyr at ungdom i Bindal som
ønsker skoleplass i Nord-Trøndelag, kan
få plass dersom det er ledig plasser etter at fylkets egne søkere er tatt inn.
Man må søke både i Nordland og
Nord-Trøndelag, slik at man ikke mister
plass i eget fylke.

❆
❆❄

VINTERFERIE
Skolens vinterferie
er i uke 8, dvs
fra 18.-22. februar

Viktige telefonnummer:
Bindal Rådhus
Bindal Sykehjem
Legekontoret
Legevakt
Lensmann

❄❄

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

❄

❆❄

❄

Bibliotekets åpningstider:
Hovedbiblioteket på Terråk:
Mandag
kl 1200 – 1800
Tirsdag
kl 1000 – 1545
Onsdag
kl 1000 – 1545
Torsdag
STENGT
Fredag
kl 1000 – 1545
Biblioteket på Bindalseidet:
Tirsdag
kl 1600 – 1800
Torsdag
kl 1100 – 1300
og
kl 1600 – 1800

Vedtatt i kommunestyret:

■ Bindal kommune skal være med i Netlink Norway, som skal innhente priser på
bredbånd til utkantkommuner.
■ Reguleringsplan for Terråk.
■ Kartlegging av biologisk vilt og mangfold i Bindal ?
■ Rådet for funksjonshemmede er nedlagt.
■ Retningslinjer for tildeling av etableringslån er endret.
■ Økonomiplanen ble utsatt til februar 2002.
■ Budsjett for Bindal kommune for 2002.

Vedtatt i fondsstyret:

■ Birger Kjærstad og Kjell Arve Sætervik, Kjella, har fått tilsagn om kr 50.000 i tilskudd til innkjøp av 31 fot plastsjark. De har planer om å drive med garnfiske og
juksefiske på Lofoten, Finnmark, og heime.
■ Trond Iversen har fått tilsagn om kr 13.000 til delvis dekning av utgifter i samband med spørreundersøkelse blant bindalsungdommer. En endelig rapport fra
undersøkelsen vil foreligge før sommerferien 2002.
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Møteplan 1. halvår 2002:
Formannskap/Fondstyret/
Fast utvalg for plansaker:

Komitemøter:

Kommunestyre:

Onsdag 30.01
Onsdag 20.03
Onsdag 29.05
Det kan bli endringer og flere
møter

Torsdag 07.02
Torsdag 18.04
Torsdag 13.06

Onsdag 13.02
Onsdag 24.04 (budsjett)
Onsdag 19.06

Nye åpningstider:
Sosialkontoret innfører nye åpningstider
fra 1. februar. De nye
tidene er kl. 09.0014.00. Utenom dette
vil kun akutte henvendelser bli ekspedert i
kontortiden

Hilsen fra ordføreren

❄

❆

Godt nyttår!
Nyttårsskifter gir ofte anledning til ettertanke og kanskje nyttårsforsetter. Arbeid vi ikke fikk gjort i 2001 skal vi gjøre
i år. Privat skal vi muligens bli bedre
medmennesker enn vi var i fjor. Altså vil
2002 også by på utfordringer for oss
alle, både privat og i arbeid. Stortinget
strammer stadig inn overfor kommunene, og kommunalminister Erna Solberg
ser helst at småkommunene slår seg
sammen. Alle og enhver får gjøre seg
opp en mening om dette, men mitt råd
er at vi må kjempe for å beholde også
de små kommunene, det har Norge råd
til. Jeg tror ikke på bedre tjenester i
større enheter. At ”samfunnsregnskapet” ved sentralisering og flytting på folk
gir gevinst har ikke jeg sett. Like før jul
vedtok Bindal kommunestyre et budsjett som jeg håper bindalinger flest vil
føle ivaretar de behov vi har. Samtidig
gir også budsjettet oss store utfordringer.Vi må forsøke å bli enda bedre på det
vi driver med. Behovet og forventningene blant bindalingene flest vil ikke avta,

heller øke. Kommunestyret har vedtatt
at vi skal ha en total gjennomgang av
hele den kommunale organisasjonen.
Dette må vi gjøre sammen, ansatte og
politikere, med fokus på den service folk
har behov for. I budsjettet er det også
mange store investeringsoppgaver. Den
største er å fullføre eldresatsingen gjennom en utvidelse og forbedring av sykehjemmet. I tillegg håper jeg vi kan bygge
nye omsorgsboliger der hybelhuset står.
Skolene trenger ekstraordinært vedlikehold. Det er lagt inn, i tillegg til renovering av svømmebasseng på Terråk.
Kunst- og håndverksavdeling ved Bindalseidet skole håper vi også skal kunne
gjennomføres. Sentrumsplanen for Terråk er vedtatt, og det er meningen å få
satt i gang oppfylling nedenfor servicebygget. I tillegg håper vi å kunne bygge
nytt ferjeleie i Gaupen og flytte flyteferjeleiet der til Terråk, for å forbedre forholdene for de som reiser med båt, ikke
minst skolebarna. Dette må gjøres i forbindelse med utbedringa av Terråk kai.

