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Resultatet av stortingsvalget 
i Bindal, se side 13 

Fra båtdraget ved Kjelleidet over mot Sørfjorden. 
Tidligere var båtdragene viktige ferdselsårer når  

båten var vårt vanligste framkomstmiddel.   
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Gunn Marit Christensen begyn-
ner i 17% midlertidig stilling som 
pedagogisk leder ved Bindal bar-
nehage, avd. Bindalseidet. 
Hege Skoglund har takket ja til 
68% stilling, vikariat som barne- 
og ungdomsarbeider ved Terråk 
skole.  
Frank Andreas Isaksen starter i 

80% midlertidig stilling som as-
sistent (snart ferdig barne- og 
ungdomsarbeider) ved Terråk 
skole.  

Anders Dahl er engasjert som 
fastlege fram til oktober. 
 
Bindal barnehage: 

Marita Skotnes er tilsatt i 60% 
fast stilling som barne- og ung-
domsarbeider ved avd. Terråk.  
I tillegg har hun fått 20% vikariat 

fram til 28.2.22. 

Merly Wang er tilsatt i 30%  

vikariat som assistent ved avd. 
Terråk til 28.2.22. Hun har i til-
legg 30% fast ved barnehagen.  

Julie T. Rosenvinge Moe er  
tilsatt i 50% midlertidig stilling 
som assistent ved avd. Kjella,  

der hun fra tidligere har 26% fast 
stilling.  
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Abonnere på Båtsaumen ? 
Bindal kommune gir ut bladet Båtsaumen regelmes-
sig for å informere om kommunal aktivitet og annen 
lokal aktivitet i Bindal. I 2021 vil det komme seks 
utgaver. Bladet legges ut i pdf-format på kommunens 
nettside. Vi tilbyr et abonnement der man betaler inn 
kr 220,- 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 post-
mottak@bindal.kommune.no. Oppgi full postadresse. Vi 
sender deg faktura i posten. 

Politiske møter 
 

Formannskap/fondsstyret Kommunestyret                       
Torsdag 14. oktober   Torsdag 22. september 
Torsdag 30. sept (budsjett) Torsdag 11. november 
Mandag 25. okt. (budsjett) Torsdag 9. desember 
Onsdag 24. november   

To konfirmanter fra Bindal deltar på humanistisk  
konfirmasjon lørdag 25. september kl 1200 i  
kulturhuset på Kolvereid.  
 

       - Viola Bergersen og Ingeborg Lislien Engh 
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Vel overstått sommer, høsten står for døra med sine fine farger. 
Selv om det blir mørkere for hver dag som går, har det også sin 
sjarm. Jeg er glad for at vi har disse fire årstidene som setter 
preg på dagene våre, på hver sin måte. Jeg håper dere alle har 
hatt en fin sommer med fine opplevelser i eget land. Jeg obser-

