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Jorid Torgnes Kristensen,
Simen Brevik, Mattias Hagen
Okstad , Erik Eide Myrvang ,
Olav Eide Myrvang ,
Isak A. Brevik ,
Jens Markus Myrvang
- Alle med ishockeyutstyr.

Skøyteis på
Fallbekk-vatnet

I januar lå skiløypene tomme for snø, men kuldegradene skapte fin skøyteis mange steder.

Inger Plahte, Maria Strand,
Andrine Lande og Frida Victoria
Gangstø var godt kledd og utstyrt med hjelm.

Februar 2014

Årgang 15
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Fagprøve
Utgiver: Bindal Kommune
		
Bindal Rådhus
		
7980 Terråk
		
Tlf. 75 03 25 00
E-post: postmottak@
		 bindal.kommune.no
Internett: www.bindal.kommune.no
Ansvarlig redaktør:
Knut Toresen
Redaksjon:
		
Jens Christian Berg
Trykk/Produksjon: Prinfo Rønnes,
Mosjøen, 75 17 53 00
Bladet sendes gratis til alle husstander i Bindal kommune, og kan leses
på kommunens internettside.
Neste nummer er planlagt utsendt i
april 2014.

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

Åpningstider:
Bindal rådhus: er åpent
kl 0800 - 1545
i tiden 15. sept. til 14. mai, og
kl 0800 - kl 1500
i tiden 15. mai til 14. sept.
Ansatte nås på telefon i samme
tidsrom.
Sentralbordet på Bindal rådhus
er åpent kl 0830 - kl 15.00.
Bindal folkebibliotek: er
åpent for lån av bøker
kl 0830 - kl 1500,
samt torsdag kl 1800 - 2000
i tiden 15. sept. til 14. mai.
Bibliotekar er tilgjengelig
tirsdag, onsdag og fredag
kl 0830 - kl 14.30.

Ansatte/lærlinger som har tatt fagprøve og er ferdig utdannet som
helsefagarbeidere 2013/2014: Vi gratulerer!
Oddlaug Aarmo
Sissel Beate Hanssen
Brita Mari Appfjell

Julie Catarina Tilrum
Ørjan Kveinå

Takk for gaver

Helse- og omsorgsavdelingen vil
takke for alle pengegaver og gaver
som er gitt til avdelingene i året
som har gått. Den senere tid har
det vært flere som har ønsket å
gi pengegaver som kommer pasienter, ansatte og befolkningen generelt tilgode. Vi kan ved hjelp av
medisinsk teknisk utstyr gjennomføre en del undersøkelser lokalt i
Bindal, og spare mange for en belastende tur til Namsos.

koster kr 75 000,- eks moms, og
investeringen hadde vært umulig
uten gavepenger. Det som er fint
er at mange kan unngå reisen til
Namsos, nå som det kan gjøres
lokalt.

I 2013 er det innkjøpt en blærescanner til kommunen, noe vi setter stor pris på. Den ble innkjøpt
før jul, og sykepleiere og leger fikk
opplæring i bruken av den. Blærescanneren er lokalisert ved Bindal
sykehjem og den skal komme alle i
kommunen som vurderes å ha behov for en slik scanning, til gode.
Dette vil kunne spare mange for
ubehag, smerter og mulig innleggelse på sykehus. Blærescanneren

Helse- og omsorgsavdelingen vil
takke alle frivillige, lag og foreninger som stikker innom og lager
hygge og trivsel til pasientene/beboerne ved bofellesskapene og sykehjemmet. Vi vet dette betyr mye
for dem i hverdagen.

Fremover vil helse- og omsorgsavdelingen fortsatt ha behov for
medisinsk-teknisk utstyr som gjør
at ulike undersøkelser kan gjøres
lokalt i kommunen.

Heidi Pedersen
Leder institusjon

Anita S. Lund
Leder hjemmetjenester

Vikar
for arkivar

Astrid Nilssen skal være vikar for
May Lene Øren som skal ha
permisjon fra mars og i ett år.
Astrid tiltrer 17. mars, men vil en
periode gå i redusert stilling.
Linn Nygård er innleid som vikar
i denne perioden.

Jordmor
Torill Buholm Paasche fra Brønnøysund har tiltrådt 50% stilling som
jordmor i Bindal.
Vaktsamarbeidet med namdalskommunene fortsetter som før.
Paasche kommer fra jordmorstilling
ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen.

Møteplan politiske møter
Formannskapet		
Onsdag 5. februar		
Onsdag 26. mars		
Onsdag 4. juni		
Onsdag 10. september		
Onsdag 22. oktober		
			

