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Sommer i Bindal 

Velkommen til Heilhornets rike  
 

Sommeropplevelsene får du der  
Nordland og Trøndelag møtes. 
 



Båtsaumen 
 
Utgiver:  Bindal kommune 
     Bindal Rådhus 
  7980 Terråk 
  Tlf 75032500 
E-post:  postmottak@ 
  bindal.kommune.no 
Internett: www.bindal.                                
  kommune.no 
Ansvarlig  
redaktør: Knut Toresen 
Redaksjon: Jens Christian Berg 
Bladet legges ut gratis på kom-
munens nettside. Du kan abon-
nere på bladet i papirformat.  
Se side 3. Neste nr er planlagt 
utgitt i september 2017.  
 

Kontortiden er kl 0800 til 1500 
ved kontorene på Bindal råd-
hus. 
Bindal folkebibliotek: er 
åpent for utlån i tiden 
kl 0800 – kl 1500. 
Bibliotekar er tilgjengelig 
tirsdag, onsdag og fredag 
kl 0830 – kl 1430. 
Telefontid på legekontoret 
kl 08.30 – 09.00 og 11.30 – 
12.00 
Legevakt 750 34333. 
Nasjonalt legevaktnr:  
tlf 116 117. 
Øyeblikkelig hjelp tlf 113. 
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Folketallet i Bindal pr. 1.4.2017 
1.476 innbyggere  

Velferdsteknologi i Bindal 
 
Vet du hva som ligger i begrepet 
velferdsteknologi? Det vil være et 
ord du som innbygger i Bindal vil 
høre mye om i tiden fremover, men 
hva er det egentlig? Den komiske 
figuren «Margot Hurlen» har laget 
en morsom video som du finner på 
YouTube: https://
www.youtube.com/watch?
v=PEAmdH3MEmg Videoen gir 
god innsikt i hvordan velferdstek-
nologi brukes i dag og hvilke mu-
ligheter som finnes i fremtiden. 
 
Administrasjonen har laget et for-
slag til ny helse- og omsorgsplan 
for Bindal. Planen skal til politisk 
behandling i kommunestyret den 
22. juni. Velferdsteknologi er en 
bærebjelke i denne planen og inne-
bærer nye former for omsorg i 
fremtiden som det er nyttig å vite 
noe om. 
 
Arne Bangstad 
Helse- og velferdssjef 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PEAmdH3MEmg
https://www.youtube.com/watch?v=PEAmdH3MEmg
https://www.youtube.com/watch?v=PEAmdH3MEmg
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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 2017 vil det komme seks 
utgaver. Bladet legges ut i pdf-format på kommunens 
nettside. Vi tilbyr et abonnement der man betaler inn 
kr 200,- 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 epost til post-
mottak@bindal.kommune.no. Oppgi full postadresse. Vi 
sender deg faktura i posten. 

Formannskap/fondsstyre Kommunestyre 

 Torsdag 22. juni 

Torsdag 14. september Torsdag 28. september 

Torsdag 19. oktober Torsdag 9. november 

Torsdag 23. november Torsdag 14. desember 

Politiske møter 2017 
 

Nye tilsatte: 
 

Voksenopplæringen får to nye ansatte.  
Asle Haldorsen i 60%, og Hans Otto Helstad i 40% stilling fra 
1. august. 
 
Tore Båtnes kommer tilbake som lærer i full stilling ved  
Terråk skole, etter to år i Nærøy. 
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Kjære sambygdinger! 
Det går mot sommer og på utrolig kort tid ble 
bjørka grønn til 17. mai, og alle grendene ser ut til 
at de hadde en fin feiring av Nasjonaldagen. Jeg 
håper vi går mot en fin sommer, med vekslende 
vær for de som er avhengige av gode avlinger. 
Jeg vil gratulere Adrian Jørgensen som medvirket 
til 10. plass i Grand Prix, jeg setter pris på den 
ambassadøren han er for Bindal. 
 
Det er mange spennende prosjekter på gang, bare 
så synd at ting tar tid. Vi venter blant annet på  
behandling  av søknaden til fylkeskommunen om 

midler til mudring av Valveita. Vi er lovet at den blir behandlet i juni. 
Det samme gjelder midler til opparbeidelse av Terråk sentrum, noe som 
medfører forsinket oppstart, og området blir ikke ferdig til regattaen.  
Det er synd, men vi kan ikke risikere å gå glipp av midler av den grunn. 
Kommunen har også inne søknad om midler fra Nkom til bredbåndsut-
bygging. Den får vi ikke svar på før sist i september. 
 
Den 27. april var det oppstartmøte for Holm ferjeleie og veibefaring 
sammen med vegvesenet, sjåfører fra TTS, leder for rådet for eldre og 
funksjonshemmede, i tillegg til representanter fra plan og utviklingssek-
toren. Turen startet på Holm og gikk videre til Røytvoll, buss-stoppen 
på Årsandøy og videre opp til Fuglstadbrua. Det konkrete som kom ut 
av møtet, foruten oppstart Holm ferjeleie, er at busslommen på Årsand-
øy flyttes til rasteplassen litt lengre sør. Det utarbeides plan for skilting 
og merking som oversendes kommunen til uttalelse.  
Vi har fått asfalt fra Vassås til Myra i retning Årsandøy, samt noe ved 
Simlestraumen. Det er lovet asfalt videre fra Myra til Årsandøy i 2018. 
Vi får sammen kjempe for reasfaltering fra Bindalseidet til Røytvoll. 
Det kom ingen lovnader under befaringen.  
 