❆

❆
❄

De kommunal vannverk på Terråk og i
Åbygda trenger renovering/utvidelse og
er med i budsjettet.
På veisektoren skal rv. 801 utbedres
ned mot Terråk kai med gang- og sykkelvei. Dette utføres av Statens Vegvesen.
Aksjon skolevei på Bindalseidet skal fullføres. Fullføres skal også kloakkutbygging på Sørhorsfjord.
Alle disse investeringene krever mye
penger, men hvis vi står samlet og er
enige i at alt dette er viktig, vil vi få til det
meste. Investeringer i framtida gir optimisme og et enda bedre lokalmiljø i
hele Bindal.

Magne Paulsen
BINDAL KOMMUNE

Til Båtsaumen
Først må jeg få lov til å komme med en liten korrigering til et innlegg i «Båtsaumen» Nr.3 -Juni 2001. Innlegget handlet
om «Aneovnen» i Svarthopen og kunne av
leserne oppfattes slik at jeg hadde skrevet
det. Jeg er kun ansvarlig for et oppslag
som står i Svarthopen i Harangsfjord, hvor

noe av innholdet i innlegget var hentet fra.
Så, at jeg skulle være grunneier i Svarthopen, det får stå for redaktørens regning.
Ellers har jeg ikke noe å utsette på bladet,
heller tvert imot.
Så vil jeg gjerne «formidle» et lite bidrag til
Båtsaumen. Det er hentet fra «Budstik-

ka», som var bygdeavis og organ for ungdomslaget «Framheim», Harangsfjord i tiden 1937- 1949. Ungdomslagets medlemmer var alle journalister for avisa og
redaktørjobben gikk på omgang.
Willy Bjørnli
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Ledige boliger på Åsentoppen
På Åsentoppen, Bindalseidet, er det to
utleieboliger som er ledige. Begge boligene er beregnet på mennesker med
behov for et offentlig botilbud. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til helse- og sosialavdelingen i Bindal
kommune, tlf 75032500. Søknad sendes Helse- og sosialavdelingen, Bindal
kommune, Bindal Rådhus, 7980 Terråk.
I Sørfjorden jobbes det med å få
gitt ut et hefte og en bok i år. Magne Olav Aarsand Brevik og Petter
Dypvik har planer om en kulturhistorisk billedbok fra Sørfjorden.
Magne og Petter samler også stoff
til et nytt hefte med arbeidstittel
«Jul i Bindal».

Bindal – attraktiv utkantskommune

Tids-strømmen
Fra tidenes morgen, til denne dag,
har mennesker levd i uro og jag.
Slekt efter slekt har kommet og gått,
så mange gikk bort og blev aldri forstått.
Hva er det du når i ditt stadige jag ?
Er det gledelig lykke og velbehag ?
Nei, livet ble ofte så trist og ødt,
Mang-en gang ble du av mismotet møtt.
Hvert et sekund som flyver av sted,
Gir deg glede og sorg, eller lykkelig fred.
Tids-strømmen fører deg frem gjennom livet,
motgang og medgang har den vekselsvis givet.
Men stans nu litt på din travle ferd,
tenk og se på hva livet er verd.
Det største av alt som du kan nå,
Er lykkens rikdom og skjønnhet å få.
« Dorian Red» (Einar Benjaminsen)

Til sommeren er det både Bindalseid-dager og Nordlandsbåt-regatta. «Attraktive Utkantkommune»-prosjektet planlegger kommunal stand på begge arrangementene, og ønsker tips og ideer til hvordan kommunen skal presenteres.
Kontakt Oddny Bang, Bindal Rådhus.

Nytt fra Attraktive Utkantkommuner:
Barnehagene og skolene i Bindal får kr 30.000 til samarbeidstiltak for å skape lokal identitet. Felles turer, arrangement og andre tiltak skal føre ungene sammen, slik at de kan
oppleve noe sammen, og bli kjent med hverandre.
Pengene skal hovedsaklig brukes til transport.
Frivillighetssentralen har fått kr 12.000 slik at storrommet
i andreetasjen på Doktorgården kan innredes ferdig og tas i
bruk. Ved hjelp av dugnad skal det monteres lys og oppvarming.

