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Rådhusets publikumsmottak
er betjent mellom kl 0900 og
1500 hele året. Rådhuset er
åpent kl 0800 til 1500 i perioden 15. mai til 14. september.
Ellers i året stenger vi kl 15.45.
Bindal folkebibliotek er åpent
hver dag
Bibliotekar er tilgjengelig
tirsdag, onsdag og fredag
kl 0830 – kl 1430.
Legekontoret
Legekontoret tlf 75032560
Nasjonalt legevaktnr:
tlf 116 117.
Øyeblikkelig hjelp tlf 113.

Bjørg Heidi Hald tar over
som helsesekretær ved Bindal legekontor i januar 2021.
Hun har tidligere vært vikar i
stillingen.
Aud Olsen blir pensjonist fra
årsskiftet, etter nærmere 40
år på denne arbeidsplassen.

Kommunestyremøter på nett
I 2021 vil du kunne følge kommunestyremøtene i Bindal
hjemmefra.
Kommunestyret har vedtatt å begynne med å overføre lyd og bilde fra møtene direkte til nett.
Du vil også kunne gå inn i ettertid og se opptak.

Vi gratulerer
BodøGlimt!
Klubben er regjerende seriemester etter at klubben i 2020
som første nordnorske lag vant
eliteserien i fotball for menn.
Klubben ble cupmester i 1975
og 1993.
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Abonnere på Båtsaumen ?

Bindal kommune gir ut bladet Båtsaumen regelmessig for å informere om kommunal aktivitet og annen
lokal aktivitet i Bindal. I 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 postmottak@bindal.kommune.no. Oppgi full postadresse. Vi
sender deg faktura i posten.

NAV Nærøysund/Bindal

er åpent kl 1000—1400 hver onsdag.
Vi har kontor på Bindal rådhus, Terråk.

Vi svarer på telefon
Spørsmål om pensjon

55 55 33 33.
55 55 33 34.

Nav.no er åpent hele døgnet.
NAV er stengt 23.12 og 30.12 – første åpningsdag etter jul vil være
6. januar. Ved henvendelse til NAV ber vi om at du kontakter oss på
tlf. 5555 3333 eller sender oss en melding på nav.no (min side).