Vi har brukt mye tid på supplering av ferjesambandet Holm – Venne-
sund, noe vi og TTS ikke fikk i orden før 30. mai, som er alt for seint og 
medfører at TTS ikke får ansatt mannskap før i juni. 
Supplering starter 16. juni og pågår til 20. august. Det blir 5 ekstra turer 
pr dag i perioden 16. - 30. juni, 8 ekstra turer pr dag fra 1. til 31. juli og 
5 ekstra turer pr dag fra 1. til 20. august. 
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Kommunereformen har tatt mye tid og ressurser siden september 2014, 
og den vil fortsatt ta mye tid og ressurser fremover.  
 
8. juni ble det fattet vedtak i Stortinget om tvangssammenslåing av kom-
munene Bindal, Leka, Nærøy og Vikna. Noe som for mange er ubegripe-
lig. Bindal står ikke i veien for de andre 3 kommunene hvis de vil slå seg 
sammen, det var kriteriet for å bruke tvang.  
 
Det er ikke kommet gode argumenter for Bindal fremfor eks. Sømna, Ve-
velstad, Steigen, Evenes osv, utover at oppdrettsnæringen får tilgang til 
Bindalsfjorden. Fylkesmannen har heller ingen forklaring på hvorfor Bin-
dal er tatt med, og heller ikke hvorfor fylkesmannen ikke er tatt med i 
sammenslåingsprosessen. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har fått i opp-
drag å sammenkalle kommunestyrene for nedsettelse av fellesnemnd og 
arbeidsutvalg. Dette underbygger arrogansen i prosessen og at man vel-
ger minste motstands vei. 
Ordførerne i de fire kommunene er invitert til å møte Jan Tore Sanner i 
Oslo den 14. juni.  
 
Vi er lojale mot de vedtak som fattes av Regjering og Storting, og skal 
selvsagt gjøre det vi blir pålagt. 
 
Så er det opp til bindalingene å bruke stemmeretten sin ved høstens valg 
og vise hva dere ønsker av mulighet for reversering. 
 
På siste kommunebarometer lå Bindal på 61. plass, mens Nærøy og Vik-
na ligger helt på andre enden av skalaen. Det underbygger at vi må ned 
på tjenestenivået for våre innbyggere. 
 
Sammen må vi jobbe for en best mulig framtid for Bindal!! 
Jeg ønsker alle våre innbyggere en riktig fin sommer og god ferie. 
 
Vennlig hilsen 
Britt, ordfører 
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Valg 2017  
Mandag 11. september er det stor-
tings– og sametingsvalg.  

Tidligstemmegivning  
Du kan stemme fra 1. juli 2017 der-
som du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære 
perioden for forhåndsstemmegivning, og eller på valgdagen. I 
perioden 3. juli til og med 9. august kan du avgi tidligstemme 
på Bindal rådhus. Du trenger ikke valgkort, men ta med legiti-
masjon. Du må ta kontakt på forhånd for å avtale tidspunkt. 
På dette tidspunktet er ikke stemmesedlene ferdig trykt, men 
man kan bruke lapper med partinavn på. 

Ordinær forhåndsstemmegivning  
Den 10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivning-
en. Du kan forhåndsstemme fra kl 0900 til 1400 fram til og 
med fredag 8. september. I Bindal kan du forhåndsstemme på 
rådhuset. I tillegg vil det bli kunngjort mulighet for å for-
håndsstemme på kveldstid og en lørdag før valget. 

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune, men 
ikke vent til siste liten, da stemmen blir sendt i posten til din 
hjemkommune, og må komme inn til valgstyret senest kl 
1700 dagen etter valget.  

Ambulerende stemmegivning 
De som ikke kan komme til et valglokale på grunn av sykdom 
eller uførhet, kan søke valgstyret i kommunen om å få stem-
me hjemme.  

Tre stemmekretser i Bindal 
Bindal kommunestyre har vedtatt å legge ned stemmekretsene 
Åbygda og Harangsfjord. Det betyr at på valgdagen kan du 
stemme på tre steder; Terråk, Bindalseidet og Sørhorsfjord. 
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Digitalisering og ny nettside 
 

Bindal kommune arbeider for tiden med å fornye sin nettside. I 
desember skal den være klar. Da er målet å presentere flere 
selvbetjente løsninger. Norske kommuner er pålagt å digitali-
sere sine tjenester. Formålet er å gjøre tjenestene brukervennli-
ge og samtidig organisere arbeidet på en effektiv måte. 
Det betyr at den nye nettsiden bare er en del av dette arbeidet.  
Videre framover vil kommunen se spesielt på alle skjema vi 
bruker. Vi ønsker å bruke et forståelig språk.  
 
Vi vil gjerne ha tips fra våre innbyggere om hvilken informa-
sjon dere forventer å finne på kommunens nettside.  
 
Send en e-post til jens.chr.berg@bindal.kommune.no  hvis du 
har meninger om dette. 

Ny driver på  
Terråk gjestegård 
 
John Petter Gaustad tok i april 
over Terråk gjestegård, og 
jobber nå med å videreføre til-
budet om overnatting og mat-
servering. Gaustad, som kom-
mer fra Trondheim, skal drive 
bedriften sammen med sin ko-
ne Hasifa Nakitende. Familien 
har fram til nå bodd i Uganda. 