Internett-café
Det er er i dag internett-cafeer på Terråk, Bindalseidet og
Kjella. Datamaskinene her kan også brukes utenom de faste
tidene for internettcafeene.
Etter avtale kan enkeltpersoner som har behov låne maskinene, som har skriver og tilgang på internett. Folk som ønsker å lære å bruke pc, som ikke har maskin hjemme, eller
studenter som trenger internett-tilgang kan kontakte ansvarlige for internett-cafeene.
Det er for Terråk:
For Bindalseidet Arnfinn Hamnes For Kjella:
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Takk for sist i «Budstikka»
Jeg vil be om plass for et lite stykke i avisa og fortelle litt om Lofotturen, hvis
det skulle interessere noen. Det bærer
hjemmefra en måneskinnsnatt med en
av Torghattens lokalbåter og vi har med
oss en del ting som hører med til det
vanlige Lofotutstyr. Dermed bærer det
så av sted og Lofotturen er begynt. Det
er alltid vanskelig å få sove noe på sånne
turer, men vi får da slengt oss ned og får
oss en høneblund mens båten stimer av
sted. Ut på dagen kommer vi til Brønnøysund og her er det å lempe i land alt
rasket vi har med oss.Vi får da gå i byen
og slenger til utpå natten, til hurtigruten
kommer nordover. Så er det å drasse på
tøyet igjen og få det om bord i hurtigruten. Gamle kaller, yngre menn og førstereisgutter renner om hverandre. Det er
travelt. Kister, tønner, kasser og sekker
blir båret om bord og det samler seg en
pen haug av «Lofotskrot» på dekket
midtskips. Det er så vidt at alt blir med.
Båten er forsinket og må av sted igjen.Vi
plasserer tøyet på beste måte og så tar
vi oss en tur og ser oss omkring på båten. Det er «Nordstjernen» av Bergen
og sikkert en av kystens flotteste båter.

Vi finner 3dje plass og kan ikke annet
enn å beundre all herligheten. Vi kommer i farten til å tenke på historiene om
fiskerne som før i tiden seilte i åpne robåter nordover leia. Jo, tiden forandrer
seg og folket med.Vi stimer av sted i sydøstlig frisk bris og det meldes om sterk
kuling utpå dagen. I halv- tre tiden på ettermiddagen passeres Landego og kursen settes rett over Vestfjorden. Skuta
begynner å bevege seg langsomt. Det
går tung havsjø inn fjorden til tross for at
det er sydøstkuling. Senere hører vi radiomelding om at det er stiv sydvestkuling i vente. Vestfjorden er bred, men
skuta gjør god fart og mot kvelden
skimtes så vidt Lofotveggen. Det slingrer
godt og mange av passasjerene må finne
seg i å ofre til Kong Neptun. Endelig er
vi ved kai i Stamsund og vi kan gå opp
og se på livet mens båten ekspederes.
Surringene på «skrothaugen» midtskips
blir tatt av og det bærer i land med kaller og skrot. Noen få blir igjen om bord,
de som skal østover. Et par timer senere
er vi i Svolvær. Det samme levenet med
fiskere og «skrot» gjentas. Vi forlater
den prektige båt og er nu i land i Lofo-

tens største fiskevær.Tross mørket unngår man ikke å legge merke til de stupbratte og ville fjell ved dette været, svarte stup og sne belagte skråninger. Fjellet
reiser seg rett opp fra sjøen og toppene
forsvinner rett opp i regnskodda. Men vi
skal videre. Om 2-3 timer er vi om bord
i en av Vesterålske`s lokalbåter på tur
vestover igjen. Nu er sydvesten kommet
og båten slingrer så det er vanskelig å
gå. Vi er innom Kabelvåg en tripp og så
bærer det videre. Det er nesten umulig
å holde seg på bena, så vi går ned og
forsøker å ligge nedpå en stund. Det
knaker og smeller i alt mulig. Luften er
kvalm og vemmelig og båten jumper
som en kork. Jeg karer meg op og må til
rekka på le side for å forære krabben
den gode kveldsmaten jeg fikk i Svolvær.
Vi er på sjøen og må finne oss i seremoniene, enten det høver eller ikke. En times tid senere er vi godt og vel i land
og glemmer både sjøsyken og slingringen. Bestemmelsesstedet er nådd!
Takk for plassen!

Hilsen B. E.