verer at mange har benyttet anledningen til å bestige fjelltopper rundt om 
i landet, og mange har nok sett mye de ellers ikke ville sett om det ikke 
hadde vært for pandemien og norgesferie for de fleste. Jeg hører flere si at 
de vil se mere av landet vårt også i årene som kommer. I år som i fjor har 
det vært stor trafikk til Sør-Helgeland og Lofoten. Selv med lange ferje-
køer og store materielle problemer på ferjesambandene på Helgeland, ser 
det ikke ut til å ha skremt turistene fra kysten. Skjønt jeg har ikke sett så 
stor trafikk langs E6 som det har vært i sommer. Om det skyldes ferje-
problemene på kysten eller mange har valgt innlandet, er ikke godt å si. 
Vi har hatt en fin sommer med skiftende sol og nedbør. Det har gitt gode 
avlinger for landbruket og mengder av frukt og bær vi sjelden har sett ma-
ken til.  
Vi må fortsatt leve med pandemien, tallene stiger slik vi fryktet etter som-
merferien. Selv om det vaksineres og mange av oss har fått dose to og 
antall uker mellom dosene for de yngste krymper, må vi fortsatt være for-
siktige, holde avstand og vaske/sprite hender. Jeg har forståelse for at 
mange begynner å bli lei av hele tiden å vise hensyn og ta forholdsregler. 
Jeg oppfordrer alle om å holde ut litt til. Selv om vi er vaksinerte kan vi 
bli syke og spre smitte. Jeg håper det hele roer seg i løpet av høsten, og vi 
ser allerede at smitten er synkende. 
Myndighetene håper at samfunnet kan åpnes helt i løpet av september/
oktober, tiden får vise. Det kan se ut som dette blir noe vi må lære oss å 
leve med og at vi må godta at viruset finnes i samfunnet.  
Etter en lang sommer begynner hverdagen å nå de fleste av oss. Skolene 
er startet med mange håpefulle førsteklassinger, nye elever i videregående 
og studenter på studiestedene. Mye er nytt for mange. Jeg ønsker dere alle 
lykke til med skolegang på alle nivåer. En spesiell hilsen til alle dere som 
flytter hjemmefra og på hybel for første gang. Husk å ta vare på hverand-
re og bidra til at alle trives og får en positiv opplevelse ved å begynne på 
videregående skole. Jeg håper at mange av dere som er i videre utdanning 
har et ønske om å komme tilbake til Bindal. Vi vil få bruk for mange in-
nen helse, skole og ellers i kommunal sektor. Gjør dere kjent med våre 
behov og ta kontakt for eventuell jobb i Bindal kommune og øvrig næ-
ringsliv. 
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For mange har det vært en hektisk valgkamp. De bruker mye av sin fritid 
til å spre sin politikk. Flere har forhåndsstemt i år enn tidligere, og for 
Bindal ble det 45,5% som stemte før selve valgdagen. Noe skyldes pan-
demien og for andre at de ikke er hjemme på valgdagen. Bindalingene 
har bestandig vært flinke til å gjøre sin borgerplikt og i år kan det se ut 
som vi er på Norgestoppen med 85.16% i valgdeltakelse. Takk til dere 
alle som har stemt, det er så viktig for demokratiet. Folket har talt og vi 
står igjen med regjeringsskifte. Mange er fornøyd og andre misfornøyd, 
men det har ligget lenge i lufta at folk ønsket endring og slik ble det. For 
Bindals del vil jeg gratulere Senterpartiet med et godt valg tett, etterfulgt 
av Arbeiderpartiet. Jeg ønsker også å sende en hilsen til alle kandidatene 
som kom inn på Stortinget. Vi har ingen fra Sør-Helgeland, men det kan 
bli 3 stykker fra Namdalen.  
 
Nå er vi inne i siste halvåret av omstillingsprogrammet. Kommunestyret 
har bedt om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av omstillingssel-
skapet. Det er veldig bra at det blir sett på om Bindal kommune har ut-
øvet eierskapet i Bindal Utvikling AS i tråd med prinsipper for god eier-
styring. Rapporten vil foreligge i mars 2022. Samtidig gjennomfører In-
novasjon Norge sluttevaluering av omstillingsperioden. I denne forbin-
delse vil det gjennomføres mange intervjuer og spørreundersøkelser hos 
bedrifter. Sluttrapporten vil foreligge i løpet av senhøsten. Kommunesty-
ret vil i løpet av høsten få forelagt og ta stilling til videreføring av næ-
ringsarbeidet i kommunen etter omstillingsperioden. 
 
15. september hadde vi et vellykket besøk av fylkesråden for næring, 
Linda Helen Haukland og fylkesråden for kultur, klima, miljø og helse, 
Kjersti Saxi + 2 saksbehandlere. Det jobbes med mange tema som ble 
presentert og befart sammen med dem. Etablering av settefiskanlegg i 
Brukstomta Næringspark, oppgradering av båtdraget ved Kjelleidet, ny 
parkering i Hornlia og etablering av Peacepainting Center på Guldvik-
haugen. 
Jeg ønsker dere alle en fin høst og lykke til med konfirmasjonene som 
også i år er flyttet til høsten. En annen stor begivenhet er elgjakta, som 
for mange er noe av det viktigste som skjer gjennom hele året. Lykke til. 
Takk for denne gang! 
 