John Petter Gaustad mottar 
blomster fra Bindals ordfører. 



Peder Knophs vei 5, 7980 Terråk      org.nr. 987 753 269    
  paanlind@online.no         Tlf 95215259  
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Utelunsj 

Fredag 2. juni ordnet Fri-
villigsentralen utelunsj på ski-
stadion for Terråk barnehage. 
Sola strålte og gav god matlyst. 
Tirsdag 6. juni var det utelunsj 
på Bindalseidet, og tirsdag 13. 
juni i Kjella barnehage. 
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Hva gjør Bindal Frivilligsentral: 

 Bingo som frivilligsentralen har hatt ansvaret for, opphø-
rer fra 1. juli. 
 Venneforeningen arrangerer Sommerfesten på sykehei-
men 14. juni. Det serveres middag, kaffe, kaker og åresalg. 
Vassås kirke barnekor underholder. 
 Onsdagsklubben går hver onsdag fram til 28. juli med 
kaffe og vaffelkaker. Den starter opp igjen etter ferien. 
 Natteravner under Regattaen 30. juni og 1. juli, og 28. juli 
på Rørvikdagene og 11. august på Kolvereiddagene. Vi ønsker 
gjerne flere frivillige til å gå natteravn på disse dagen, så ring 
oss gjerne. 
 Det er språkkafé hver tirsdag kl 17.30 -19.00 på folke-
biblioteket. Et samarbeid mellom flyktningetjenesten, folke-
biblioteket og frivilligsentralen. Avsluttes den 20. juni og star-
ter opp igjen etter skoleferien, dato kommer. 
 Småbarntreff på Bindalseidet eldresenter 1 gang i mån-
den, siste dag før ferien er 26. juni. Starter opp etter ferien. 
 Eldrekos på Bindalseidet eldresenter 1 gang i måneden, 
siste dag før ferien er 3. juli. Starter opp etter ferien. 
 Barnehagelunsj 2. juni på Terråk, 6. juni på Bindalseidet 
og 13. juni på Kjella med stor suksess. Dette var engangshen-
delser. 
 Frivilligsentralen stiller huset til disposisjon for flyktninger 
som ønsker å møtes i helgene. 
Frivilligsentralen holder feriestengt uke 30 og 31. Vi åpner 
igjen mandag 7. august. 
 
Hilsen Silje og Paula 
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Idrettsformål 85.000,- 

Bindal  
formannskap 

har fordelt  
kulturmidlene 

for 2017.  
 

Her er  
oversikt over  
tildelingene. 

Nr Søker  2017 
  

1 Bindalseidet skolemu-
sikk 

13.000 

2 Fønix skole og ung-
domskorps 

13.000 

3 Terråk skolemusikk 13.000 

4 Hatten 4H 5.500 

5 Bindalseidet ungdoms-
klubb 

5.500 

Tilskudd barne/ungdomsformål  
kr. 50.000,- 

Nr Søker  2017 

1 Bindal fotball 15.000 

2 Kula IL 22.500 

3 Åbygda IL 15.000 

4 Terråk IL  32.500 

Tilskudd andre kulturformål kr 40.000,- 

Nr Søker  2017 

1 Bindalsbåten SY  Bindalsfjord 2.000 

2 Koriåa 2.000 

3 Kviin 2.000 

4 Bindalseidet songlag 2.000 

5 UL Framsteg 4.000 

6 Bindal sykehjems venneforening 2.000 

7 Åbygda UL 4.000 

8 UL Fram 4.000 

9 Bøkestad utmarkslag 2.000 

10 Bindalseidet pensjonistforening 2.000 

11 Harangsfjord grendelag 4.000 

12 Helstad/Bangstad velforening 2.000 

13 Kjella Husflidslag 2.000 

14 UL Fønix 4.000 

15 Terråk husflidslag 2.000 
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Sommerles 

Bindal folke-
bibliotek er med 
på den digitale 
lesekampanjen 
Sommerles. 
Sammen med 
barn fra over 
300 andre kommuner kan alle barn i i 1.-7.klasse i BINDAL fra 
1. juni være med på Norges kuleste lesekampanje! I fjor del-
tok over 200 kommuner og 31 000 barn, og Sommerles har 
vært en stor suksess gjennom flere år. Målet med kampanjen 
er å motivere barna til å lese så mye de bare orker i løpet av 
en lang sommerferie. 

 Hva er Sommerles? 
- Sommerles er en digital lesekampanje på nettsiden  sommer-
les.no. Barna lager seg en profil, registrerer alt de leser i kam-
panjeperioden og får XP (poeng) for hver leste side.  
Sommerles gjør det gøy å lese! 
-  Sommerles er for barn i 1.-7.klasse og varer fra 1. juni til 31. 
august. 
- Barna får også tilgang til en spesialskrevet fortelling skrevet 
av forfatter Mari Moen Holsve og kan løse oppgaver knyttet til 
denne. 
- I tillegg til poeng kan barna også gjøre seg fortjent til digitale 
troféer  - og selvfølgelig har vi kule premier som kan hentes på 
biblioteket!                
       http://sommerles.no/ 

http://sommerles.no/
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Bindal bygdetun 

Bindal bygdetun er en autentisk husmannsplass, 
som var underlagt husmannsordningen helt frem 
til 1981.  
 
Åpningstider i sommer (fra 29. juni):  
Onsdag til fredag 11.00 til 16.00.  
 