Folketallet i Bindal
pr. 1.oktober 2020: 1.403
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Kjære sambygdinger!
Dagene, ukene og månedene går, og vi nærmer oss jul
og slutten på et meget spesielt år. Høsten og spesielt
oktober og november har vært nydelig, med lite nedbør
og høye temperaturer. 12-13 grader midt i november er
ikke normalt. La oss håpe på hvit jul, snøen hører jula
til. I fjor på denne tiden begynte vi å høre om et virus i Kina og at
mange menneskeliv gikk tapt. Det var mange med oss i Norge som
på det tidspunktet ikke klarte å se at det skulle få det omfanget det
har fått. Viruset spredte seg raskt til andre land og allerede i mars
ble det erklært pandemi. Landet stengte ned og ikke siden krigen
har norske myndigheter lagt så omfattende begrensninger på våre
liv. Det har fått stor betydning for vår frihet gjennom hele året. At
det nå har blusset opp igjen har myndighetene forespeila oss.
Jeg vil berømme Bindals befolkning for hvordan dere har håndtert
pandemien gjennom hele perioden. Vi er fortsatt smittefri i vår
kommune. Vi ser at smitten kommer nærmere og nærmere både
nord og sør for oss, noe som gjør oss mere utsatt. Våre ungdommer
på videregående skole er utsatt for smitte, ved at det har vært utbrudd ved flere skoler. Jeg håper alle tar dette på høyeste alvor, slik
at vi unngår en ny nedstengning av landet.
Det registreres at julehandelen og julebaksten er i full gang. Det
blir spennende for oss alle hvordan jula blir, om vi kan feire jul
sammen med våre kjære, slik vi er vant til. Statsminister Erna Solberg oppfordrer til en plan B. Vi er heldigvis omstillingsdyktige og
vil nok velge det som er tryggest for hver enkelt av oss. Mange har
levd i ensomhet gjennom hele året og kanskje håpet på å feire jul
sammen med familie og venner. For øyeblikket kan det se noe
usikkert ut. Jeg ber derfor alle om å ta vare på hverandre og kanskje ta en ekstra telefon i julen.
Vegvesenet i Nordland skal oppgradere veiskiltene langs Fv17. Det
gjelder stedsnavn og øvrige skilt langs veien, de starter ved fylkesgrensen mot Trøndelag og jobber seg nordover. I den forbindelse
ser de også på fartsgrenser opp mot dagens regelverk.
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I Bindal ønsker de å endre grensen fra 70 til 80-sone ved Kjelleidet.
Jfr reglene finnes det ingen grunn for å opprettholde dagens 70sone.
Vi har fått henvendelse om å se på mulighetene for å søke trafikksikkerhetsmidler for en busslomme for de skolebarna som bor i området. Når det gjelder søknad om trafikksikkerhetsmidler, gjennomføres dette i henhold til vedtatt trafikksikkerhetsplan for Bindal
kommune. Det er trafikksikkerhetsutvalget (formannskapet) som
prioriterer tiltak det skal søkes på. Pr i dag ligger ikke denne saken
blant vedtatte prioriterte tiltak. I og med at denne saken nå har kommet opp, vil det være naturlig at den også tas opp til vurdering i trafikksikkerhetsutvalget. Søknadsfristen for fysiske tiltak er 1. juli,
men det er også mulig å søke på andre trafikksikkerhetstiltak som
har frist 1. mars.
Tidlig i høst hadde vi besøk av fylkesråd for næring, Linda Helen
Haukland hvor vi blant annet presenterte søknaden om videre støtte
til skogprosjektet i Namdal og Bindal. 3. november fikk jeg den
gledelige meldinga om at vi var tildelt den omsøkte støtten fra
Nordland fylkeskommune.
Dermed er Bindal fortsatt sikret å
være en del av prosjektet.
Vi ble også oppfordret til å søke
de omtalte midlene fra Kystverket til renovering av kaia ved
Kjella S-lag. Jeg håper vi snart
får et endelig svar på søknaden.
Vi er gjort kjent med at den er
under behandling. Vi krysser
fingrene for et positivt resultat.
Takk Kyrre Sevaldsen, for at du Kyrre Sevaldsen stilte med traktor da
fylkesråd Svein Eggesvik ville på
tok daværende fylkesråd for sam- befaring
på veien fra Bøkestad til
ferdsel Svein Øien Eggesvik med
Skjelsviksjøen.
… fortsettelse neste side
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i traktoren fra Røytvoll til Bindalseidet under befaring 8. juni 2018
av veiene på Sør-Helgeland sammen med Vegvesenet. Den turen
var utløsende for at vi i høst, over 2 år seinere, fikk penger til oppgradering av veien. Jeg håper dette blir til stor glede og nytte for
beboerne i den delen av kommunen, som har venta i mange år på
en forbedring.
Det er med stor lettelse at jeg mottok meldinga om oppstart av oppstillingsplasser ved Holm ferjeleie i 2022. Med de mange nedturene
og forskyvninger av oppstart vi har opplevd, er det godt å føle at
det nytter å mase og stå på videre.
I skrivende stund fikk vi melding om at sceneinstruktørstillinga på
Sør-Helgeland videreføres. Det setter vi stor pris på, på vegne av
teaterlag, kor og ikke minst skolene som har stor glede av den hjelpa til store og flotte teaterforestillinger.
Sparebank 1 Midt Norge melder at de har sagt opp sin avtale om å
videreføre minibanken på Terråk. De har fått avtale med Norgesgruppen, dermed har Joker Bogen mulighet for uttak av kontanter.
Så langt er det ingen avtale med COOP.
Jeg vil takke politikerne for godt samarbeid gjennom året og i budsjettprosessen. En spesiell takk til alle ansatte for jobben som er
gjort i et meget spesielt år. Det er med stor innsats og pågangsmot
dere har tatt vare på våre innbyggere og planlagt håndtering av et
eventuelt utbrudd i kommunen. Dere gjør alle en god jobb.
Til slutt ønsker jeg
alle sambygdinger ei
fredfull julefeiring
og et Godt Nytt år!
Britt Helstad
Ordfører
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Foto: Helgelandsrådet

