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Terråk:
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Folketallet 
i Bindal
Pr.	1.	juli	2010:	1.607	innbyggere

I kommunestyremøtet den 
3. november ble følgende vedtatt: 

Bindal	kommunestyre	ønsker	å	få	utredet	framtidig	fylkestil-
hørighet.	Det	velges	en	komité,	med	en	fra	hvert	parti,	med	
rådmannen	som	sekretær.	Det	 legges	 fram	en	prosessplan	
for	utredning	av	mulige	grensejusteringer	fra	Nordland	fylke	
til	Nord-Trøndelag	fylke.	
		
Det	 tas	 sikte	 på	 å	 legge	 fram	 prosessplanen	 i	 kommune-
styremøtet	i	februar	2011.	Osen	kommune	i	Sør-Trøndelag	
har	 nettopp	 gjennomført	 en	 tilsvarende	prosess,	 som	 tok	
ett	og	et	halvt	år.	Resultatet	det	ble	et	knepent	flertall	blant	
befolkningen	for	å	bli	værende	i	Sør-Trøndelag.	

En	utredning	kan	blant	annet	se	på	følgende	områder:	

•	 Identitet	og	tilhørighet			 	 	 	
–	hva	innebærer	det	å	være	nordlending	

•	 Økonomiske	konsekvenser	for	kommunen	
•	 Merverdiavgift	på	elektrisk	kraft	
•	 Vilkår	for	næringslivet	generelt	–	landbruket	spesielt	
•	 Innovasjon	Norge	–	hva	innebærer	skifte	av		 	

fylkeskommune	i	forhold	til	næringsutviklingstiltak	
•	 Fylkeskommunen	som	utviklingsaktør	 	 	 	

	–	hva	innebærer	skifte	av	fylkeskommune	
•	 Fylkesmannen	–	hva	innebærer	skifte	fra		 	

Bodø	til	Steinkjer	–	nærhet	og	samhandling	m.v.	
•	 Bindals	rolle	i	fylkespolitikken	
•	 Hvilken	betydning	vil	eventuelt	skifte	av	fylke	kunne	ha	

i	forhold	til	eventuell	framtidig	kommunesammenslåing	
•	 Videregående	skoler	 	 	 	 	

	–	Bindalselevenes	mulighet	til	annet	skolevalg	
•	 Interkommunalt	samarbeid		 	 	 	

–	betydning	i	forhold	til	skifte	av	region	og	fylke	m.v.	
•	 Veitilbudet	i	kommunen,	eks.	FV	17	
•	 Kollektivtilbud	
•	 Statlige	etater	skifter	fylke,	eks.	NAV	
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Årets	siste	utgave	av	Båtsaumen	
er	kommet,	det	er	 snart	 jul,	og	
i	 skrivende	 stund	 laver	 snyen	
ned	utenfor	kontorvinduet	mitt.	
Budsjettarbeidet	er	 godt	 i	 gang,	
utfordringene	står	 i	kø.	Det	må	
kuttes	slik	at	vi	får	handlingsrom	
og	 netto	 driftsresultat	 på	 minst	
3	prosent!	Dessuten	er	det	val-
går	 til	 neste	 år,	 og	 vi	 skulle	 jo	
helst	 hatt	 litt	 penger	 til	 overs	
slik	at	vi	kunne	komme	med	 fa-
gre	valgløfter!	Skulle	bare	ønske	
at	 finansministeren	 hadde	 tenkt	
slik	 som	 meg!	 Overføringene	
fra	staten	dekker	ikke	opp	til	de	
økte	driftskostnadene,	så	det	må	
kuttes!