Bindal museum 
Bindal museum ligger i sentrum av Terråk. Museet er et flerbrukshus og 
en møteplass. Åpningstider  i sommer: (fra 27. juni) 
Onsdag til fredag kl 11.00 til 16.00. 
 
Ut over dette holder museet åpent på forespørsel. 
Fra og med august er museet åpent mandag til fredag kl 09.00 til 14.00 
 

 
Ny museumsansvarlig i Bindal er Odd Walter Bakksjø. 
Bakksjø er 45 år, og er bosatt på Skage, og jobber som lærer 
på Høknes ungdomsskole i Namsos. Han er oppvokst på Vik-
holmen utenfor Nesna og i Brønnøysund. Han kjenner Bindal 
godt, da han tidlig på nittitallet var lærer på Harangsfjord sko-
le, og de siste årene har vært fast gjest på 
«rymgrautfesten» i Båtneset. Bakksjø spil-
ler i bandet «Fullt Hus», og har levert 
sangtekster blant annet til Kviin, 3D, Em-
ma og Swingers. Han sier videre at han er 
glad i friluftsliv, lesing, skriving, reising, 
matlaging, lokalhistorie og mye annet... og 
gleder seg veldig til å starte ved museet. 
«Det blir spennende, nytt og utfordrende, 
men virker veldig riktig for meg på dette 
punktet i livet, faktisk». 
 
       Velkommen på museum! 
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Pensjonistforbundet 
 
er gull verdt. Det er landets største organisasjon for pensjonis-
ter med 225 000 medlemmer og arbeider for å ivareta med-
lemmenes sosiale, økonomiske, helsepolitiske og kulturelle 
interesser – på tvers av politiske farger, religion eller andre 
særinteresser. Medlemsbladet Pensjonisten kommer ut 7 gang-
er i året. Les mer på pensjonistforbundet.no. 
 
I Bindal fins to av landets 823 lokale pensjonistforeninger: 
Terråk pensjonistforening  
Leder Liv Brevik, telefon 90540261 
Bindalseidet pensjonistforening 
Leder Solbjørg Sagmo, telefon 95871358 
 
Begge foreningene har jevnlige møter som annonseres ved 
oppslag, m.m. Du kan være medlem sentralt, men størst slag-
kraft får vi om du er medlem i lokalforeningen også. Da er du 
blant annet med og påvirker eldreomsorgen i Bindal, og du får 
tilgang til aktiviteter og fellesskap. Det vil bli lagt ut brosjyrer 
om Pensjonistforbundet  på sentrale steder i kommunen.  
 
Den viktigste årsaken til at folk ikke er medlem i Pensjonist-
forbundet, er at ingen har spurt dem. Nå spør vi deg:  
 
Vil du bli medlem? Kontaktpersoner er de lokale lederne. 
 
Tutta Laukholm 
Terråk pensjonistforening 
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Terråk jeger- og fiskerforening 
Høstturen 2017 vil foregå lørdag 26. og søndag 27. august. Tu-
ren går fra Reppå opp til Jøtulvatnet med overnatting der, og 
videre over til Elvan eller Sæterneset. Det blir båtskyss begge 
veier. Mer informasjon kommer etterhvert på oppslag og fore-
ningens Facebook. 
Påmelding til Oddvar Fossum 995 82 762 og Astrid Nilssen,  
979 57 412. 
 

Jubileum 
Foreningen har nylig mar-
kert sitt 50-årsjubileum, 
og har gitt ut et eget jubi-
leumshefte med tittel «I 
naturens tjeneste». Forfat-
ter er Olav Håkon Dybvik, 
og han forteller om opp-
starten og aktiviteter gjen-
nom femti år, fra 1965 til 
2015.  
 
Heftet er i salg på Sme-
stad autoservice på Terråk. 
Det blir også solgt under 
Nordlandsbåtregattaen i 
juli og på Bindalsdagen 2. 
september. 

Nye jegere 
I år har 23 personer gjennomført kurs i Jegerprøven arrangert av 
Terråk jeger– og fiskerforening, og 21 har fått bestått eksamen.  
Du kan ta jegerprøven det året du fyller 14 år. 
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Indre Bindal skytterlag inviterer 
til skytterstevne helga 14.—16. 
juli. 
 
Det blir live-visning på storskjerm. 
Matsalg. 
Skytingen pågår fredag kl 1800—
2000, lørdag og søndag kl 1000—
1700. 
 
Velkommen! 
 

BINDALSDAGEN 2017 

 
arrangeres i Åbygda 2. september på 
ungdomshuset Åsen og i området 
rundt. Idrettslaget og ungdomslaget 
inviterer med dette utstillere til å delta 
på dagtid.  
 
På dagtid blir det  
- Matsalg 
- Boder (påmelding til Silje Aune  
   og Torny Myrvang) 
- Natursti 
- Horstad gård er åpen for omvisning 
- Utstilling foto og maleri, Einar Strand (1890 –1964)  
 
Kveld: - Revy og underholdning 
  - B-gjengen spiller til dans 
 
Et fyldigere program kommer. 