Ordfører Britt Helstad deltok på dåpen sammen med sine kollegaer på
Sør-Helgeland. Her er fra venstre Eilif Trælnes (Brønnøy), Hans Gunnar
Holand (Sømna) og André Møller (Vega).

Torghattens nye ferge MF Heilhorn ble
døpt 13. oktober og vil i løpet av neste år bli
satt inn i trafikk på strekningen VennesundHolm. Ferga kan gå både på diesel og på
elektrisk kraft. Fergeleiene på begge sider
må mudres og fendervegger må forlenges.
Det må også settes opp ladetårn før man får
den planlagte miljøeffekten.
Nordland fylkeskommune melder at oppgradering av Holm fergeleie framskyndes til
2022. Det skal lages nye oppstillingsplasser,
parkeringsplasser, servicebygg og bedre
løsning for kollektivtrafikken. Prosjektet er
kostnadsberegnet til 68 millioner kroner.
Bindal kommunes gave til skipet er en
tegning av Monika Helgesen.
Ordføreren overrekker her gaven til Stein
André Herigstad-Olsen i TTS.

Side 8

Båtsaumen
Informasjonsblad for Bindal kommune

Bindalsbarn og ungdom – med vind i seglan
Målsettinga med prosjektet er å gi barn og unge i Bindal felles
opplevelser og aktiviteter for å styrke samholdet på tvers av bosted,
så de har et større nettverk når de begynner på videregående skole.
Prosjektet starta høsten 2019, og førskolebarn og elever møtes
noen ganger pr år til eks. dansekurs, turdager og andre aktiviteter.
Vi skulle også ha fagdag i mars der blant andre Helsesista skulle
delta. Dessverre kom korona og la et lokk på alle våre aktiviteter.
Ungdomsskoleelevene fikk et digitalt foredrag med Helsesista like
før skoleslutt. Utbyttet var ikke like godt som en felles dag ville
gitt under normale forhold.
Alle tiltak vi planla i prosjektet var fysiske treff, noe som ikke er
mulig i skole- og barnehagetid nå. Vi holder derfor på å dreie aktivitetene over til digitale treffpunkt. Vi har fått muligheten til å
anskaffe utstyr slik at også barnehagebarna kan treffes digitalt i
løpet av vinteren.
Rønnaug Helstad, folkehelsekoordinator

Prosjektet startet i 2019 og varer fram til og med 2024.
Det er en del av Folkehelseprogrammet og vi er tildelt årlige
midler via Nordland fylkeskommune.
Flere kommuner i Norge er med i Folkehelseprogrammet med
ulike prosjekt. Bindal skal selv evaluere/forske på effekten av
tiltakene, og gjennomfører derfor årlig i november en
undersøkelse blant alle skoleelevene i kommunen.
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Sykepleierforbundet i Bindal ledes av Tor Helge Kveinå.
Her er han sammen med fylkesleder i Nordland, Gjertrud Krokaa.
Forbundet har 25 medlemmer i Bindal.