Britt Helstad, ordfører 
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Oda Myrvang deltok med sang på 
UKM 2020 som ble arrangert på 
Terråk skole i februar, rett før 
pandemien slo til.  

Preben Colstrup bodde på Helgeland en periode på 1970-tallet, 
og er nå tilbake som prestevikar på Sør-Helgeland.  
Colstrup er også billedkunstner og stiller nå ut bilder i ulike 
teknikker, olje - akryl - akvarell - gicleè. 
  
Lørdag 25. september kl 1200—1400  
i Parkveien 2B på Bindalseidet. 
 
Lørdag 2. oktober kl 1200—1400  
på Helgeland museum, avdeling Bindal, på Terråk. 

Kunstutstilling 

Utstillingene skjer i samarbeid 
med Bindal menighet og til  
støtte for menighetens barne– 
og ungdomsarbeid. 
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NAV Nærøysund/Bindal  
er åpent kl 1000—1400 hver onsdag. 
Vi har kontor på Bindal rådhus, Terråk. 

 
Vi svarer på telefon   55 55 33 33. 
Spørsmål om pensjon  55 55 33 34. 
 
Nav.no er åpent hele døgnet. 

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. okto-
ber for bistand med å fylle ut søknaden, og for å avklare plass 
på lokal prioriteringsliste.  
Frist inn til Nordland fylkeskommune er 15. januar 2022.  

I hele september har 
vi utlodning og al-
ternativ til Terråk-
mila som ikke ble 
arrangert i år. Trim 
deg en tur og ta bilde til Terråk IL sin Facebook-side eller 
vipps lodd til Terråk IL (nr 111422, kr 5,-pr stk). Se mer infor-
masjon på vår Facebook-side.  
Fredag 22. og lørdag 23. oktober inviterer idrettslaget til  
trenernettverk og trenerinspirasjon i Bindalshallen og  
eventuelt ute. Arrangør er Terråk IL.  

nav.no
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Midlene skal gå til: 

• Starte opp lokale grupper i kampen mot barneekteskap og andre  
   skadelige tradisjoner.  
• Trene opp lærere og helsepersonell i seksuell og reproduktiv helse.  
• Gi stipend og/eller støtte slik at jenter kan fullføre skolegangen sin.  
• Gi opplæring i hvordan man kan anmelde overgrep og følge opp de som                
er blitt utsatt for dette.  
• Gi jenter yrkesopplæring og opplæring i entreprenørskap.  
• Støtte ungdomsgrupper og lokale organisasjoner i deres kamp mot  
   barneekteskap.  
• Drive opplæring i grunnleggende rettigheter for barn og unge.  
• Drive opplysningskampanjer for å informere lokalt om at barneekteskap   
faktisk er forbudt.  

I Bindal er det Bindal frivilligsentral som står for innsamlingen. 

TV-aksjonen NRK 2021 fore-
går 24. oktober og går til Plans 
arbeid mot barneekteskap og har 
fått navnet «Barn, ikke brud».  

Verdensdagen for psykisk helse  

Lørdag 9. oktober blir Verdensdagen 
for psykisk helse markert i Bindal. 

Tema 2021: Livet under og etter pandemien  
Årets kampanjetema er livet under og etter en pandemi, og 
skal belyse hvor verdifulle vi er for hverandre for å forebygge 
ensomhet og utenforskap.  
 
Bindal frivilligsentral og Bindal folkebibliotek 
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Onsdagskaffen vår går sin gang hver 
onsdag fra kl 10.00- 13.00. Alle velkom-
men til uformell kaffestund. 
Tirsdager fra kl 11.30 er det Stavgang, 
oppmøte på sentralen. Lavterskel trimtil-

bud åpent for alle, etter turen samles vi her til sosialt samvær. 
Ta med matpakke, vi serverer frukt og drikke. 
Onsdager kl 11.00 er det "labb og jabb" på Horsfjord. Merete 
Berg-Hansen er kontaktperson. 
 
Matkasser til jul: Bindal kommune ved folkehelsekoordinator 
og Bindal frivilligsentral organiserer dette sammen.   
 
Koronavaksinering i Bindal. Mange frivillige har stilt opp 
helt fra juni måned og stiller fremdeles opp som 
"vaksinevakter", de passer på folk som har fått vaksine. 
 