Torny Myrvang  
mob 99374130 E-post:  
tormyrva@online.no  
 
Silje Sæternes Aune mob 
48236199, e-post:  
silje_aune@hotmail.com 

https://www.facebook.com/torny.myrvang
https://www.facebook.com/profile.php?id=803050437
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Presentasjon av nye bindalinger 
Her er flere av våre nye innbyggere. Mennene kommer fra Sy-
ria, og kvinnen fra Eritrea. De kom hit i løpet av høsten og vin-
teren, og er bosatt på Terråk. De deltar nå i et introduksjons-
program med opplæring i norsk språk og samfunnslære. De får 
550 timer norsk og 50 timer samfunnsfag i en grunnpakke. Et-
ter hvert skal de ut i praksisplasser, der de kan få brukt de nye 
norskkunnskapene sine. Vi trykker bildene med samtykke fra 
hver enkelt. Det er nå til sammen 23 flyktninger som er bosatt i 
Bindal. Det kan bli flere, hvis noen av de som er her får god-
kjent familiegjenforening.  

Wafe, 47 år Helen, 20 år 

Majdi, 50 år Malik, 30 år Taim, 20 år 

Bindal kommune 
ønsker tips om le-
dige boliger på 
Terråk.   
Ta kontakt med 
Åshild Dybvik 
Gillund på telefon 
900 64 637. 
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Årets topper i Topp10 

Topp Lengde Høyde Gangtid 

1. Heilhornet 5,4 km 1058 moh Ca 3,5 timer, krevende 
løype 

2. Olderbakkfjellet 3,8 km 533 moh  Ca 2 timer 

3. Holmshatten 3,9 km 620 moh Ca 3 timer 

4. Otervikfjellet 2,6 km 448 moh Ca 2 timer 

5. Svartåstjønnet 1,8 km 180 moh Ca 1 time 

6. Tyskenghatten 3.2 km 538  moh Ca 2 timer. Ny topp i 
2016 

7. Mulingen 1,5 km 321 moh Ca 1 time 

8. Skarstadfjellet 2,8 km 470 moh Ca 1,5 time 

9. Kommelåsen 0,7 km 129 moh Ca 20 min 

10. Åkvikfjellet 1,6 km 289 moh Ca 1,5 time 

I 2017 er det samme turer som i fjor.   
 

Alle turmålene har bok liggende ut året rundt. Bøkene blir 
byttet ut rundt den 15. september hvert år. Av hensyn til elg-
jakta bør en være ferdig med turene innen slutten av septem-
ber. 
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Bindal Utvikling AS www.bindalutvikling.no 

Tilskuddsliste 
 
Felles virksomhetsplattform          Brukstomta Næringspark        45.000,- 
Mat fra Heilhornetsrike                 Bindal Utvikling                      75.000,- 
Kjella Fisk AS                                Martin Kjølstad                       50.000,- 
Markedsføring av Brukstomta Næringspark             200.000,- 
Utvikling av turistkart                   Bindal kommune                      30.000,- 
Filmproduksjon «Kortreist»          Trønder TV                              25.000,- 

Tilrettelegging på Heilhornet 
Bindal Utvikling deltar i samarbeidsprosjektet Trollfjell Geo-
park, som har fått innvilget støtte fra Nordland Fylkeskommu-
ne til forstudiet «Tilrettelegging på Heilhornet». 
Forstudiet skal avdekke hvilke muligheter som finnes for å gjø-
re Heilhornet og området rundt lettere tilgjengelig for flere bru-
kergrupper og mer helårsbruk. 
  
 
Nettverk for opplevelsesnæringen 
I samarbeid med Kystriksveien AS jobber Bindal Utvik-
ling  med å etablere et nettverk for opplevelsesnæringen  med 
virksomheter tilknyttet aktiviteter, attraksjoner, overnatting, 
mat og drikke. 
Prosjektet støttes av Innovasjon Norge. 
 

 

http://www.bindalutvikling.no
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Adrian 

Bindal er stort, så planlegging på kart 
er viktig, for å få oversikt. Jobbet med 
ideer som 'Bike & hike' Heilhornet rundt 
(med litt hurtigbåt), 'Menn og mat', 
Geologitur og mange andre. 

Vi ser mot stjernene for opple-
velsesnæringen i Bindal. 

Opplevelser 

Bindal Utvikling satser på opplevelsesnæringen, og har den-
ne våren gjennomført visningstur for Naturlige Helgeland -
som hjelper både grupper og enkeltpersoner til unike opple-
velser. I samarbeid med Leka kommune, har vi fått vist hva 
man kan by i Bindal og Leka; Heilhornets rike - Porten til 
Helgeland. Nå blir det spennende å se om gjestene deres fin-
ner opplevelser, mat og overnatting som dekker deres behov. 
Det er stor etterspørsel etter overnatting på Leka, og ledige 
senger i Bindal - her må vi 'koble' til det beste for gjestene. 
Vi skal bidra til å finne kundebehovene og utvikle ideene, 
men bedriftene må SELV sitte i førersetet. 
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Klaus Røiri fra Innoco holder innled-
ning om hva innovasjon er, og fasene 
i kundedrevet innovasjon. 

Deltakerne på inno-
vasjonsprogrammet 
som går fra april til 
september 2017.  

Innovasjonsprogrammet 

Synniva Solbjørg Larsen fra Innoco  
holder innlegg om personas, nettverk  
og innsikt. 

Konsentrert arbeid knyttet til  
egne ressurser og deltagelse i 
team. Og litt tegning! 

Neste nettverkstreff fredag 30. juni. 
Regattafredagen har vi nettverkstreff med åpent hus på Medvind innova-
sjonsloft  11.30 – 13.30 og mulighet for omvisning i Brukstomta næ-
ringspark kl. 13. 
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Ny medarbeider fra 2017 

Styringsgruppemøte i prosjek-
tet 'Rekruttering til fiskeri'. 
Det jobbes videre med ideen 
med sommerjobb som fisker 
for ungdom i juli, og ett treff 
med fokus på 'fremtidens fis-
keri' i slutten av august. Mye 
spennende på gang! 