Sykepleierforbundet i Bindal
Fylkesleder i Norsk sykepleierforbund, avdeling Nordland,
Gjertrud Krokaa, ble invitert til Bindal 28. oktober. Et godt besøkt medlemsmøte på Bindal museum fikk gleden av å høre en
dedikert, tydelig, modig og stolt leder for sykepleierne i Nordland. Gjertrud Krokaa, fra Brønnøysund var nominert til leder
av NSF sentralt ved siste valg.
Hun ble matet med informasjon og guiding fra Holm via Bindalseidet før vi endte opp på Terråk.
Hun inspirerte våre medlemmer og satt igjen med et meget
positivt inntrykk av Bindal på alle måter. Spesielt imponert ble
hun av våre rekrutteringsmetoder, våre nybygg og av Bindalsnaturen.
Fra Feministhuset i Trondheim
7. oktober, der Berit Rusten intervjuer

Tor Helge Kveinå, Sykepleierforbundet i Bindal Goggi Sæter om boka.
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UKM 2021

Ung Kultur Møtes planlegges i Berg allbrukshall i begynnelsen av februar 2021, med kunstutstilling og forestilling på
scenen. Trolig blir det lørdag 6. eller 13. februar.
Vi tar forbehold om smittesituasjonen. Kanskje må vi gjennomføre lokalmønstringen helt eller delvis på skjerm?
Som vanlig samarbeider Bindal med Sømna om en felles
mønstring, og vi håper at vi kan invitere ungdommene til å
møtes fredag kveld for sceneprøver og sosialt samvær.
Ønsker du å skape noe, møte likesinnede og utvikle talentet
ditt? UKM er en møteplass for ungdom og kultur, der vi skaper noe sammen. Her kan du vise frem det du brenner for, eller
hjelpe andre å bli sett. I UKM er alle kulturelle uttrykk velkomne, enten det er sang, fotokunst, cosplay eller moderne
dans.
Se ukm.no for mer informasjon og for påmelding.

Oda Myrvang deltok med sang på
UKM 2020 som ble arrangert på
Terråk skole i februar, rett før
pandemien slo til.
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UKM-verksted

5. og 6. november fikk 8. og 9. fra ungdomstrinnet ved Bindalseidet og Terråk skoler prøve seg på å skrive sanger og framføre
dem på scenen. B-Gjengen og Adrian Jørgensen var instruktører.
I løpet av to dager fikk elevene en annerledes skoledag, der de fikk
sjansen til å lage egen musikk, med profesjonell hjelp.
Takk til B-Gjengen og Adrian som stilte opp!
Nordland fylkeskommune har støttet prosjektet med penger som
ble til overs da det ikke ble noen fylkesmønstring for UKM i år.

Her er Charlotte Larsen og
Adrian Jørgensen i gang med å
skrive en sang, som senere ble
framført på scenen sammen
med B-Gjengen.

De andre elevene på
Bindalseidet skole fikk
høre de ferdige sangene
på slutten av dagen.
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Jorun Bangstad er
leder i Terråk
pensjonistforening.

Terråk pensjonistforening

I begynnelsen av november inviterte Terråk pensjonistforening
til medlemsmøte på Bindal museum. Det var tid til både en
kopp kaffe, rundstykker og et kakestykke for de ca 20 frammøtte og til et kåseri. Kveldens tema var bebyggelsen på Terråk fra tidlig 1900-tallet og framover. Olav Håkon Dybvik,
som er tidligere lærer og kirkeverge, og medforfatter av Bindal
bygdebok, har i mange år interessert seg for lokalhistorie. Han
fikk gode innspill underveis i kåseriet av medlemmene i foreningen.
Jorun Bangstad beklager at koronaepidemien har satt begrensninger for foreningens aktiviteter.
Det var planlagt nytt medlemsmøte den
1. desember med julemiddag, men det
måtte dessverre avlyses.
Olav Håkon Dybvik tok forsamlingen med på
en vandring rundt på Terråk og mintes menneskene og aktiviteten.
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På Stavgangen blir det ingen matservering. Vil du ha noe å spise, må du
ha med matpakke selv. Vi serverer
kaffe og te.
Onsdagskaffe fra kl 10.00 Vi serverer vi vafler og kaffe.

Stavgang UTEN lunsj tirsdager fra kl 11.30.