Kommunestyret
Torsdag 20. februar
Torsdag 24. april
Torsdag 19. juni
Torsdag 9. oktober
Torsdag 13. november
Torsdag 11. desember
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Også i år var det flere gode
kandidater til Bindal kommunes tiltakspris. I reglementet
for tiltaksprisen står det at den
har som formål å stimulere til
næringsutvikling eller andre
positive tiltak for bosetting og
utvikling i kommunen som omfatter miljø eller trivselstiltak.
Her er talen som ordføreren holdt
ved utdelingen 12. desember 2013.
Vi hadde som sagt flere gode kandidater, både av de som hadde utmerket seg i de senere år, men også
av de som har flere år bak seg i yrkeslivet. Bindal formannskap har i år
bestemt seg for å gi prisen til en person som i en årrekke har utmerket
seg som næringsdrivende i kommunen. I utgangspunktet en stille sliter,
som man kanskje ikke savner før han
ikke er der mer. Han har bygd opp
sin bedrift til å bli et stabilt aktivum.
Ikke bare som næringsdrivende, men
også som et naturlig samlingspunkt
for grenda og andre som trives med
å treffes på «loftet».
Han har også vist en fantastisk service overfor sine kunder, enten de
har fått levert varene på døren eller utført reparasjoner. Mange bønder er blitt hjulpet i knipa. Han har
vist seg som en sann bindaling, her
er det det samme om en er innereller ytterbindaling. Og det er nok
ikke alt han har gjort som har vært
like lønnsomt, men han har opprettholdt tilbudet for at det i det hele
tatt skulle være et tilbud i Bindal.

Ordfører Petter A. Bjørnli og prisvinner Ola Rune Helstad.
Foto: Hild Dagslott
Den sosiale biten rundt virksomheten har vært vel så viktig som den
forretningsmessige biten. Og det er
virkelig i tiltaksprisens ånd med hensyn til miljø eller trivselstiltak.
Han har sågar eget julebord for kunder og venner i grenda si. Han er
ikke av de som gjør så mye vesen
av seg, men det han gjør, og at han
er der, betyr veldig mye for mange
mennesker og næringsutøvere i Bindal. Han er en klartenkt og rettskaf-

fen mann, og når han sier noe, så er
det veloverveid og ærlig.
Det er gode egenskaper som vi setter pris på.
Tiltaksprisen består av et diplom
og en gavesjekk, men det viktigste
er symbolverdien. Det er en heder
som i år går til en hedersmann.
Bindal kommunes tiltakspris for
2013 går til Ola Helstad.

Båtsaumen
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Aktiviteter
– BINDAL INITIATIV AS –
2013

Ansvar definert i strategisk
næringsplan (SNP):

BIAS har ansvar for koordinering
og operasjonalisering av SNP og
handlingsplanen.
Er Bindal kommunes 1. linjetjeneste, og har ansvar for strategisk
kompetanse- og nettverksbygging
for å ivareta og koordinere Bindal
kommunes interesser i regionale
utviklingspartnerskap
Er Bindals knutepunkt for kompetanse på 2. og 3.-linjenivå.
Løpende orientering og dialog
med kommunen v/rådmann og
evt. kommunestyre/formannskap.
Koordinerer hørings- og innspillsprosesser vedrørende næringssaker, inkl. UPN.

Etablererveiledning

En viktig del av arbeidet i BIAS er
etablererveiledning og annen veiledning rettet mot etablerere og øvrig
næringsliv i Bindal. I 2013 har ca. 19
potensielle etablerere og næringsdrivende pluss 3 «fellesprosjekt»
vært i kontakt med BIAS for å få råd
og veiledning i forbindelse med ulike
forretningsideer, samt veiledning for
eventuell oppstartsfase. Her følger
ofte BIAS en modell til Innovasjon
Norge, der hensikten er å ende opp
med et godt gjennomarbeidet prosjekt, med en kvalitet som man kan
søke finansiering og tilslutning til.

Markedsføring av BIAS sine
tjenester overfor næringslivet og potensielle
etablerere

En annen viktig del av arbeidet så
langt har vært å gjøre tjenestene
våre kjent for næringslivet og potensielle etablerere. Dette har dels
skjedd gjennom orientering om
BIAS sitt arbeid og tjenestetilbud på
websiden og i brosjyreformat. Websiden har forbedringspotensial, men
er blitt nedprioritert grunnet andre
presserende prosesser. BIAS orienterer noen ganger gjennom Båtsaumen, men dette bør eskaleres siden
mer informasjon etterlyses.

tilretteleggere. I så måte er arenaer
viktige for nye ideer og evt. samarbeid mot felles mål.

Samarbeid og deltakelse i
næringsnettverket på SørHelgeland og Namdal

Småkraft

Bindal Initiativ har samarbeid med
TORGAR. Dette samarbeidet har
bestått i at daglig leder har forsøkt å rekruttere til TORGARs
etablererkurs. Videre sitter BIAS i
styringsgruppen for prosjekt “SørHelgeland som reisemål 2020, og
deltar i prosessen der. BIAS har observatørstatus i næringsprosjekter i
Ytre Namdal, og inviteres noen ganger dit.

Arenaer

BIAS forsøker å bygge arenaer der
utøvere i en bransje kan møtes for
samarbeid og utvikling. BIAS har
startet Bindal Reiseliv og fungerer
som sekretariat for styret. BIAS
har også presentert samme modell
for Bondelagene i Bindal, men de er
foreløpig avventende.
Arenaer er viktige. Der kan næringslivet knytte kontakter og utvikle ideer. Arbeidsplasser skapes i
næringslivet, de vedtas ikke i kommunestyret eller i BIAS’ styre. BIAS
og kommune er kun medhjelpere og

Bindal har et spinkelt næringsliv
med få og små bedrifter. Vi har heller ikke store, solide bedrifter som
kan være eller ønsker å være motor
i utviklingen av næringslivet.