Ledsagerordning for folk som trenger følge til sykehus.  
Vi har 11 ledsagere spredt rundt om i kommunen, en mye  
benyttet ordning. 
 
Strikkeklubben har startet opp onsdager kl 17.30, alle som vil 
kan delta. Kontaktperson er Solfrid Sæternes. 
 
Porselensmalinga starter opp igjen 29.09, Kari Båtnes er kon-
taktperson. Kom og bli med da vel og 
prøv ut en ny hobby. 

 

Peder Knophs vei 5, 7980 Terråk      org.nr. 987 753 269    
frivilligsentralen@bindal.kommune.no      mobilnr: 948 11 116. 

Merethe Berg-Hansen er ansatt som vikar for 
Katrine Berg-Hansen i 50% stilling. Katrine fikk 
en datter i juli, så derfor er hun ute i mamma-
permisjon nå.  

mailto:frivilligsentralen@bindal.kommune.no
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I uke 36 markerte Bindal barnehage avdeling Kjella frilufts-
livets uke med to heldager ute. På tirsdag var vi i lysløypa på 
Hollup. Foreldrene leverte og hentet barna sine der. Vi kosa 
oss ute hele dagen og plukket kantarell, tyttebær og gikk 
mange korte og lange turer i løypa. Vi serverte pannekaker 
med hjemmelaget blåbærsyltetøy til lunsj. 
På torsdag hadde vi utedag i Otervika. Foreldrene leverte og 
hentet barna sine der. Denne dagen plukket vi også tyttebær, 
lekte ved sjøen og i bekken. De to største barna gikk langtur til 
Johan Blank-hula, Spreke barn. Denne dagen spiste vi hjem-
melagde fiskekaker på bålet til lunsj. Vi hadde to flotte dager 
ute med både regn og sol, og både små og store kosa seg. 

Friluftslivets uke  
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Bindal barnehage avdeling Bindalseidet har også i år mar-
kert friluftslivets uke ved å ha barnehage på Bøkestadvannet. 
Vi har hatt opplevelsesrike dager i stort sett fint vær.  
 
Vann er utrolig gøy! Vi har bygd sandslott, lekt bukkene bruse, 
gått på tur, jobba med Brannvern og snakka om Bjørnis, gått på 
utedo, spist ute og mye mer.  
 
Vi er så heldige å disponere naustet ved Bøkestadvannet og der 
har vi laget oss mat. Vi har spist både tomatsuppe, ostesmør-
brød og grønnsakssuppe. Veldig godt med litt varm mat når vi 
er kalde og litt blaute. Her har vi også lekt med leire, tegna og 
spilt spill. Naustet har vedovn slik at vi får varmet oss.  
 
Takk for at vi har så mange positive mammaer og pappaer som 
sender med masse bytteklær og som sørger for tørre klær til 
neste dag! Og at dere bringer og henter barna ved vannet!  
Uten dere hadde ikke dette vært mulig.      Bindal barnehage 
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Vaksinering  
Vi tilbyr nå 2. dose av koronavaksine ca 4 uker etter 1. dose.  
I løpet av uke 38 vil de aller fleste i kommunen ha fått time for 
2. dose. Har du ikke fått time til vaksinering i løpet av uke 38, 
må du ta kontakt. 
De fleste 16-17 åringer har fått tilbud om koronavaksine der 
de går på skolen, eller har fått tilbud i Bindal. 
12-15 åringer får tilbud om vaksine i uke 37 og uke 38.  
Etter 23. september vil det kun være sporadisk koronavaksine-
ring. 
 
Har du ennå ikke fått tilbud om dose 1, eller har du ventet med 
å ta vaksinen og ønsker den, ta kontakt. 
Vi er mye på farten, så send gjerne sms til  948 06 247 eller 
epost: bindal.helsestasjon@bindal.nhn.no  
 

Influensavaksinering 2021/2022: 
Det vil bli influensavaksinering følgende steder: 
 
2. november: Terråk (i hallen) kl 10.00 - 14.00 
3. november: Bindalseidet (i hallen) kl 10.00 - 14.00 
10. november: Horsfjord (Vonheim) kl 11.00 - 13.00 
 
Disse er anbefalt å ta influensavaksine: 
https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/
influensavaksine-risikogrupper/ 
 
Du må betale en egenandel for vaksine, men vi vet ikke prisen 
ennå. 
 