Dette selvsagt i henhold til gjeldende Covid-19 regelverk.
•
•
•

Holde minst en meters avstand.
Hvis du er syk kan du ikke komme.
Vaske hendene og bruke håndsprit før dere kommer inn i stua her.
Vi noterer navn på alle som er tilstede.

Paula er alene på sentralen for tiden. Frivilligsentralen er derfor
bare åpent tirsdager og onsdager fra 08.30-15.00. Hun har hjemmekontor utenom det, nåes på e-post:
frivilligsentralen@bindal.kommune.no eller mobilnr: 948 11 116.
Trenger du hjelp til å handle på butikken?
Frivilligsentralen kan være behjelpelig med varebestilling pr e-post hvis
det er behov for det.
Øvelseskjøre
Er det noen som kan tenke seg å øvelseskjøre med noen av våre nye
naboer her i Bindal? De har biler selv.
Det er mange som ønsker å ta
sertifikat og da er øvelseskjøring helt
nødvendig.

Peder Knophs vei 5, 7980 Terråk

frivilligsentralen@bindal.kommune.no

org.nr. 987 753 269

mobilnr: 948 11 116.
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Bindal Utvikling AS

I kommunestyremøtet 12. november ble søknadene fra Bindals næringsliv, i forbindelse med de ekstraordinære covid-19 midlene, behandlet. Bindal Utvikling har bidratt som sparringspartner i prosessen hos noen av aktørene, og er svært fornøyd med at denne muligheten ble benyttet. Det viser fremoverlente aktører, som nå får en
ekstra boost i det videre utviklingsarbeidet for økt aktivitet, styrket
kompetanse og nettverk og flere lokale arbeidsplasser. Vi takker
Bindal kommune for positive innstillinger og vedtak i forbindelse
med behandlingen av søknadene.
Søker

Omsøkt

Tildelt

Brukstomta Næringspark

250 000

330 000

NorseAqua

300 000

330 000

Bindalslaft

200 000

230 000

Magic River (Horstad gård)

165 000

188 000

Hildringen aktivitetsgård

110 400

10 611

Bindal Pukk og Grus AS har gjort flere viktige avklaringer i
tidligfasearbeidet, og er nå klar for å starte arbeidet med reguleringsplan og konsesjonssøknad for å etablere bergverksdrift i
Bindal. Selskapet har lang erfaring og betydelig kompetanse og
nettverk på fagområdet. De vil kunne være en verdifull aktør i Bindal gjennom kompetanse, nye arbeidsplasser og ringvirkninger for
etablerte bedrifter. Bindal Utvikling har bidratt med tidligfasemidler og som sparringspartner i søknadsprosessen til kommunalt næringsfond. Vi gratulerer så mye med innvilget støtte og takker kommunen for bidraget til å redusere risikoen for risikovillige bedrifter i
Bindal.
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Holm camping

vurderer å leie bort anlegget i anslagsvis en treårsperiode. Campingen ligger
i nærheten av Holm fergeleie og porten til Helgelandskysten fra sør.
Anlegget består av hytter,
rom, kafé og oppstillingsplasser for bobiler og campingvogner.
I området finner du blant annet en kulturminneløype, ballbinge, badeområde og spennende toppturer.
På vinteren tilbys lokaler og mat i forbindelse med seminar og
møtevirksomhet. Videre avholdes jevnlige pub-/dartkvelder,
som er populære tilbud.
Går du og brenner inne med gode idéer for reiseliv og lokalbefolkninga, så kan dette være en mulighet til å teste interessen,
uten å måtte forplikte deg til kjøp av anlegg.
Les gjerne mer om campingen på www.holmcamping.no eller
ta kontakt med Bjørg Heidi Hald: post@holmcamping.no eller
tlf: 95 92 63 62
Har din bedrift behov for
råd og veiledning knyttet
til økonomi, videre strategi eller tiltakspakkene, ta
gjerne kontakt med Bindal
Utvikling.
monja@bindalutvikling.no
tlf: 906 61 152