(Einar Benjaminsen)
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Dokumentasjon av reklamekompetanse i arbeidslivet
Mange offentlige etater samarbeider nå
om et opplegg som kan hjelpe folk slik
at de kan dokumentere det de faktisk
kan, såkalt realkompetanse. Det er laget
et skjema som man selv fyller ut, med
bistand fra f. eks landbrukskontoret eller

Åpningstider
Miljøtorget på
Terråk Gård:
Kl 1500-1800 torsdager i
uker med oddetall.

Gullklokke
Pleie og omsorgsavdelingen har to
ansatte som har fått gullklokke for
25 års tjeneste i Bindal kommune.
Kirsten Kveinå Brønmo har arbeidet som fullmektig på kontoret til
hjemmesykepleien i ti år og som
aktivitør på Bindalseidet eldresenter i femten år. Solbjørg Fossum
har arbeidet i 25 år ved Bindal sykehjem som hjelpepleier.
Vi takker for den jobben de har
gjort og ønsker at de får mange
gode år videre i Bindal kommune
sin tjeneste.

en annen etat i sin kommune. Begge
parter skriver under. Skjemaet kan oppdateres årlig, og vil vise faglig kompetanse, sosial og personlig kompetanse og
ledelseskompetanse. Dokumentasjonen
kan brukes når man søker på skoler el-

ler andre jobber. Ta kontakt med Else
Restad på Plan-og ressursavdelingen,
Bindal Rådhus, hvis du ønsker hjelp til å
få papir på det du kan !

Bindal kommune:

Plan- og
ressursavdelingen
Kommunale avgifter og gebyrer
I henhold til Forvaltningslovens § 38
kunngjøres at Bindal kommunestyre i
Renovasjon
Feieavgift
Vannavgift
Kloakkavgift
Slamtømming

økning til
økes med 3 %
økes med 12 %
økes med 3 %
økes med 3 %

møte 26.10.2001 har vedtatt følgende
nye satser/endringer av kommunale avgifter og gebyrer:
kr 1.897,Økes med kr 5,Økes med kr 228,Økes med kr 40,0-2 m3 økes med kr 14,2-4 m3 økes med kr 10,-

til kr
165,til kr 2.126,til kr 1.380,til kr
495,til kr
325,-

(Eksemplet gjelder bolig med størrelse 75 - 150 m_ BRA.)
Alle avgifter er eksklusiv merverdiavgift. Endring gjøres gjeldende f.o.m. 1.1.2002.

Årsmøter:
■ Årsmøte i Andelslaget Faragut fredag 22. februar Terråk gjestegård.
Saksliste kunngjøres ved oppslag.
■ Terråk IL har årsmøte onsdag 13 februar kl 1900 på kantina, Bindal rådhus.
■ Bindal Arbeiderparti har årsmøte torsdag 21. ?? Februar.
■ Terråk jeger- og fiskerforening har årsmøte fredag ??

Gudrun Fossem
Helse - og sosialsjef

Etterlysning:
I samband med arbeidet
med bind 3 av Bindal
bygdebok etterlyser vi bilder fra Sørfjorden.
Kontakt Edgar Bøkestad.

Økonomiseksjonen minner
om frister for forskuddstrekk:
Forskuddsskatt forfaller 15.
mars, 15. mai, 15. september og
15. november.
Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift forfaller til betaling 15.
januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli,
15. september og 15. november.