Bindal helsestasjon 

mailto:bindal.helsestasjon@bindal.nhn.no
https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/
https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/
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Stortingsvalget 2021 
Bindal kommune: 

Flere resultater finn du på nettsiden: valgresultat.no 

Høyest i landet! 

https://valgresultat.no/?type=st&year=2021
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Bilene ble levert med kommunevåpen på døra. 

Tiltaksprisen 2021 

 

Det er frist 1. oktober for å foreslå kandidater til tiltaksprisen. 

§ 1. Tiltaksprisen i Bindal kommune har som formål å stimulere til næ-
ringsutvikling eller andre positive tiltak for bosetting og utvikling i kom-
munen som omfatter miljø eller trivselstiltak 
 
§ 2. Tiltaksprisen i Bindal kan tildeles bedrifter, organisasjoner eller en-
keltpersoner 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 kommunedirektør 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 

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 

2020 Malin Holm og Carl Simeon Gangstø 
2019 Ikke delt ut 
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 

Tidligere vinnere av Tiltaksprisen er: 
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STORVILTJAKTA  2021 

For 2021 er det elgjakt fra den 25. september og fram til 23. 
desember for hele Bindal kommune samt Austra. For hjort, 
der det er åpnet adgang til jakt, er jakttiden fra 1. september 
til 23. desember. For rådyr er jakttiden fra 10. august (kun 
bukkejakt) og fram til 25. september. Fra 25. september og 
fram til 23. desember er det ordinær jakt. 
 
Tildeling/fellingstillatelser for elg, hjort og rådyr : 
  
Nordre Bindal ; 78 elg, 4 hjort, 2 kalver og 2 bukker. 
Indre Bindal storviltområde; 140 elg, 4 hjort:  
2 kalver, 1 bukk og 1 hind. 
Bindalhalvøya storviltområde; 75 elg, 2 hjort:  
1 stk kalv, 1 stk bukk.  
Austra storviltområde; 44 elg, 7 hjort:  
2 stk kalver, 2 stk bukker og 3 stk hind. 
 
Totalt er det for 2021 tildelt 337 dyr/elg og 17 hjort.  
 
Alle områder har fri tildeling på rådyr. 
 
Nordre Bindal bestandsplanområde er et nytt område opp-
rettet i 2021, og består av tidligere Selfjord, Harangsfjorden, 
Reppa og Øksningsøya, samt en del areal som Plahtes eien-
dommer disponerte i Velfjord. 
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Marianne Mathisen 

Katharina  
Øvergård 

KONTAKT: Odd Walter Bakksjø,  
avdelingsleder, Mobil:  959 73 650,  
E-post: odd.bakksjo@helgelandmuseum.no 
Postadresse: Helgeland museum, avd. Bindal 
Oldervikveien 5, 7980 Terråk. 

Pensjonist-
kaffe første 
fredag  
hver måned 

 
Onsdag 22. september kl 1900: Skjærp dæ! -tekst og musikk 
med Astri Hansen Juvik og Terje Tranås.  
Inngang kr 200,-. 
 
Tirsdag 12. oktober kl 1900: Ødegårder langs Tosenfjorden. 
Fortellerkveld. Gratis inngang. 
 
Tirsdag 9. november kl 1900: «Du er jo av lappeætt!» 
Om bindalsjenta Josefine Arntzen. Inngang kr 100,-. 
 

 
Mandag 22. november: Konsert med 
Susanne Lundeng og Nils-Olav Johansen.  
I samarbeid med Folkeakademiet Bindal. 
 