Mandager frem til jul, med
unntak av 14. og 21. desember,
har Bindal Utvikling
kontorsted på Bindal rådhus.
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Det blir ikke noe førjulsmarked på museet i regi av Bindal museums venner. Det jobbes med et loddsalg.
2020 ble et rart år, og vi oppfordrer til å følge smittevernrådene
som til enhver tid gjelder.
Historisk sett har det vært tunge tider tidligere når det gjelder smittsomme sykdommer. I januar-februar 1882 døde 15 personer i Bindal. Alle var barn under 5 år, og alle døde av skarlagensfeber.
Ingen grender var skånet, dette gjaldt fra Sveli til Åbygda, Harangsfjord til Kveinå. Og dette i en tid da folk var mindre mobile
enn nå.
Men for å være lystigere: Det blir jul i år også. Vi har ikke satset
spesielt tungt på økt vareutvalg i år, men vi har mange gode bøker,
bindalskrus og litt annet. Vi kan forhandle litt på pris på restvarer
også.

Velkommen innom uansett!

Foredraget "Flaggermus og virus", som skulle vært
avholdt i november, er utsatt inntil videre.
I disse tider er det nok best å vente til 2021.
Pensjonistkaffe
første fredag
hver måned

KONTAKT: Odd Walter Bakksjø,
avdelingsleder, Mobil: 959 73 650,
E-post: odd.bakksjo@helgelandmuseum.no
Postadresse: Helgeland museum, avd. Bindal
Oldervikveien 5, 7980 Terråk.
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Bindal Museums Venner blir historielag
Foreningen Bindal Museums Venner meddeler følgende:
Det tradisjonelle julemarkedet blir dessverre ikke arrangert i
år. Utstillere som ønsker å ha et sted å selge sine produkter,
kan likevel ta kontakt med museet for å ha stand der en dag
eller to.
Foreningen har i år kjørt på "lavgir", grunnet et ufullstendig
styre. Det er nå funnet nye kandidater til leder og nestleder.
Det blir årsmøte TIRSDAG 26. JANUAR kl. 18.00, der nytt
styre settes.

Foreningen vil også på årsmøtet skifte navn og vedtekter. Foreningen vil da bli hetende Bindal Historielag. Organisasjonsog Vippsnummer består.
Årsmøtet er åpent for alle historieinteresserte i Bindal.
Forslag til vedtekter for Bindal Historielag vil kunne leses på
museet, for de som er interessert.

Heimevernets historie
i Bindal
I slutten av oktober samlet veteraner
fra Heimevernet i Bindal seg på Bindal museum, der Håvard Liasjø tok
for seg viktige hendelser og artige
anekdoter i historien til det lokale
Heimevernet.
Boka er i salg på museet.

Håvard Liasjø leste fra sin
egen bok om Heimevernet i
Bindal.
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4 nye biler til hjemmetjenesten i Bindal kommune

Bilene ble levert med kommunevåpen på døra.

I november fikk Bindal kommune overlevert 4 nye Mazda
CX-30 til hjemmetjenesten. Namsos bil tok med seg i retur
de gamle Mitsubishiene.
Bilene ble levert med bensinmotor (hybrid), automatgir, piggdekk og firehjulsdrift. De ansatte i hjemmetjenesten har fått
være med på å velge modell.
Kommunen har denne gangen valgt å kjøpe biler, framfor
leasing.

Maria Myrvang og Anita S.
Lund fra hjemmetjenesten
tar imot nye biler og en
blomsterhilsen fra Bjørn
Kristian Engen i Namsos
bil.
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Telenor melder:

Fiberarbeidet ferdig
Arbeidet med å bygge fiber til husstander i
Bindal begynte i 2019 og er nå ferdig. Telenor
ble noe forsinket i sitt arbeid med graving av
fiberkabler og oppkobling underveis, men har nå koblet til de siste
abonnentene.
Det vil si at 284 abonnenter på Helstad, Terråk og
Bindalseidet nå har tilbud om bredbånd via fiberkabel i veggen.
Bindal kommune ser nå på løsninger for innbyggerne som bor
utenfor disse områdene. Vi har dialog med Telenor om å forbedre
tilbudet om mobildata over 4G-nettet.
Telenor sier at det var stor interesse for tilbudet, da 63% av de som
fikk tilbudet har tegnet seg. Telenor takker også for god hjelp fra
Bindal kraftlag i det å utnytte eksisterende stolper og fellesgrøfter.