Terminoppgaver skal sendes
økonomiseksjonen, Bindal kommune, samme dato når det er
utbetalt lønn.
Frist for betaling av tilleggsforskudd for 2001 er 30. april.
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KOMMUNALE
KULTURMIDLER 2002
1. Foreninger og enkeltpersoner kan søke om tilskudd til følgende formål relatert til Bindal:
· Idrett og friluftsliv.
· Barne- og ungdomsaktiviteter.
· Allment kulturarbeid (sang, musikk, dans, teater, kunst, husflid og øvrige kulturformål.
· Tiltak for funksjonshemmede.
2. Hvis organisasjoner søker om tilskudd fra flere av støtteordningene, må det fremmes separate søknader.
3. Tilskudd tildeles hovedlag. Undergrupper må innarbeide sine søknader i hovedlagets søknad.
4. Tilskudd er avhengige av de årlige kommunale budsjetter, og kan derfor ikke av organisasjonene forventes å
følge prisstigning, eller på annen måte oppfattes som en fast inntektskilde.
5. Tildeling av kulturmidlene blir kunngjort i pressen i januar, med søknadsfrist 1. mars. Retningslinjer og
søknadsskjema blir sendt til tidligere mottakere av kulturmidler. Søknadsfristen må overholdes.
6. Søknaden skal fremmes på eget skjema.Vedlagt skal følge regnskap for siste år, årsmelding, handlingsplan og
budsjett for kommende år.
7. Kommunalt driftstilskudd skal fortrinnsvis ikke være eneste inntektspost i prosjektet. Søknader der egeninnsatsen er av betydning blir prioritert.
8. Tilskuddet kan ikke brukes til å finansiere et lags tilskuddspost til andre grupper.Tilskuddet skal brukes av
søkeren.
9. Dersom tilskuddet ikke blir brukt i samsvar med søknaden, kan deler av, eller hele tilskuddet kreves returnert
til kommunen.
10. Søknader til idrettsformål skal til uttalelse hos Bindal Idrettsråd. Søknader til musikkformål skal til uttalelse
hos Bindal sang og musikkråd, eller lignende organ, dersom slikt finnes. Søknader til barne- og ungdomsaktiviteter skal til uttalelse hos Bindal ungdomsråd.
Søknaden sendes til Bindal kommune, kulturkontoret 7980 Terråk innen 1. mars. Søknadsskjema blir sendt ut til
de som søkte i fjor. Søknadsskjema kan også hentes fra Internett; www.bindal.kommune.no, eller du kan ringe kulturkontoret på telefon 75032500, og be om å få det tilsendt.

Bindal Bygdebok
Bind 2 av Bindal Bygdebok ble lansert før
jul, og kan bestilles fra kulturkontoret. Prisen er kr 440. Boka inneholder gårds- og
slektshistorie for Bindalseidet og deler av
Sørfjorden.
Bindal kulturkontor, tlf 75032500
Bindal Rådhus, 7980 Terråk
Boka kan også bestilles via Internett:
www.bindal.kommune.no/bygdebok
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ELGhistorie
Elgen, vårt største hjortedyr har alltid
vært omfattet med stor interesse i distrikts-Norge. I første bind av Bindal bygdebok omtales en historie fra Horsfjordområdet i 1705 der en Johan Simble
ble stevnet for retten av en Hågen Olsen for en elghud som han hadde sendt
med Johan Simble til Bergen for beredning. Huden ble ikke levert tilbake. Johan
Simble ble dømt til å betale 1 riksdaler
og 1 ort for skinnet. Offentlige myndigheter ønsket tidlig å gjennomføre tiltak
for å verne om elgstammen, noe et brev
fra fogden i Søndre Helgeland til herredstyrelsene i 1890 tydelig viser. Brevet
er forsøkt gjengitt ordrett nedenfor.
Brevet har Olav Håkon Dybvik kommet
over i forbindelse med arbeidet med
bygdeboka.
Lendsmanden i Mo har til Amtmanden
indberettet, at det i de seneste Aar har
vist sig, at Elg opholder sig i distriktet.
Dyret eller dyrene har vært forfulgt af
skyttere, men skal hittil have undgaaet
efterstrebelsene.
Efter hvad der videre er Amtmanden berettet, skal der videre ogsaa findes Elg i
Bindalen og muligens i andre distrikt her i
Søndre Helgeland. Skulde om saa være Tilfeldet vilde der antagelig være rigtigt gjennem Kongelig Resolution at erhverve fornøden Bestemmelse for, at Elgen indtil videre blev fredet inden Amtet over hele
Aar.
Det henstilles derfor til Herredstyrelsen
at udtale sig om spørsmålet.
Spesialudskrift af Beslutningen imødesees derfor hertil indsendt.
Sandnes 21 januar 1890
(fogdens underskrift er uleselig)
Hvordan herredstyrelsen behandlet
henvendelsen fra fogden er ikke kjent.
Det kan imidlertid se ut for at den
gode fogden ikke hadde full oversikt