 
 

Mandag 6. desember kl 1900: Jul i Nord. Konsert med  
nordnorske julesanger. Inngang kr 200,- (barn 150,-) 
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Lørdag 25. september 

Foredrag kl 1400 på 
Bindal museum.  
Inngang kr 100,- 

Alf Ragnar Nielssen er tidli-
gere professor i eldre tids 
historie ved Nord Universi-
tet Bodø, han har også hatt bistilling som professor II ved Lofotr  
Vikingmuseum. Han har arbeidet spesielt med vikingtidshistorie, norsk 
og internasjonal /fiskerihistorie og samisk historie. Foredraget er  
ledsaget av lysbilder fra forfatterens mange reiser på Island 

Utvandringa fra det nordlige Norge 
til Island i vikingtid  

TOM ROGER AADLAND og 
BOB DYLAN på nynorsk!  

Konsert på Bindal museum 
Fredag 22. oktober kl 1900 
Inngang kr 200,-. 
Oppvarmingskonsert med  
bandet «Hjertelig velkommen». 

 
Aadland leverer tekster til 
blant annet Hellbillies og 
andre norske artister. Han 
har gitt ut norske versjoner 
av to av Dylans album. 

Folkeakademiet Bindal 
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Kabareten  

EDITH PIAF  
den lille spurven med den store stemmen 

Siv Trine Haldaas (sang) 
og Gert Olaf Green 
(trekkspill, piano). 
 
Parkveien 2, Bindalseidet 
Lørdag 9. oktober  
kl 1400. 
Inngang kr 100,-  
 
Folkeakademiet Bindal i  
samarbeid med Bindalseidet  
pensjonistforening. 

KVIIN hyller Teigen:  
Konsert på Toppen lørdag 18. september. 
Kviin synger sanger av Jahn Teigen. 
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Riksteateret viser  

Don Quijote  
mandag 27. september 
kl1900 på Kolvereid. 

I Riksteatrets nye  
dramatisering av  
Don Quijote får du komedie på laveste plan og filosofi på  
høyeste plan, om hverandre.  

Foreningen Faragut 
er 25 år 

Foreningen markerte jubi-
leet i august med et tilba-
keblikk. Medlemmene 
møttes i Øyån og mintes 
mange fine turer med Fa-
ragut. Framover vil båten 
Solsiglar bli brukt mest, 
mens Faragut står på land, 
i påvente av en mulig 
istandsetting. Foreningen 
ønsker seg også et eget 
hus til sin aktivitet.  

Tutta Laukholm leste dikt og fortalte 
om alt arbeidet kvinner hadde med å 

utstyre en lofotkiste. 

Faragut ble bygd i 1995 i Alslia 



I september hadde vi representanter fra Nordland fylkeskom-
mune innom på Brukstomta. Damene som kom var Linda 
Helén Haukland, Kirsti Saxi, Ann Helen Haubakk, faggruppe-
leder - ressursutvikling og forskning, Lill-Anita Horn, rådgiver 
plan, klima og natur-
ressurser. 

 
Frode Næsvold og Ma-
rit Dille fikk presentert 
Brukstomta Nærings-
park og Bindal Utvik-
ling, men i tillegg fikk 
vi fortelle hva som skjer i Bindal av  
næringsutvikling.  Gjestene fikk omvisning og en orientering 
av Jan Håvard Brevik hos Bindalsbruket. Oppsummert var de 
imponert over aktiviteten og resultatene av etableringer i Bin-
dal. 
 
Vår daglige leder Monja Kolberg fratrådte som daglig leder 
30.07. Styret har valgt å ikke rekruttere ny daglig leder for den 
korte tiden vi har igjen før omstillingsprogrammet skal avslut-
tes 31.12. Derfor har styreleder Marit Dille funksjon som  
arbeidende styreleder ut året. Hun er å treffe på  
marit.dille@bindalutvikling.no eller på telefon 911 78 046.  
 
Vi er fortsatt tilgengelig for de som ønsker å spørre oss til råds 
eller søke støtte innenfor våre handlingsplaner. Det er stadig 
bindalinger i kontakt med oss for diskusjon og hjelp, noe vi 
gjerne bistår med. 
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Bindal Utvikling AS 

mailto:marit.dille@bindalutvikling.no


Dugnadsfolket i Kjella idrettslag lager bruer på stien til Blå-
fjellsstua.  Leder i idrettslaget sier:  
«Nå er bru nr 6 og 7 ferdig. Leif Erik og Helge har vært dykti-
ge dugnadsgutter. Rekkverk med navn kommer til våren.» 
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Hovedfokuset i tillegg til direkte dialog, er å avslutte omstil-
lingsarbeidet og få videreført det vi har jobbet med.  
 