Besøk av Malik og Mo-
hammed sammen med 
Trine Nilsen Bergerud 
og Åshild Dybvik 
Gillund på Medvind 
innovasjonsloft. Hvor-
dan skape sin egen 
framtid? 

Ytre Namdal Utviklingsforum 

YNU står for Ytre Namdal Utviklingsforum og er et samarbeidsforum 
for samfunns- og næringsutvikling med forskjellige aktører fra Vikna, 
Nærøy, Leka og Bindal.  Vi hadde møte på Ytre Namdal Videregående 
skole i Rørvik. Temaet vi diskuterte var knyttet til attraktivitet for den-
ne regionen, og hvordan en felles omdømmebygging må til for å løfte 
oss fram både for bolyst og for å få flere besøkende. 
Hvordan kan man i fellesskap finansiere 
et slikt løft, var et hovedtema. Vi så på 
hvordan dette har blitt løst andre steder, 
hva er fremtidens modell? Vi fikk også 
en kjempefin omvisning av Ingunn 
Bach, utviklingsleder ved YNVS. Veldig 
spennende skole, og fantastisk å høre om 
samarbeid med næringslivet og hvordan 
skolen hele tiden tenker SMART med 
fokus på elevenes beste. Veldig inspire-
rende.  

 

 

https://www.facebook.com/ashilddybvik.gillund
https://www.facebook.com/ashilddybvik.gillund
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Turistkart for Bindal 
Bindal kommune og Bindal 
Utvikling har utviklet et tu-
ristkart for Bindal, som skal 
trykkes opp i 3000 eksempla-
rer. Kartet er symbolbasert 
og skal være klart til årets re-
gatta. Hensikten er å bedre 
opplevelsen for turister i Bin-
dal, og gi en oversikt over 
severdigheter, attraksjoner, 
servicetilbud og aktiviteter.  
 
 Nettsideløft 

Bindal Utvikling gjennomfører 
nå et nettsideløft, sammen med 
Kystriksveien, som gir bedrifte-
ne mulighet å bli synlig på nett. 
Prosjektdeltakerne får hjelp til å 
sette opp domene og nettside. 
 
Deltakere er: 
Tom van Tujil, Terje Moe, Trond 
Harry Aune,  Olav Stene, Greta  Gra-
naas, Jan Erling Pettersen, Karoline 
Velde, Monika Helgesen, Mette 
Lundseng, Anette Vikestad 
 

Nettside for turister – versjon 1.0. 
Til sommersesongen i år vil første versjon av ny nettside bli 
lansert fredag den 29. juni  www.visitheilhornet.no 
 

http://Www.visitheilhornet.com


Monja Kolberg 
Administrasjon og prosjektkoordinator 
Bindal Utvikling AS 
Mobil +47 90661152 
Epost: monja@bindalutvikling.no 

 

 
Anja Tjelflaat 
Program-/prosjektleder  
omstillingsprogrammet 
Bindal Utvikling AS 
Mobil+47  93203600 
Epost  anja@bindalutvikling.no 
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Bindal Utvikling har 
stand på årets regatta. 
Velkommen innom for 
det nye kartet, lapper, 
kaffe, saft og en liten 
prat.  

Momskompensasjon 
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i moms-
kompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2017. Lokale eller 
regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner skal sende 
inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Dere kan lese mer om 
momskompensasjon til frivillige organisasjoner på nettstedet vårt. 
Her finner du også søknadsskjema.  
 
Dersom dere lurer på noe, ta kontakt med oss på e-post postmot-
tak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00. 
 
For enkeltstående søkere er det minstegrenser. Etter den forenkle-
de søknadsmodellen er minstegrensen 200 000 kroner i totale 
driftskostnader, mens minstegrensen etter dokumentert søknads-
modell er 14 000 kroner i søknadsberettigede merverdikostnader. 
Underledd slipper å ta hensyn til minstegrensene fordi de vil inngå 
i søknaden fra sentralleddet. 
 

Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er  

1. september 2017.  

mailto:monja@bindalutvikling.no
mailto:anja@bindalutvikling.no
https://lottstift.no/nb/tilskuddsordninger/om-momskompensasjon-generell-ordning/
https://lottstift.no/nb/tilskuddsordninger/om-momskompensasjon-generell-ordning/
https://lottstift.no/nb/tilskuddsordninger/om-momskompensasjon-generell-ordning/velg-soknadsmodell/
mailto:postmottak@lottstift.no
mailto:postmottak@lottstift.no
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 Nordlandsbåtregattaen 2017  

 for 39. gang       

Velkommen til regatta! 
Terråk idrettslag kan igjen ønske velkommen til tre dager med folkefest 
og kystkultur. Landets beste festmusikk er på tur til Bindal, og når vi får 
både sol og god bør på fjorden, er vi garantert nok en vellykket regatta. 
Les mer om programmet på idrettslaget nettside og Facebook.  

Besøk i Alslia 
I forbindelse med nordlandsbåtregattaen blir det i år også tur til Alslia for 
å se på tradisjonell bygging av nordlandsbåt. Turen blir torsdag 29. juni 
kl.1800 fra Terråkkaia. Det vil bli servert rømmegrøt og spekemat, samt 
kaffe. Båtskyssen står J.B båtskyss for, slik at alle kommer trygt fram. På-
melding til Rønnaug Helstad 90870559 innen kl. 1500 samme dag som 
turen. Pris kr 200,-.  