Fra elgjakta på Lysfjord sist høst. Foto: Lysfjord Jaktlag
over alt som skjedde i sitt vidstrakte dette tidspunktet kunne gå ut fra at jakfogderi. I Statistisk Sentralbyrå finnes of- ta foregikk med myndighetenes velsigfisiell fellingsstatistikk for elg helt tilbake nelse og at offentlige myndigheter også
til 1889. Den viser at det dette året ble hadde en rolle i elgforvaltningen. Utvikrapportert felt 3 elger i Bindal og 6 el- lingen i elgstammen de senere år er velger i Vefsn. Det er bare disse to kommu- kjent for de fleste. Elgen er i dag særdenene i Nordland som har rapportert les tallrik og har stor betydning i mange
fellinger fram til 1893 da det også ble distrikter både i økonomisk og rekreafelt en elg i Hemnes. I og med at det fo- sjonsmessig sammenheng.
Ivar Saus
religger offisielle rapporter om elgfelling
helt tilbake til 1889 må vi allerede på
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Kommunalt viltfond
Som tidligere nevnt i Båtsaumen får kommunene fra 1/1 2001 beholde fellingsavgiftene for elg. Disse
skal gå inn i et kommunalt viltfond som i kommuneregnskapet skal opprettes som et såkalt bundet
driftsfond. Direktoratet for naturforvaltning har laget en egen forskrift for kommunale viltfond. Hovedinnholdet i denne forskriften er følgende:
Som inntekter til fondet skal regnes:
■ Offentlig fellingsavgift for elg og hjort fastsatt av kommunen.
■ Tilskudd fra det statlige viltfondet.
■ Fondets årlige avkastning.
Som inntekter kan i tillegg regnes:
■ Inntekter fra omsetning av ulovlig felt vilt og fallvilt av hjortevilt og bever.
■ Eventuelle kommunale avsetninger.
■ Eventuelt andre midler.
Maksimum- og minimumsrammer for fellingsavgiftene fastsette hvert år av stortinget i forbindelse med
behandling av statsbudsjettet. Innenfor disse rammene fastsetter kommunen sjøl fellingsavgiften det enkelte år.
Det kommunale viltfondet kan brukes til:
■ Tiltak for fremme av viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m. i
kommunen og nabokommuner gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkelpersoner
eller kommunen selv.
■ Å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadet vilt og fallvilt i kommunen.
■ Tiltak for å forebygge skader på land bruksnæring voldt av hjortevilt.
Fondet kan ikke brukes til:
■ Kommunal administrasjon av viltfor valtningen (faste utgifter til lønn, møtegodtgjørelser,
reiser mv.)
■ Å erstatte skader voldt av vilt.
■ Skuddpremier.
Offentlige myndigheter, organisasjoner, rettighetshavere og jegere kan søke om tilskudd av fondet til tiltak innenfor regelverket.
Det er kommunestyret som bestemmer hvem som skal ha ansvaret for forvaltningen av det kommunale viltfondet.Viltnemnda har behandlet dette i møte den 7. januar 2002 og tilrår at nemnda sjøl får delegert ansvaret for forvaltningen av fondet.Viltnemnda vil også legge opp til en søknadsrunde hvert år og
med 1. april som søknadsfrist for 2002. Saken behandles av kommunestyret i møte den 13. februar.
Ivar Saus
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Etableringslån og boligtilskudd
til tilpasning av egen bolig
Etableringslån innvilges til oppføring,
kjøp og utbedring av bolig. Lånet er behovsprøvd. Funksjonshemmede, førstegangsetablering i egen bolig og andre
med særlige behov prioriteres. Lån til
utbedring er spesielt rettet mot funk-

sjonshemmede, personer med særlig
sosialt behov, familier som bor trangt eller husstander med personer over 60
år. Boligen må være i bruk som helårsbolig. Boligtilskudd kan gis til eldre og
funksjonshemmede med svak økonomi

til nødvendig tilpasning av bolig. Ordningen er behovsprøvet. Søknadsskjema
og nærmere opplysninger fås på Bindal
sosialkontor, Bindal Rådhus, 7980 Terråk,
tlf 75 03 25 31.
Sosialleder

Avtalegiro
Økonomiseksjonen oppfordrer publikum til å
ta i bruk Avtalegiro for å betale for kommunale tjenester. Det blir billigere enn f. eks
brevgiro. Det blir enklere å holde styr på, fordi du blir trukket på forfallsdato.. Du kan også
stanse en betaling ved å kontakte banken. Du
får en skriftlig melding fra banken før forfall,
slik at du selv har oversikt. Fyll ut kupongen

her og send til Bindal kommune, så vil din
bank sørge for at framtidige regninger fra Bindal kommune blir belastet din konto til rett
tid. Du kan når som helst gå ut av ordningen
ved å si ra til banken. Har du spørsmål kan du
kontakte økonomiseksjonen.
Økonomiseksjonen

(svarkupong)

✓
❑

Ja, jeg ønsker å betale følgende regninger fra Bindal
kommune med Avtalegiro:

❑ Kommunale avgifter
❑ Barnehage
❑ Husleie
❑ Hjemmetjenester

Kid.nr…………………………………
Kid.nr…………………………………
Kid.nr…………………………………
Kid.nr…………………………………

(sett kryss)

Avalegiro belastes min konto:……………………………….….
Jeg har gjort meg kjent med vilkårene for Avtalegiro.