Jeg	titter	ut	av	vinduet	 igjen,	og	
kjenner	 sånn	 smått	 at	 julestem-
ningen	 begynner	 å	 røre	 på	 seg.	
Nå	skal	det	ikke	så	mye	til	egent-
lig	 for	 å	 komme	 i	 rette	 modus,	
jeg	har	alltid	vært	glad	 i	 jula,	og	
når	 oktober	 kommer	 så	 begyn-
ner	jeg	å	glede	meg.	Kanskje	har	
det	 med	 at	 de	 første	 juleutstil-
lingene	 begynner	 å	 dukke	opp	 i	
utstillingsvinduene,	 eller	 at	 jeg	 i	
årevis	 begynte	 å	 steke	 juleribbe	
og	koke	pinnekjøtt	på	denne	ti-
den,	til	alle	julebordene	vi	arran-
gerte	i	de	årene	jeg	drev	restau-
rant	i	Saltdal.	

Det	 var	 litt	 feiring	 på	 forskudd,	
men	det	var	litt	godt	også.	Jule-
uken	blir	så	altfor	kort	synes	jeg.	
Og	da	er	det	godt	å	kunne	kose	
seg	 litt	 på	 forhånd,	 i	 adventsti-
den,	og	glede	seg	til	jul.	Kanskje	
var	de	 flinkere	til	det	 før,	da	de	
i	 større	 grad	 måtte	 lage	 ting	 til	
jul	 selv.	 Både	 julepynt,	 juleklær	
og	 julemat	 tok	 sin	 tid.	 For	 ikke	
å	 snakke	 om	 julegavene!	 ”Og	

det	er	vesle	Jensemann	han	stre-
ver	 dagen	 lang,	 han	 snekrer	 på	
no	 spennende	 som	 snart	 skal	
bli	 presang….	 ”	 Tonene	 fra	 Alf	
Prøysen	 ligger	 i	 bakhodet	 og	 vi	
hører	sangen	ofte	mens	vi	stres-
ser	rundt	i	butikkene	kort	tid	før	
gavene	 bare	 MÅ	 sendes,	 eller	
kanskje	helst	en	dag	etter	fristen	
til	posten.

Adventskonserter,	julesylte,	sau-
rull,	og	pinnekjøtt.	Alt	hører	jula	
til.		Vi	er	heldige	som	har	et	rikt	
kulturliv	i	Bindal,	med	mange	kor	
som	stiller	opp	og	lager	stemning	
for	 oss.	 Og	 så	 er	 vi	 fremdeles	
flinke	til	å	gå	på	besøk!	Selv	om	
jeg	selv	ikke	er	så	flink,	så	titter	
det	 heldigvis	 ganske	ofte	 innom	
en	 og	 annen	 på	 Skogtrøen,	 og	
mange	 kaffekopper	 er	 servert	 i	
de	 fem	 årene	 jeg	 har	 bodd	 der.	
Det	 er	 virkelig	 noe	 jeg	 setter	
pris	på!

Det	 er	 koselig	 å	 få	 besøk,	 men	
dessverre	vet	vi	at	mange	rundt	
om	i	landet	sitter	mye	alene,	og	
ensomheten	 kjennes	 for	 mange	
særlig	 tung	 i	 familiehøytidene.	
Jeg	 var	 vant	 hjemmefra	 til	 at	 vi	
ofte	hadde	besøk	 i	 jula.	Vi	drev	
restaurant,	og	der	var	det	natur-
lig	 nok	 mange	 ensomme	 sjeler	
som	kom	innom.	

Mamma	var	ofte	på	jobb	der,	og	
hun	 sa	 at	 det	 var	 så	 fælt	 å	 låse	
døren	på	julaften	og	se	mange	gå	
hjem	alene.	Derfor	inviterte	hun	
ofte	enslige	hybelboere	til	å	feire	
sammen	med	oss.	Ikke	så	mange	
av	gangen,	en	eller	to,	men	som	
regel	alltid	noen.	Det	var	godt	å	
dele	stunden!