Terråkvassdraget

BIAS avventer aktivitet der, og ser
på muligheter for synergieffekter.
Prosjektet «Kompetansesenter for
små kraftverk på Sør-Helgeland»
er nå avsluttet, og gått over i en varig struktur med Bindal Kraftlag SA
som eier. Prosjektet med en kostnadsramme på 1,4 mill, der 50% var
støttet av SH Regionråd og Nordland Fylkeskommune, har tatt mye
av BIAS’ ressurser gjennom 2 år.
Det er kartlagt 38 vassdrag i Bindal i
mini og mikro-klassen. I tillegg er
det bygget kompetanse hos grunneiere og potensielle leverandører av
varer og tjenester. Ved nasjonal og
europeisk framtidig satsing på fornybar energi, vil grunneiere i Bindal
ha et stort potensiale for fortjeneste i salg av energi i tillegg til lokal
verdiskaping gjennom utbygging.
Der ligger også potensiale for lønnsom produksjon på gårdene gjennom lokalt produsert strøm uten
nettleie. Da har vi en konkurransefordel i Bindal som kan utnyttes.
Denne mulige utviklingen er langsiktig i følge prognoser, men Bindal er i
så måte rustet.

Båtsaumen
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Bindalskonferansen

BIAS ønsker en arena der næringsliv
og bindalinger forøvrig kan møtes
for gjensidig informasjon og inspirasjon. En arena der vi forteller hverandre hva vi får til og lykkes med, og
der vi inspirerer hverandre til positiv tenking og selvbilde. Vi leier også
inn inspiratorer. Bindalkonferansen
avholdes i april annethvert år.
Konferansen ble holdt på Terråk
Gjestegård i april i 2013. Den ble
karakterisert som svært vellykket,
men BIAS skulle ønske flere deltakere fra næringslivet.

Yrkesorientering- næringsliv
/arbeidstilbydere møter
avgangsklasseelever

BIAS inviterer arbeidstilbydere (private/offentlige), bransjer og yrkesutøvere inn til ungdomsskoleelevene i
9. og 10. klasse i Bindal. Hensikten
er å bevisstgjøre elevene på hvilke
karrieremuligheter man har å velge
mellom i Bindal. De får også lykkeønskninger fra politisk ledelse, og
de ønskes også velkommen hjem
igjen etter endt utdannelse. Dette
er en årlig repeterende øvelse.

Reiseliv

BIAS sitter i styringsgruppen for
«Sør-Helgeland
som
reisemål
2020». Dette prosjektet legger
føringer for reiselivsutviklingen i
regionen framover i tid. BIAS inviteres også til tilstedeværelse i reiselivsprosjekter i Ytre- Namdal. BIAS
har som nevnt over startet Bindal
Reiseliv, og inviterer ledere i reiselivsprosjekter nord og sør for oss til
orientering på medlemsmøter. BIAS
ser det som nødvendig at reiselivet i

Bindal tilpasser seg de overordnede
føringene, slik at vi kan være med å
høste av det som blir utført på regionalt nivå.

hjemlengsel for bindalinger i eksil.
Personer, organisasjoner, lag og foreninger kan påregne henvendelser
om deltakelse.

Inspirasjonsseminar for
landbruket

Gjøremålsliste

For ett år tilbake arrangerte BIAS
det første seminar for jordeiere
i kommunen, med tanke på å ta i
bruk ledige ressurser til lokal verdiskaping. Et slikt seminar planlegges
også kommende vinter.

Gründercamp

BIAS samarbeider med skolene om
dette prosjektet. Dette for å forankre gründerånden i elever i Bindal.

Bindalsfæring og
båtbygger-tradisjon

BIAS har bistått et prosjekt som går
på å etablere et kurssenter for bygging av trebåter i Bindal. BIAS har i
en årrekke hatt dette på agendaen,
og er tilfredse med at dette ser ut
til å kunne realiseres med det første. Dette vil bli orientert nærmere
om når eieren av prosjektet finner
dette riktig. I tillegg til næring, har
også dette et kulturelt aspekt som
BIAS har formidlet videre til Bindal
kommune.

Utover daglig drift av kontoret, fører BIAS en oversikt over aktiviteter. Inkludert småkraftprosjektet og
bistand til etablerere, har vi en liste
på 74 aktiviteter i 2013, der vi har
regien, eller deltar aktivt/representerer. Den er ikke offisiell, da ikke
alle ønsker offentlighet om sine planer/næringsaktiviteter.

Økonomi

BIAS har ikke som mål å gå med
stort overskudd siden vi lever av tilskudd, og yter gratis tjenester. 2013
gikk med overskudd. Likviditeten er
for tiden god, og økonomien er ordnet. BIAS har hentet inn 700 000
kr i regionale prosjektmidler de to
siste årene.

Bindal.no

Noen kreative initiativtakere i Bindal har sammen med BIAS startet
arbeidet med å etablere en felles
nettportal for Bindal. Det er satt
ned en gruppe. Det utarbeides nå
forslag til rammeverk. I løpet av 1.
halvår i 2014, blir det utarbeidet
en plan for drift av denne. Det er
meningen at portalen skal skape
identitet, samhold, bolyst, og evt.

10. januar 2014
Magnar Bøkestad
Daglig leder

Båtsaumen
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PEACEPAINTING
Foreningen BARN er nå
døpt om til Peacepainting,
og skal registrere seg som en
stiftelse. I styret sitter Steinar Hansen, Bjørn Sørhøy,
Tone Toft og Jens Christian
Berg. Daglig leder er Catrine
Gangstø.