Sted/dato:

Underskrift:
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NATURSKADE OG ERSTATNING
AV NATURSKADEFONDET

Skade på skogen ved Myren
Uværet i midten av januar medførte
betydelig skade på skog, skogsveier og
offentlige veier lenger nord på Helgeland. Det kan se ut for at Sør-Helgeland
slapp noe billigere unna denne gangen
men vi tar likevel med en liten orientering om ordningen med naturskadeerstaning.
■ Naturskadeerstatning kan gis for
skade oppstått på grunn av uforut
sette naturforhold som skred, storm,
flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.
■ Det gis bar naturskadeerstatning for

objekter og eiendom som ikke kan
forsikres.

4000. Denne trekkes fra før bereg
ningsgrunnlaget for erstatning fast
settes.

■ Naturskade som det ønskes å søke
erstatning for må meldes lensmann
innen 4 - fire uker etter at skaden er
skjedd. Denne bestemmelsen tolkes
strengt. Lensmannen vil så sørge for
at skaden blir taksert.

■ Skaden erstattes så med 85% av
beregningsgrunnlaget. Det tapet den
skadelidte sjøl må bære skal likevel ikke
overstige kr 50.000.

■ Dersom skadelidte er misfornøyd
med taksten kan overskjønn kreves
innen to måneder.

■ For skade på skog er det egne
regler for taksering av skade. Også
skade på skog må meldes lensman
nen innen 4 uker etter at skaden
skjedde.

■ Ved skader som dekkes av naturska
defondet er det en egenandel på kr

Økonomiseksjonen minner om frister for forskuddstrekk:
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Reguleringsplanen for Terråk sentrum ble vedtatt av kommunestyret den 12. desember i fjor.

Reguleringsplan
for Terråk sentrum
Planen legger blant annet til rette for
gjennomføring av gang- og sykkelveg fra
Smedstadkrysset og ned til Servicebygget. Byggeplanen skal være ferdig i løpet
av våren, og arbeidet med selve gangog sykkelvegen skal starte opp etter
sommerferien.
Grunneiere som må avstå areal i forbindelse med byggingen av gang- og
sykkelvegen, vil bli innkalt til et innledende møte med Statens vegvesen en gang
før påske. Her vil vegvesenet informere
om byggeplanleggingen, fremdriften,
gjennomføringen av gang- og sykkelvegen i tillegg til kjøp av areal til gang- og
sykkelvegen. Når nærmere dato for det-

te møtet er fastsatt vil berørte grunneiere bli innkalt skriftlig.
I planen er det avsett plass til et tilbygg på båtsenteret.Tilbygget skal inneholde toaletter som skal brukes blant
annet på regattaen og av båtturister.
Det skal bygges ca. 4 meter i lengden på
Båtsenteret der inngangen er i dag. Det
er planer om å stenge dagens inngang,
slik at dette blir et selvstendig bygg. Det
betyr at inngangen må flyttes, og det er
planlagt ny inngang fra langsiden mot
vegen, og rett inn i salen.
Området som skal fylles opp mellom
kraftlaget og båtsenteret er avsatt til
båtkultur, sjøtorg, rorbuer, bevertning,

forretning/kontor, park/lek og parkering.
Når det gjelder oppstart av oppfyllingen
kan den skje i to trinn. Det første trinnet
er en tre meter bred sjeté (steindemning) i fronten av området som skal fylles opp. Dette skal, ifølge kapitalbudsjettet for 2002, gjennomføres i år. Det neste trinnet er oppfylling av området innenfor. Dette er tenkt gjennomført i løpet av 2003. Fra utfyllingsarbeidene er
ferdig bør fyllingen stå ca. 1 år før man
begynner å bygge her.

Bjørn-Inge Lange, Planog ressursavdelingen
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Lattergaranti til
Nordlands befolkning

Gapskratt eller pengene tilbake. Dette lover Nordland
Teater og teatergruppa
Låverboys i det de går inn i
et utstrakt samarbeid om
suksessforestillinga «En ainna dains».
Låverboys går fra håndtrykk med Monacos Prinsesse Caroline til turne under
beskyttelse av Nordland Teater. Den lystige teatergjengen fra Saltdal har ved ulike anledninger representert Norge på
ulike festivaler. I sommer deltok de på
verdensteaterfestivalen i Monaco der
de gjorde furore. De fikk meget gode