30. juni - 2. juli 

Lørdag kl 1400 blir det musikk på museet. Gratis-
konsert med Trolly og etterpå Bindals-jam med 
lokale musikere.  
Bandet heter Trolly og består av Eirin Trøbakk og Lillian 
Lyngstad, vokal, Torkil Marsdal Hansen, bass, Håvard Avels-
gård, piano, Ove Petter Gansmo, saxofon og Tom Antonsen, 
trommer.  
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Bestill helgepass og enkeltbilletter til festene under årets Nord-
landsbåtregatta på Ticketmaster: 
 
Helgepass kr 425,- inkl. avg. (Må kjøpes innen 30.06. kl. 
16.00). Kan kun kjøpes på ticketmaster.no.  
Kun fredag kr 220,- inkl. avg.  Pris ved inngang er kr 250,- 
Kun lørdag kr 375,- inkl. avg. Pris ved inngang er kr 400,- 
Fest kl. 20.00—kl 0100 begge dager. 

 

Fredag 30. juni:  
Trivelig Pubkveld i stortelt med musikk av Poparkivet. 
 
Lørdag 1. juli:  
Storfest fra utescenen med Norges beste danseband 
Contrazt og Poparkivet. 

Contrazt er landets mest turnerende 
bandet i dansebandsjangeren og er kjent 
for sin sprudlende og glade sceneshow.  
Contrazt er også kjent for å ta godt vare 
på sine fans.  

Poparkivet er et band som holder til i 
Mosjøen. Vi spiller melodiøs pop og 
rock - hovedsaklig fra 70-tallet og fram 
til i dag.  Poparkivet består av seks per-
soner med allsidig musikalsk erfaring - 
fra andre band, revyer, kor m.m.  



Båtsaumen 
Informasjonsblad for Bindal kommune Side 26 

Kommunereformen 
Stortinget fattet den 8. juni 2017 vedtak om tvangssammenslåing av kommune-
ne Leka, Bindal, Vikna og Nærøy.  Det følger av inndelingsloven at fylkesman-
nen skal innkalle til felles kommunestyremøte snarest mulig når det er gjort 
vedtak om sammenslåing. I disse fellesmøtene skal blant annet følgende saker 
drøftes:  

- Forslag til navn på den nye kommunen  
- Antall representanter i det nye kommunestyret  
- Kriterier for sammensetting og funksjoner til fellesnemnda  

Etter vedtak om kommunesammenslåing skal det for en avgrenset periode 
opprettes en fellesnemnd (interimsstyre) som skal samordne og ta seg av for-
beredelsen av sammenslåingsprosessen, jf. inndelingslova § 26. Fellesnemnda 
skal bestå av minst tre representanter fra hver av de respektive kommunesty-
rer.  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er bedt om å legge til rette for felles kom-
munestyremøte mellom de fire kommunene om mulig innen 1. juli 2017, men 
dog senest 25. august 2017.  
 
Kommunaldepartementet sier i brev av 9. juni blant annet:  

Det er også en rekke andre saker som i noen tilfeller vil kunne være kre-
vende for kommunene å bli enige om, blant annet funksjonsfordeling i 
den nye kommunene. Dette er spørsmål kommunene bør forsøke å bli 
enige om tidlig i sammenslåingsprosessen, og felles kommunestyremøte 
vil være en god arena for å diskutere også disse sakene.  

 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sier i brev av 12. juni blant annet: 

«Fylkesmannen legger til grunn at kommunene forbereder innholdet på 
disse punktene til felles kommunestyremøter. Opplegg for saksbehand-
lingen vil bli tatt opp i et eget planleggingsmøte. Drøfting i felles kommu-
nestyre følges opp av vedtak i de enkelte kommunestyrene. I tilfelle 
Rissa/Leksvik ble møter i kommunestyrene og felles kommunestyrene 
holdt samme dag, og gjennomført på ca. 2 timer.»  
«Fylkesmannen i Nord-Trøndelag vil være i tett dialog med kommunene 
om tidspunkt for felles kommunestyremøter, slik at disse blir gjennomført 
så snart som mulig og senest 25. august. « 
«Å gjennomføre en kommunesammenslåing er et omfattende og kom-
plekst prosjekt som krever god politisk og administrativ ledelse. Fylkes-
mannen vil være på tilbudssiden for å bidra til best mulige prosesser og 
resultat for innbyggerne i de nye kommunene. Vi har allerede tett kontakt 
med de nye kommunene og ser fram til fortsatt god dialog.» 