I løpet av 2014 skal organisasjonen
utrede hvordan driften skal organisereres og se på hvordan driften
kan finansieres. Styret skal også få
kostnadsberegnet et eget bygg, som
kan være base for virksomheten. Se
egne nettside: "peacepainting.org"
for mer informasjon.
Polen
Peacepaiting vil også i år være involvert i ulike prosjekter. Biblioteket i
Proszowice, nær Krakov, har fått
støtte av EØS-midler, til et prosjekt
som skal gå over to år. Det medfører flere utvekslingsturer mellom
Polen og Bindal. Den første gruppen
med ungdom og voksne fra Bindal
reiser i mars.
Tunisia
I desember i 2013 var en gruppe fra
Bindal på gjenvisitt i Sfax i Tunisia, to
år etter det første besøket.
Delegasjonen var i Sfax i 6 dager.
Der fikk de omvisning i gamlebyen
(Medinaen) og på rådhuset, der det
arkeologiske museet ligger. De besøkte SOS barneby i Mahres, 30 km
sør for Sfax. En dag var gruppa på
Øya Kerkennah, der det ble arrangert malerverksted på en institusjon
for utviklingshemmede. Gruppa var

Tradisjonell båtbygging foregår utendørs
på øya Kerkennah utenfor Sfax i Tunisia.
Det brukes eukalyptustre i båtene.

Første rekke, fra venstre: Håkon Berg Dybvik, Tone Toft, Catrine Gangstø,
Sissel Sørhøy og Mohsen Khalaf. Andre rad: Tom Antonsen, Jens Christian Berg
og Abdelaziz Hassairi.
også innom lokalmuseet og fikk se arbeidet mellom Sfax og Bindal. Det
tradisjonell båtbygging i fjæra.
kom fram en ide om å planlegge en
større festival i Bindal, der man arVertskapet i Sfax er knyttet til Es- rangerer malerverksted, inviterer
pace des Arts (kunstrommet), et kjente kunstnere og putter inn de
kunstsenter som tilbyr maleopplæ- aktiviteter som passer. Dersom man
ring for voksne på hverdager, og for skal søke om EU-midler, kan Finland
barn og unge i helgene.
kanskje være et passende medlemsland.
Lørdagen var delegasjonen vitner
til malerverksted for flere grupper Siste dag reiste gruppen inn til hobarn, og søndagen var det fest for vedstaden Tunis, der noen fra grupbarn og foreldre, med utstilling av pen møtte visekonsul Reidun Anmaleriene, en politisk markering for dersen på det norske generalkonmenneskerettigheter, og servering sulatet. Senere samme dag var det
av tradisjonell tunisisk mat.
møte med Nasir Ouni, som arbeider
i tunisisk UD, men tidligere var ved
En dag deltok delegasjonen i demon- den Tunisisk ambassaden i Oslo.
strasjonstog, der 65 års-jubileet for Begge to bidro med tips og ville
FNs menneskerettighets-organisa- gjerne hjelpe til for å legge til rette
sjon ble markert.
for fortsatt kontakt mellom Norge
På slutten av oppholdet ble det luf- og Tunisia.
tet muligheter for å fortsette sam-
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Generell informasjon til alle
Storviltområder i Bindal 2014.
Jaktåret 2013 er gjennomført med
nye og ulike erfaringer. Statistikken
viser et fellingsresultat som er noe
lavere enn de siste 2 år. Ut over det
er aldersfordeling, ungdyrkvote og
kjønnsfordeling innenfor de kommunale retningslinjer/målsettinger.
Resultat av elgjakta 2013 er lagt ut
på kommunens hjemmeside.
Bindals vedkommende er det totalt
6 storviltområder og 1 enkeltvald.
For 2014 må 4 av storviltområdene
fornye sine bestandsplaner. Dette
gjelder;
Bindalshalvøya storviltområde:
søkte om dispensasjon for 2014,
noe som ble innvilget, men bør
vurdere en ny plan for;
2014 – 2016.
Harangsfjord storviltvald: ny
bestandsplan for 2014 – 2016
Sørfjorden storviltområde: ny
bestandsplan for 2014 – 2016
Indre Bindal storviltområde: ny
bestandsplan for 2014 – 2016
For Øksningsøy/Selfjord/Hesimark
og Reppa, samt Austra storviltområder, har gjeldende planer for
2012 – 2014.

For enkeltvaldet Imøy/Stavøy Bør
dette valdet eventuelt søke samarbeid med Øksningsøy/Reppa/Hesimarka/Selfjord storviltområde.