Matkasse til jul?
Trenger dere noe ekstra til jul? Dere er ikke alene.
Bindal frivilligsentral i samarbeid med Bindal kommune kan
bidra med en matkasse med noe godt i. Vi pakker og leverer
ut kassene på en sikker måte for å unngå smitte.
Tiltaket er mulig gjennom gaver fått lokalt (Terråk helselag,
Helstad og Bangstad vel, Plahtes eiendommer, Terråk båtforening, Nordlandsbåtregattaen og Terråk pensjonistforening) og
regionalt (Coop Nordland, Nordland fylkeskommune og Sparebank 1 Nord-Norge).
Kontakt folkehelsekoordinator Rønnaug Helstad,
tlf 482 58 067, innen fredag 4. desember.
Matkassene levers i løpet av uke 52.
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Bindal ungdomsråd
Ordfører Britt Helstad, Nina Pettersen, Arne Sander Antonsen, Andrine
Aarsand og Ole Christian Brønmo. På skjermen Thale Christensen.

Ungdomsrådet hadde møte 10. november på Bindal rådhus.
Den nye kommuneloven krever at alle kommuner har eget
ungdomsråd.

Thale Christensen er leder og Ole Christian Brønmo er nestleder. Thale
deltok via Teams fra Namsos, der hun er elev på Olav Duun videregående skole.

På sakslista for ungdomsrådet stod blant annet
•
•
•
•

Ungdomsrådet – Konstituering
Orientering
om Mathisen
digitalt Ungdommens fylkesting 31.10.20
Marianne
Gjennomgang av saker til kommunestyret
Eventuelt: Ting i kommunen som ungdomsrådet kan ha interesse for.

Talgøs nye firemannsbolig
seg utenfor tomta til det
gamle samvirkelaget på Terråk.

Katharina
reiser
Øvergård
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Juryen som bestod av
Svein Tore Hovd, Trine
Fagerhaug, Amund Lein
og Kjersti Tommelstad.
Foto: Olav Duun vgs.

TA ORDET!

Talekonkurransen ved Olav Duun vgs. Vinneren ble bindalingen
Thale Christensen fra 1STB, med tema «Mot».
Hun fikk delta i landsdelfinalen i Trondheim 28. oktober.

Ta ordet! er en talekonkurranse for elever i den
videregående skolen.
Formelle retningslinjer for talene:
•
•
•
•

Talen skal vare mellom 4 1⁄2 minutt og 5 1⁄2 minutt.
Ikke kortere og ikke lengre!
Taleren kan ikke bruke presentasjonsteknologi som
PowerPoint eller lignende.
Elevene må skrive et manuskript til talen.
Talen skal være deliberativ (veie og utforske alle sider) :
Den skal ha et tydelig budskap og argumentere for dette!