 



Båtsaumen 
Informasjonsblad for Bindal kommune Side 27 

IL KULA Sommer-
trimmen 
 
Turene går i år til  

 
Rislia på Holm 
Vardefjellet i Skauvika  
Nonslia 
Gundagammen 
Kjærlighetsstien 
Brennhatten 
Omformeren på Lysfjord  
Øvervatnet 
Storfjellmyra 
Grønnbenken 

 
 
 

Gundagammen 

Som dere nok har fått med dere gjennom media ønsker det politiske flertallet i 
Bindal å reversere vedtaket dersom høstens valg gir politisk flertall som mulig-
gjør dette. Det er viktig at Bindal kommune nå både politisk og administrativt 
tar aktivt del i de prosesser og møter som skjer framover. Tiden vil vise hva det 
blir til med eventuell reversering.  
Det er viktig for Bindal kommune å bidra til løsninger som er til beste for den 
nye kommunen, men ikke minst for våre ansatte. Bindal kommune legger til 
grunn at det ikke kommer til å bli oppsigelser som følge av tvangssammenslå-
ingen. Ingen skal frykte for sitt ansettelsesforhold. I den nye kommunen kom-
mer mange til å fortsette som før, noen kommer til å få endret ansvarsområde 
og endrede oppgaver, noen vil få endret stillingstittel, og noen må pendle til 
Kolvereid eller Rørvik. Kommunene har en viktig oppgave foran seg i å diskute-
re og avklare funksjonsfordelingen i den nye kommunen.  
 
Knut Toresen, rådmann 

Vi har utvidet antall turer fra 8 
til 10. Du må gå 6 av 10 turer 
for å få premie. Voksne som 
vil kan kjøpe krus. Kontakt 
idrettslaget Kula ved Tove 
Heide på tlf  959 74 477 hvis 
du har spørsmål. 
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På kulturskole-
konserten ons-
dag 7. juni fikk  
Silvana Brevik 
overrakt Drøm-
mestipendet, et 
stipend på kr 
10.000,- som 
hun kan bruke 
for å komme 
videre i det hun 
drømmer om å 
utvikle.  

Les mer om  
hennes drøm på 
drommestipen-
det.no under de 
nominerte i  
Nordland.  

Drømmestipendet til Silvana!  

Ordfører Britt Helstad og Trond Ståle Mathie-
sen fra Kulturskolerådet i Nordland med gave-
sjekk og blomster til en glad stipendvinner. 

 
Drømmestipendet består av 100 stipend à 10 000 kroner - til sammen én 
million kroner. Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kultur-
skoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi 

å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. 
 

Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å 
oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer. Hver kommune kan no-

minere én person eller én gruppe innen mange ulike kategorier. 
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Spesielle miljøtilskudd i landbruket 
(SMIL-midler)  
 
Ny søknadsomgang 
Kommunen forvalter en del statlige midler til kulturlandskap 
og miljø. Vi har fortsatt penger igjen på årets budsjett, og lyser 
derfor ut ordningen på nytt. 
 
Søknad om tilskudd til diverse miljøtiltak i landbruket (SMIL), 
må sendes kommunen innen 15. august 2017.  
Målsettingen for midlene er å fremme natur- og kulturminne-
verdiene i landbrukets kulturlandskap og redusere forurens-
ningene fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom 
vanlig landbruksdrift. 
 
SMIL-midlene gjelder eiendommer som er berettiget produk-
sjonstilskudd. Fellestiltak må ha søkere som er berettiget pro-
duksjonstilskudd. 
 
For ytterligere informasjon tas kontakt med Plan- og utvik-
lingssektoren eller se kommunens hjemmeside. 
 
Rådmannen 

Ny ballbinge på Helstad 
 
Ungdomslaget Fram og Terråk idrettslag samarbeider om en 
ny ballbinge, og er nå godt i gang med 
grunnarbeidet på Helstad. 



ST.HANSFEIRING 
Ungdomshuset på Årsandøy  
kl 1700 starter vi med bål, grilling 
og aktiviteter. Salg av rømmegrøt 
og grillmat. Gratis kaffe. Natursti, 
konkurranser og aktiviteter for 
barn og voksne. Loddsalg.  
UL Framsteg. 
 
Nordlandsbåtregattaen  
Fredag 30. juni til søndag 2. juli. 
To dager med roing og segling på 
Bindalsfjorden. Fest fredag og lør-
dag med Poparkivet og Contrazt, 
 
Parkfest på Bindalseidet 8. juli 
Steve Cooling fra Flatanger spil-
ler. 

Bindalsdagen   

Åbygda Ungdomslag og Åbygda  
idrettslag arrangerer Bindalsdagen 
lørdag 2. september.  
 
Grautfesten i Båtneset er lørdag  
22. juli.  

 Mon 
Amour  

har åpent 
fra 3. juli 
til 13. au-
gust, hver 
dag 12-18.   

 
Velkommen til Bangstad! 

 
 

Kulturkalender sommeren 2017 
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Bindal  Gutter 12  avd. 1 TrønderEnergi-serien. 
Bindal—Rørvik, tirsdag 13. juni kl 1830 Bindalseidet 
Bindal—Rørvik2, tirsdag 29. august kl 1830 Bindalseidet 
Bindal—Kolvereid, tirsdag 12. sept kl 1830 Bindalseidet 
 
Bindal 1  Gutter 14 år, 9er, i 2. div. avd. 1. BDO-serien 
Bindal—Lierne, lørdag 17. juni kl 1200 Bindalseidet 
 
Bindal 2 Gutter 14, 7er, i avd. 1.   
Bindal —Leka 2, søndag 18. juni kl 1700 Leka 
  
Bindal Menn    6. div. avd.1. 
Bindal—Bangsund, lørdag 24. juni kl 1500 Bindalseidet 
Bindal—Kolvereid2, fredag 30. juni kl 1900 Åbygda 
Bindal—Kvam, lørdag 12. august kl 1400 Bindalseidet 
Bindal—Flatanger, søndag 3. sept, kl 1400 Leka 

Hentet fra  
terminlista.  
Det kan bli 
endringer. 