Det ble diskutert på et møte ved
Horstad Gård i Åbygda den 10.desember om Bindal kommune skal ha
en hjortestamme, og om det skal åpnes for jakt på denne arten.
§ 7 Åpning av jakt på hjortevilt:
Kommunen kan åpne for jakt på elg,
hjort og rådyr innenfor sine grenser.
Det framgår av naturmangfoldloven
§ 16, tredje ledd at «Høsting kan bare
tillates når best mulig tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten produserer et
høstingsverdig overskudd». Til denne
bestemmelsen må to vilkår være
oppfylt for å tillate høsting.
1.Best tilgjengelig dokumentasjon.
Dette må være basert på faglig
dokumentasjon.
2. Bærekraftig høsting. Å kunne
ta ut et høstingsverdig overskudd,
uten at det går ut over bestandens
produksjonsevne.
Totalt er dette en krevende prosess,
og krever stor innsats fra kommunen og de involverte.
Har vært i kontakt med Norsk
Hjortesenter ved Svanøybukt, og

det er muligheter for å få de til Bindal for å for å eventuelt holde et
foredrag rundt dette temaet.
I tillegg er det muligheter å få Naturdata AS til å introdusere/lære bruken av hjorteviltportalen som blir
viktig for det enkelte jaktfelt å kunne
ta i bruk etter hvert, spesielt føring
av sett elgskjema – settogskutt.
Et slikt lokalt seminar tenkes avholdt
i siste del av mars måned 2014. Om
dette er av interesse ønskes en tilbakemelding fra alle storviltområdene, og der også jaktlederne fra alle
jaktfelt blir invitert. Etter hvor stor
interessen blir, vil det være aktuelt
å søke viltfondet om dekning av et
slikt seminar.
ÅRSHJULET viser de aktuelle datoene å forholde seg til vedrørende
forslag til endringer, meldinger og
søknader med mer. Vi oppfordrer
alle storviltområdene/jaktfelt-vald
om å komme med innspill til eventuelle tiltak, spørsmål om hjorteviltforvaltningen generelt.
Bindal kommune
Skog- og viltansvarlig
Karl-Erik Solum
Mail: karl.erik.solum
@bindal.kommune.no
Tlf: 750 32 558
Mob: 970 33 447
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ÅRSHJULET
Viktige datoer å
forholde seg til:
Dato
1.mars

1.april
15.april
1.mai

15.juni

15. juni
10 dager etter
siste jaktdag

30 dager etter
siste jaktdag

Hva:
Forslag til endring av minsteareal
og fellingskvoter fremmes overfor
kommunen
Melding til kommunen om eventuelle endringer i valdet (§ 12)
Forskrift om minsteareal fastsettes
(§ 8)
Søknad om godkjenning av vald sendes til kommunen (§ 11). Søknad om
godkjenning av bestandsplanområde
for elg, hjort og rådyr (§ 15)
Godkjenning av vald for jakt på elg
( § 13)
Godkjenning av bestandsplanområde ( § 16)
Fellingstillatelse er sendt til valdansvarlig representant ( § 18)*
Levering av sett elg-skjema, kjever
med kjevelapp og slaktevekter. I tillegg rapportere årets fellingsresultat
av elg og rådyr
Rapportere årets fellingsresultat for
kommunen

Hvem:
Av hvem som helst

Valdansvarlig representant
Kommunen
Valdansvarlig representant

Kommunen

Kommunen
*(Valdansvarlig representant)
Valdansvarlig skal levere til
kommunen.
Kommunen

Gjøremål som er merket *, skal gjennomføres hvert år.
Arbeidsoppgave
Sett elg data
Fellingsstatistikk

Valdet/Jaktfeltet
Registrere antall observasjoner
og jaktinnsats på dagnivå
Registrere fellingsresultat på
dagnivå

Kommunen/Jaktfeltleder
Legger inn data i
Hjorteviltregistreret
Legger inn data i
Hjorteviltregisteret

Kan legge inn totalsum.
Slaktevekter

Jaktlagene veier dyrene og fører Legger inn data i
dette på skjema/kjevelapper
Hjorteviltregisteret.

Ordinær årlig jakttid på hjortevilt er fra den 25. september til
31. oktober. Bindal kommune har etter søknad til Nordland fylkeskommune fått innvilget utvidet jakttid på elg fra 1.november
til 23.desember i 2013 og for samme tidsperiode i 2014. Dette
er under forutsetning at kommunen skal styre og administrere
jaktutvidelsen, etter søknad fra de enkelte jaktfelt. For nærmere
informasjon kontakt Bindal kommune

Båtsaumen
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Bindal folkebibliotek har søkt om å få
bli med på ”Drømmer for Norge”
Som en del av NRKs store
1814-satsing skal det norske
folks drømmer og framtidstanker samles som et tidsbilde av
Norge anno 2014.
NRK vil gjennom prosjektet Drømmer for Norge fange nordmenns
drømmer og framtidstanker 200 år
etter at vi fikk vår egen grunnlov.
Ideen er å finne ut hva folk hva de
tenker og er opptatt av nøyaktig
200 år etter at Eidsvollmennene la
grunnlaget for det samfunnet vi har

i dag. Håpet er å skape et unikt tidsbilde og dokumentasjon av Norge
anno 2014. Det norske folks drømmer og framtidstanker skal samles
på på nrk.no og også presenteres
både på radio og tv.
Hele folket inviteres til å drømme
for framtida. NRK ønsker at alle
i Norge bli litt bedre kjent med
hverandre og det lages et godt tidsbilde av hva som opptar folk i 2014.
Drømmene skal samles inn på ulike
måter.

Bindal folkebibliotek
tilbyr

ebøker

eBokBib lar deg låne ebøker fra bibliotekene i Norge. eBokBib gir deg
alle funksjoner du har behov for når
du vil låne og lese ebøker:
Innlogging med nasjonalt lånekort
eller lokalt lånernummer med tilhørende PIN-kode om du som låner
allerede bruker for å få tilgang til bibliotekenes nettjenester.
- Søke opp og låne
tilgjengelige ebøker.
- Reservere ebøker som er utlånt.
- Automatisk laste ned ebok til

digital enhet.
- Lese eboka.
-Kunne forlenge lånetiden hvis ingen andre lånere står i
reserveringskø.
- Kunne levere inn eboka.