kritikker fra det utenlandske publikummet og det svenske bladet Teaterforum
skrev: «Norge, we låv you.» Kritikere
har også kåret dem til Norges beste
amatørteatergruppe!
Endelig skal også Nordlands befolkning få besøk av Låverboys. Nordland
Teater ønsker å slå et håndslag for den
ekte nordnorske bygdehumoren. Derfor er det meget naturlig for teatret å gå
inn i et omfattende samarbeid om forestillinga «En ainna dains!» Med elleville
påfunn som tidligere har fått folk til å
gapskratte en time i strekk, skal gruppa
endelig bergta Nordland. Og Nordland
Teater og Låverboys er ikke snauere
enn at de lover folket lattergaranti. Hvis

ikke, får du pengene tilbake etter at du
har sett «En ainna dains!» I tillegg gir teatret alle kommuneleger I en fribillett, i
fall du får problemer på grunn av latterkick.
Ta vel i mot Låverboys !

Forestillingen Spilles på
Terråk samfunnshus lørdag
9. februar kl. 19.30.
Ordinær billett kr. 160.–
Gruppe over seks personer, honnør og teatervenner kr. 120,–
Studenter kr. 60,–
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KULTURKALENDER
Karneval:

VINTEREN

2001

Bygdekinoen:

■ Karneval på Helstad lørdag 9. februar.
Arr: UL Fram

Se på internett: www.filmweb.no/filmogkino/bygdekinoen/
nordland.html for oppdatert filmprogram.

■ Barnekarneval lørdag 23. februar kl. 15.00 på Alpinhuset. Om kvelden er det karneval for de voksne.
Arr: Alpinklubben

Terråk
Tirsdag 12.02 kl. 18.00

Fester:
■ Lørdag 9. februar inviterer Terråk Gjestegård til
80-tallskveld.
■ Fredag 15. februar kl. 18.00 er det R’n’B Trance Night
for 4.–10. klassinger på Terråk Gjestegård.
■ Lørdag 16. februar kl. 20.00 er det R’n’B Trance Night,
aldersgrense 18 år, på Terråk Gjestegård.
DJ EZPI.
■ Lørdag 9. mars kl. 19.00 skal Indre Bindal skytterlag
ha Skreiaften på Åsen i Åbygda. Folk må melde seg
på. Hvor og når påmeldingen skal skje bli kunngjort
senere.
■ Onsdag 27. mars er det fest på ungdomshuset Åsen
i Åbygda.
Arr: Åbygda UL.

Sørhorsfjord
Onsdag 06.02 kl. 18.00

Ringenes Herre
11 år
anbefalt 13 år, ikke yngre en 11!
Ringenes Herre
11 år
anbefalt 13 år, ikke yngre en 11!

Diverse:
Villmarkskveld
Terråk Jeger og Fiskeforening arrangerer Villmarkskveld
på Toppen ved Søren Ervig mandag 4. mars 2002.
Pensjonistforeningen
Terråk pensjonistforening har årsmøte 16. februar kl.
17.00 på Helstad. Buss fra Terråk kl. 16.30.
Møte 5. mars kl. 16.00 på sentet. Oddny Bang orienterer
om Fylkeskommunen før og nå.
Morsdag
Morsdag 10. februar kan man invitere mor på svinestek i
Alpinhuset på Bindalseidet.

■ Påskeaften, lørdag 30. mars 2002 er det dans på
Toppen med HOLMSVE. Arr:Toppen.

Ski
Terråk IL har planlagt sonerenn i lysløypa på Terråk 16.
februar.

■ Det bli rekeaften på Granheim, Skjelsvik-sjøen, skjærtorsdag 28. mars 2002. Det blir musikk, men navnet
på bandet kjenner vi ikke.

Onsdag 27. mars går det tradisjonsrike påskerennet i
Åbygda.

■ Koriåa inviterer til basar på Åsen søndag 10. februar
kl. 14.00. Åresalg, loddsalg, underholdning med korsang og seniordans.

Teater
■ Nordland teater har sendt gruppa Loverboys på turne
i Nordland med komedien «Ei anna dans». De kommer til Terråk samfunnshus lørdag 9. februar kl. 19.30
■ Bindalseidet Songlags jubileumsforestilling spilles på
Bindalseidet fredag 15. mars, Nye Vonheim lørdag 16.
mars og Breidablikk fredag 22. mars.

Vårkonsert
Vårkonserten er planlagt på Terråk samfunnshus fredag
26. april
Nytt ungdomskor
Et nytt ungdomskor er startet i Bindal. Camilla
Pettersen og Wenche Fjerdingøy har tatt på seg å
samle sangglade ungdommer, fra 9. klasse og oppover
til øving hver torsdag kl. 20.00 på Terråk skole.Vi ønsker
dem lykke til!