I tillegg er vi inne i prosessen med eierskapskontroll og for-
valtningsrevisjon. Interessant at vårt arbeide blir evaluert og 
gjennomgått av eksterne utfra bestilling fra eier, Bindal kom-
mune. 
 
    Marit Dille 



Kulturkalender høsten 2021 
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Toppen, Terråk 
Mandag 20. september 
Kl 1800  - Clue: Maltesergåten 
Kl 2000—Aha– The movie 
Mandag 18. oktober 
Kl 1800 Petter kanin hopper hjemmefra 
Kl 2000 James Bond: No time to die 
Mandag 15. november 
Kl 1800 Tre nøtter til Askepott 
Kl 2000 Nordsjøen 
Mandag 13. desember 
- ikke bestemt 
  
Vonheim, Sørhorsfjord 
Onsdag 22. september 
Kl 1745 PAW Patrol: Filmen 
Kl 2000 After we fell 
Onsdag 6. oktober 
Kl 1745 - 
Kl 2000 James Bond: No time to die 
Onsdag 20. oktober 
Kl 1745 Petter kanin hopper hjemmefra 
Kl 2000—ikke bestemt 
Onsdag 3. november 
Kl 2000 Nordsjøen 
Onsdag 17. november 
kl 1745 Tre nøtter til Askepott 
Onsdag 1. desember 
 - ikke bestemt 
Onsdag 15. desember 
 - ikke bestemt 
 
 Det kan bli endringer i programmet  
Billetter må kjøpes på nett på forhånd. 
                  Bygdekinoen.no 

Høsten 2021 har  
Bygdekinoen visning to 

ganger i måneden på  
Vonheim. Dette er en  

prøveordning.  

Farsdagsarrangement på 
Helstad ungdomshus 
Søndag 14. november 
Servering av middag, kaffe og 
kake, loddsalg. 

Løpskarusell i lysløypa på 
Terråk på onsdager kl 1800. 
 
Åbygda Idrettslag inviterer 
til aktivitetsdag den 19. sep-
tember klokken 12.00 på  
fotballplassen.  
 
Basseng 
Bassengene på Bindalseidet og 
Terråk skal åpne igjen etter 
høstferien som er i uke 40. Det 
betyr at man kan svømme fra 
slutten av oktober. 

Lørdag 30. oktober kl 2000. 
Oktoberfest på ungdomshuset 
på Helstad.  
Påmelding. Arr. UL Fram.  

Frilufts-quiz på Holm lørdag 
18. september kl 1100. 
 



 

Vilttilskudd - ekstra søknadsomgang 
 
Nordland fylkeskommune lyser ut en ekstraordinær søknads-
runde for tilskudd til vilttiltak. Formålet er som før å bidra til 
å gjennomføre oppgaver innen viltforvaltningen av lokal  
eller regional karakter. Kommuner, lag, foreninger og enkelt-
personer kan søke. Søknader som bidrar til kompetanse-
heving blant jegere og rettighetshavere prioriteres høyt.  
Enkeltpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner og  
institusjoner kan søke. Maksimal tilskuddsandel er 50 %. 
 
Søknad skal sendes inn gjennom Miljødirektoratets søknads-
senter. Husk å presisere at søknaden gjelder Nordland. 
NB. Det blir ny ordinær søknadsomgang i januar. 
Søknadsfrist: 30. september 
 
 

Offisiell åpning av to nybygg på Bindalseidet 

Bindal kommune har bygd og rehabilitert to bygg på  
Bindalseidet, men åpningen har vært utsatt på grunn av  
koronasituasjonen.  Nå blir det offisiell åpning fredag  
1. oktober i Ivarhaugveien 3 og Parkveien 2. 
Selve seremonien blir for inviterte gjester, men byggene blir 
heretter åpne for normal bruk.   
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