I tillegg til å låne ebøker kan
du hente ned og lese alle
de fritt tilgjengelige titlene
som er lagt inn i eBokBib.
eBokBib, en ebok-app fra
Bibliotek-Systemer As

På nettsiden som opprettes på nrk.
no 16 februar 2014 blir det anledning til å legge inn sine egne drømmer. Og distriktskontorene vil farte
rundt og samle inn drømmer i sine
respektive områder slik at det blir
stemmer og ansikter fra hele landet.
16. februar 2014 vil de første drømmene bli å se på nrk.no, og det hele
ender med at en del av drømmene
vil gå som innslag i tv-sendingen 17.
mai 2014.

Båtsaumen
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Betalingssatser 2014
Kultuskolen
Brukerbetaling pr. halvår (Søskenmoderasjon 50 %)
Dirigenttjeneste kor/korps pr. uketime/år

1.100,12.500,-

Folkebad
a) Billettpris

Voksne 50,- / barn 30,-

b) Enkeltutleie til personer, bedrifter, mm.
400,c) Fast leie pr. time (hel/halv sesong)
1.500,- / 900,d) Fast tilbud til særlige grupper eller
Oppvekst- og kultursjefen avgjør
formål kan få gratis leie
Inntekter av punkt a) tilfaller det laget som har ansvaret. Punkt b og c tilfaller Bindal kommune.

Terråk samfunnshus
a) Leie til offentlig dansefest inkl. vaktmestertjeneste
b) Øvrige inntektsbringende arrangement
c) Bygdekino
d) Alle lokale kulturaktiviteter/
arrangement som ikke er inntektsbringende
e) Utleie til skoleaktiviteter og fast utleie til aktiviteter som
lokale lag og foreninger tilbyr

7.000,1.700,Fastsettes av rådmannen
Gratis
Gratis

Utleie av andre kommunale lokaler
a) Utleie av lokaler til konfirmasjoner, bryllup,
bursdag el. lign
b) Utleie av lokaler til alle utenbygds lag, foreninger,
bedrifter og organisasjoner.
c) Utleie til lokale kulturaktiviteter
d) Utleie til skoleaktiviteter og fast utleie til aktiviteter som
lokale lag og foreninger tilbyr

1.200.Time 60,Døgn 600,Gratis
Gratis

Utleie av kommunalt utstyr
a) Lån av projektor pr. døgn
b) Utlån av bord og stoler pr.døgn
c) Utlån av lydanlegg pr. døgn
d) Utlån av lysutstyr pr. døgn
Skader som oppstår på utstyr i leieperioden er leiers ansvar.

400,400,600,600,-

Båtsaumen
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Adventskos
på sykeheimen
Den 3. desember arrangerte
Venneforeninga adventskos på
sykeheimen.
Julebrød, pepperkaker og kaffe sto
på menyen. Emil og Gunn spilte og

Julebord for
de frivillige
Bindal Frivilligsentral i samarbeid med Bindal Kommune
arrangerte 11. desember julebord for de frivillige og brukerne av Frivilligsentralen.

Dette foregikk på Senteret og det
var mellom 40 og 50 deltakere. Vi
ville vise at vi setter stor pris på den

sang kjente og kjære julesanger for
oss og vi sang med etter beste evne.
Åresalg ble det også. Det var stort
oppmøte og vi hadde en trivelig ettermiddag.

innsatsen de frivillige gjør for lokalsamfunnet i løpet av året og dette
ble vår måte å takke dem ekstra på.
På menyen sto det pinnekjøtt med
kålrabistappe og riskrem til dessert.
Roger Johansen og Otto Liasjø bidro med fin musikk og vi sang kjente
og kjære julesanger. Loddsalg ble det
også.

Frivilligsentralen ønsker å hjelpe folk som føler at de ikke har
tilstrekkelige datakunnskaper.
Bruk av datamaskin, internett og
smarttelefoner er i dag vanlige hjelpemidler, og ofte en forutsetning
for å få tilgang til mange tjenester.
Seniornett er en organisasjon som
danner lokale klubber rundt i landet, der det blir gitt opplæring i
bruk av datamaskin, internett og
smarttelefoner.
Frivlligsentralen kommer tilbake
med mer informasjon.

Båtsaumen
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Friskliv

Jeg minner om muligheten til å delta
på Frisklivssentralen (tidligere FYSAK). Dette er et lavterskeltilbud med
fokus på fysisk aktivitet og livsstil. Vi
møtes to ganger i uka for å dele erfaringer, felles trening og sosialt samvær.
Ta kontakt med Rønnaug dersom du er
interessert.
Tlf 750 32 500.
Ønsker deg en fin vinter.
Rønnaug

Fellesskap
- Aktivitet

Er du voksen og har lyst til å både
trene og være sammen med
barn? Og ikke minst – liker du å
være litt barnslig iblant! Kle på
dere og gå ut å leik!