Ombygginger på Bindal rådhus
Legekontoret er under ombygging, og vil få bedre forhold
både for ansatte og pasienter. Kirkekontoret flytter inn på
nåværende NAV-kontor, og NAV skal sammen med IKT-ansatte
dele på det gamle kirkekontoret. Arbeidet gjøres for å få
egnede lokaler for både ansatte og brukere av NAV-kontoret
og de andre kontorene på rådhuset.
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Fellesstua i Parkveien
Kommunens lokaler benyttes til flere formål, blant annet den daglige driften innen helse og omsorg, dagtilbud og lavterskeltilbud til
personer i risikogrupper, samt utleie til arrangement. Felles for bruken av kommunens lokaler, er at smittevern må opprettholdes på et
akseptabelt og høyest mulig nivå.
Det er for tiden stor pågående smitte av covid-19 i landet, og vi
ønsker å formidle tiltak som gjør at vi kan begrense smittespredning av viruset. Vi må alle stå sammen i dugnaden. Vi forsøker å
holde alle aktiviteter og tjenester åpne, så lenge det er forsvarlig og
at smittevern kan opprettholdes under aktiviteten.
«Kjærring- og kaillkaffe» og bingo på torsdag ettermiddag har startet opp igjen, og dette gjennomføres til enhver tids gjeldende smittevernregler for risikogrupper.
Fellesstua i Parkveien er åpnet for utleie til lag og foreninger, men
er ikke åpnet for private arrangement. I helse- og omsorgsavdelingen er det utarbeidet en informasjonsrutine om smittevern ved sosiale aktiviteter i kommunale lokaler, som smittevernansvarlig får utlevert/tilsendt.
Arrangør er ansvarlig
Ved utleie av kommunale lokaler er det vedkommende som leier
lokalet som står som smittevernansvarlig. De som leier plikter da å
sette seg inn i rutinen som er utarbeidet, og skal se til at smittevernregler etterleves. Vi følger de nasjonale reglene som er oppgitt på
helsedirektoratet.no og råd og veiledninger på fhi.no.
Disse sier blant annet noe om hvor mange man kan samle i et
arrangement og hvilke oppgaver smittevernansvarlig skal ha.
Offisiell åpning av kommunale bygg
Bindal kommune har nå ferdigstilt, og begynt å ta i bruk byggene
både i Parkveien 2 B og Ivarhaugveien 3 på Bindalseidet.
På grunn av den pågående Covid-19 pandemien og ivaretakelse av
nasjonale smittevernstiltak, er det ikke avholdt en offisiell åpning
av byggene, og fastsatte datoer er av den grunn utsatt inntil videre.
Dato for offisiell åpning vil bli publisert senere.
Knut Toresen, rådmann
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Siw Elena Skinnemoen fortalte eventyr, her for de største i Terråk barnehage.

Eventyr i barnehagen og skolen
I begynnelsen av november var Siw Elena Skinnemoen på besøk i Bindal og rakk innom Terråk skole og barnehage og
senere på dagen Bindalseidet skole og barnehage. Hun fortalte
eventyret Ungdomslandet fra Regine Normanns eventyrsamling. Regine Normann (1867-1939) var den første kvinnelige
nord-norske forfatteren som slo igjennom i norsk litterær offentlighet. Handlingen i de 18 bøkene hennes er ofte lagt til
Nordland. Hun er i dag mest kjent for sine to samlinger med
kunsteventyr fra 1925 og 1926, som flere ganger er gjenutgitt
under tittelen Ringelihorn.
Fortelleren Siw Elena Skinnemoen er en dyktig formidler, utdannet barnepleier og pedagog, samt forteller. Hun har bred
yrkeserfaring med barn og unge, og har hatt ulike forestillinger i bl.a. barnehager og skoler. Nå var hun på turne i regi av
Folkeakademiet.
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Kulturkalender advent/jul 2020
Bygdekinoen

Sørhorsfjord
Onsdag 2. desember
Kl 1800 Jul på KuToppen
Kl 2000 Gledelig Jul

Terråk
Mandag 14. desember
Kl 1800 Dragevokterens jul
Kl 2000 Horizon Line

Arrangementer i advents– og juletiden

Da det for tiden er vanskelig å planlegge arrangement, må vi
her henvise folk til å følge med på plakater og sosiale medier
for å se hva som skjer lokalt. Det blir kanskje få juletrefester,
men julegrantenning blir det vel? Julerevyen blir kanskje å se
på en skjerm?

Fem råd for økt livskvalitet og sterkere psykisk helse

Det er mange gode råd for hvordan man selv kan påvirke sin situasjon også i vanskelige tider.
Les mer på Helsenorge.no