Kanskje kan du lære
bort en leik som ikke de andre kan?
Her kommer en liten liste med noen
leiker, og det finns mange flere også!
- Boksen går
- Gjømsel (eks. i mørket med refleksvest og lommelykt)
- Sisten (doktor sisten, tunnel
sisten, TV sisten)
- Bro bro brille
- Lage engler i snøen
- Skomakeren
- Bygge snømann
Med dette kan du oppnå enda bedre
relasjon med barnet ditt, bedre fellesskap mellom alle aldre/nabobarna/naboen, og du holder deg varm når det
er kaldt ute.

Bindal
museum
ÅPNINGSTIDER
Bindal museum
Tirsdag-fredag: åpent v/kontortid
Torsdag: 18.00 – 20.00
Utover dette holder museet åpent på
forespørsel.
Bindal bygdetun
Kun åpent ved arrangementer og på
forespørsel fram til sankthans.
Foto: Sascha Kebernik

Båtsaumen
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”Polarheltinner”
- et foredrag.

Tirsdag 18. februar
kl 1200 på Bindal museum

Longyearbyen, Svalbard, og
arbeider som spaltist/skribent for friluftsbladet UTE.

Sigri Sandberg er journalist
og forfatter, og har bakgrunn fra dagspressen og
ukepressen. Hun bor i

Boka er et portrett av, og en
hyllest til sju av de kvinnene
som har markert seg i polare
strøk de siste hundre årene.

Arrangør er Bindal folkebibliotek
i samarbeid med Helgeland museum avd. Bindal.

Aktiviteter og utstillinger fram til påske:
Februar: Båtbygging
I løpet av februar er det forventet oppstart av båtbygging i museets lokaler. Roger Johansen og Åge Aspnes
skal bygge en båt til museets basisutstillinger. For å følge
prosessen underveis i byggingen kan man besøke museet
i de faste åpningstidene. Grupper kan gjerne avtale i forkant av besøket.
Sted/tid: Bindal Museum, u/åpningstider.
Februar: ”Havets sølv”
Ei vandreutstilling om sild og sildas betydning i vår kystkultur. Her får man kjennskap til alt fra sildefiske, konserveringsmetoder og bruk av sild til både eget bruk og
industriell sammenheng. Produsert ved Helgeland Museum avd. Nesna. Siste visningsmåned.
Sted/tid: Bindal Museum, u/åpningstider.
Februar: Samlingsstund
Flere av kommunens pensjonister møtes for en kopp
kaffe og hyggelige samtaler.
Sted/tid: Bindal Museum, 14. feb., lunsjtider.
Februar: Polarheltinner
Heftige historier – og unike bilder av noen av de røffeste
kvinnene i polare strøk de siste 100 år. Forfatter Sigri
Sandberg Meløy. Flere av kommunens pensjonister møtes for en kopp kaffe og hyggelige samtaler. Arr: Bindal
Folkebibliotek i samarbeid med museet.
Sted/tid: Bindal Museum, 18. feb., kl. 12.00.

Mars-april: ”Sopelimer»
Ei vandreutstilling om sopelimer og tradisjoner rundt
sopelimebinding. Sopelimer ble benyttet til alt fra feiing
av gårdstun, renhold i hus og stall til rising av uskikkelige
barn. Prod: Hans Løvmo, Alstahaug.
Sted/tid: Bindal Museum, u/åpningstider.
Mars: Filmvisning og foredrag
Visning av film fra den gamle driften i skogene i Bindal.
Foredrag ved Steinar Hansen om forvaltning av skogene
nå og da.
Arr: Bindal Bygdetuns Venner og Helgeland Museum.
Sted/tid: Bindal Museum, 11. mars, kl. 18.00 lunsjtider.
Mars: Samlingsstund
Flere av kommunens pensjonister møtes for en kopp
kaffe og hyggelige samtaler.
Sted/tid: Bindal Museum, 14. mars, lunsjtider.
April: Påsketradisjoner
DKS-tilbud om gamle påsketradisjoner til 4. klasse ved
alle skolene i Bindal.
Sted/tid: Bindal Museum, 9. og 10. april.
April: Samlingsstund
Flere av kommunens pensjonister møtes for en kopp
kaffe og hyggelige samtaler.
Sted/tid: Bindal Museum, 11. april, lunsjtider.

Båtsaumen
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Basar på Toppen
Vel hundre bindalinger møtte
fram på Terråk helselags årlige basar på Toppen forsamlingshus på Terråk søndag 26.
januar.
Fortsatt ønsker mange familier å
støtte helselaget ved å stå som medlemmer. Kontingenten er kr 100,for familie, og kr 50,- for enkeltmedlemmer.
Inntektene fra den årlige basaren

og kontingenten bruker laget til å gi
videre til gode formål i bygda. I fjor
delte de ut kr 15.000,- til nye puter
i benkene i Vassås kirke, de ordnet
lunsj for eleven på Terråk skole,
de støttet barnehagens Namsskogan-tur med kr 2.000,-, de gav kr
10.000,- til innkjøp av medisinsk utstyr på legekontoret og de sponset
fotbehandling for medlemmer hos
Marit fotterapi med kr 3.000,-.

Åresalg, loddbok og lynlotteri gir gode
inntekter for helselaget på Terråk.
mografi-turer til Namsos, og betaler
bussen.
Hvert år leverer de juletre til Bindal
sykeheim, og de stiller med kaker på
julebordet på sykeheimen.

Ida Otervik og Mette Øyen Andersen i styret var godt fornøyde med
Laget organiserer regelmessig mam- resultatet på basaren.

Skolevalg
Nordland fylkekommune har nylig
gjort en inntaksavtale med NordTrøndelag fylkeskommune om inntak
av elever fra Bindal.

Søkere med ungdomsrett fra Bindal kommune kan søke inntak til Olav Duun, Namdal og Grong videregående skoler i Nord-

Trønderlag. Søkere fra Bindal kommune
konkurrerer om skoleplass til disse tre
skolene på like vilkår som søkere fra NordTrøndelag, står det i avtalen.
Tidligere hadde Bindal en avtale som gjaldt
bare elever fra Kjella friskole. Nå har alle
elevene fått valgfriheten til å søke skoleplass både i Nordland og Trøndelag.

Båtsaumen
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Bindalspakken
– endret innhold
Bindal kommunestyre har vedtatt å videreføre Bindalspakken med følgende
ordninger:
· Nedskriving av studielån for ungdom
under 35 år.
· Delfinansiering av samarbeid om
utviklings- og forskningsarbeid (hovedoppgave) mellom kommunen, bedrifter i Bindal og studenter ved høgskole/universitet.
·Tilskudd til nybygg/helårsbolig kr 150
000,- minimum 100 m² for personer
under 40 år
·Tilskudd til kjøp av bolig/gårdsbruk
kr 50 000,- for personer under 40 år
Følgende ordninger er tatt bort fra
og med 1.1.2014:

Grunnlovsjubileet
I år er det 200 år siden Norge
fikk egen grunnlov.
I Bindal vil dette bli markert
på flere måter. 17. mai blir det
jubileumsgudstjeneste i Vassås
kirke kl 1100, og det arbeides
med å få til en felles feiring
på Terråk i løpet av dagen, enten på formiddagen eller på ettermiddagen.

Det vil bli organisert en felles 17.-maikomite som lager et
opplegg, der korps, kor og andre inviteres til å delta i et felles arrangement for hele Bindal.
Helgeland museum vil ha
egne arrangementer til høsten, med flere utstillinger
Mer detaljer om 17.maiprogrammet kommer i neste utgave av Båtsaumen.

·Tilskudd ved fødsel/adopsjon, kr. 10
000,·Gratis barnehage i 1 år for tilflyttere
til kommunen.
Vedtaket har ikke tilbakevirkende
kraft.
Videre har kommunestyret vedtatt at
tilskuddsordninger fra næringslivet skal
gjennomgås

Frivillig
løypeavgift

2014

Terråk IL bruker hvert år mange
dugnadstimer og mange kroner
på vedlikehold og oppkjøring av
skiløyper på Terråk, både i Terråkmarka og lysløypa. Terråk IL
håper at alle som bruker løypene
er fornøyde med dette. Dersom
du ønsker at Terråk IL fortsatt
skal ha samme standard på skiløypene, oppfordrer vi deg til
å betale en frivillig løypeavgift.
Valgfritt beløp kan betales inn til
konto: 4651.11.00127

Hilsen Skigruppa i Terråk
idrettslag
NA-Karusellrenn Stormyra
skistadion lørdag 22. februar.
Arrangør er Terråk IL

Båtsaumen
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Kulturkalender vinter 2014

UKM 2014

Fest på Toppen

Swingkurs

Forestilling på
Terråk
samfunnshus
lørdag 15. februar kl 1400

Lørdag 8. mars skjer det.
Gammeldans/dansemusikk og reker
er bestilt.
Inngang inkl. mat: 350,- kroner.
Øl/vinservering.
Musikk: Seperatistan

Fredag 4. (Fra kl. 18.00 - 20.00) og
lørdag 5. april (Fra kl. 10.00 - 14.00).
Instruktør: Cathrine Larsen.
Pris: 400 pr. person.
Vi trenger 12 par!

Ungdommens kulturmønstring
for Bindal og Sømna

Kafe og
kunstutstilling
åpner kl 1300.

Vårkonserten

blir søndag 30. mars på
Terråk samfunnshus kl 1700.
Arrangør er Terråk skolemusikk. Dato for høstkonserten er
satt til søndag 26. oktober (Vonheim) og neste vårkonsert blir
søndag 19. april 2015 (Vonheim).

God gammel Toppen-fest

Påmelding: post@blindvei.no eller som tekstmelding til: 95209973
/ 91134537
Påmeldingsfrist: 1. mars 2014
Arrangør: Gøts - i samarbeid med
Toppen

Møt opp og ha rockefoten inntakt til
årets Regatta og Bindalseid-daga.
Påmelding: Hotto4@hotmail.com
eller tlf: 95209973
Påmeldingsfrist: 26. mars
Arrangør: Privat
Kurset arrangeres på Terråk samfunnshus

Bygdekinoen

Revy på
Bindalseidet

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

lørdag 5. april. Revygruppa
"Steintollåt".

BassengTider

Nybegynner påbygningskurs i swing

Barn kr. 30,-

Voksne kr. 50,-

Terråk
Torsdag
1700–1800 Familiebading + 1–4. kl
1800–1900 5–7. kl
1900–2000 8. klasse og eldre + voksne
Fredag
1700–1800 Varmbading for./barn opp til 6 år
1800–1900 Varmbading voksne
Fredag
Det er mulig å leie bassenget. Man må da sørge for badevakt selv.

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

Prisen for enkeltutleie til personer, bedrifter, lag og foreninger er kr. 400,- pr. time.