Jeg	 synes	 vi	 er	 flinke	 til	 å	 dele	med	
hverandre	 i	 Bindal.	 Vi	 har	 et	 godt	
samfunn,	og	jeg	tror	det	bunner	i	at	
Bindalingene	 i	 stor	 grad	 har	 måttet	
stole	 på	 seg	 selv.	 Jo	 mer	 jeg	 lærer	
av	 historien,	 jo	 mer	 overbevist	 blir	
jeg	om	det.	Før	veiene	kom,	og	alle	
måtte	 i	 båt,	 var	 det	 dagsferder	 om	
en	 skulle	 noe	 sted.	 Og	 da	 var	 det	
voldsomt	gildt	å	få	besøk.	Det	vistes	
på	oppdekningen.	Masse	mat	og	god-
heter	skulle	frem	når	det	kom	frem-
medfolk.	 Dette	 henger	 igjen	 i	 dag	
også.	Jeg	blir	nesten	flau	når	jeg	kom-
mer	på	besøk	til	enkelte,	fordi	det	er	
så	voldsomt	med	oppvartning,	og	da	
tenker	 jeg	 ofte	 på	 den	 enkle	 kaffe-
koppen	jeg	har	å	tilby	som	regel…..

Men	uansett	er	det	ikke	hva	som	står	
på	bordet	som	teller,	men	samholdet	
og	 praten	 som	 betyr	 mest.	 Samhø-
righeten	og	 fellesskapet,	det	å	være	
sammen.	Vi	skal	fortsatt	være	flinke	
til	å	ta	vare	på	hverandre,	og	bry	oss	
om	hverandre.	Særlig	nå	som	det	går	
mot	jul.

Budsjettarbeidet	 kaller,	 snyen	 har	
sluttet	å	lave	ned,	og	jeg	må	tilbake	til	
jobben.	Hvor	skal	vi	kutte	mon	tro?	
Hmmmmm	...

Riktig	god	førjulstid	alle	sammen!	Og	
jeg	ønsker	alle	en	velsignet	julehøytid	
og	et	godt	nytt	år!	Det	er	en	ære	å	få	
være	ordfører	for	så	mye	fint	folk	!

Hilsen Petter

Kjære Bindalinga
Petter	A.	Bjørnli,	ordfører
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VIKTIG APPELL TIL ALLE BINDALINGER! 

Sør-Helgeland Krisesenter 
Avdeling kvinner 								tlf	75	02	17	11		 Avdeling menn 							tlf	75	02	09	98

Bindal, Sømna,
Brønnøy, Vega

og Vevelstad.	

”NORDLENDINGA MED KLEA PÅ” 
er	 et	 spennende	 prosjekt	 i	 regi	 av	
Nordland	Husflidslag,	der	vi	i	Bindal	
kan	ha	mye	å	bidra	med.	

Bakgrunn	 for	 prosjektet	 er	 at	 Bu-
nad-	 og	 Folkedraktsrådet	 i	 2007	
registrerte	over	72.928	gamle	kles-
plagg	 brukt	 i	 Norge.	 Bare	 708	 av	
disse	var	fra	Nord-Norge.	

Forklaringen	ligger	i	at	folk	i	Nord-
Norge	 gjennomgående	 var	 tvunget	
til	å	være	mer	nøysomme	enn	tilfel-
let	var	i	de	sydligere	deler	av	landet.	
Plagg	ble	sydd	om	og	gikk	i	arv	til	det	
ikke	var	mer	å	hente,	og	da	ble	re-
stene	som	oftest	kastet,	eller	klippet	
og	vevet	inn	i	filleryene.	

Dette	 til	 tross,	 det	 finnes	 heldigvis	
fortsatt	 i	 Nordland	 gamle	 sko	 og	
klær	som	kan	og	bør	registreres!	
Nordland	husflidslag	ber	nå	alle	sine	
lokale	 husflidslag	 lete	 opp	 det	 som	
finnes	 av	 plaggdeler	 som	 har	 vært	
brukt	i	eget	nærområde	FØR	1940.	
Alt	har	interesse,	uansett	type	klær/
sko	og	tilstand.	

Annlaug	 Helstad,	 tlf.	 75032435	 el-
ler	99458872		og	Simone	Plahte,	tlf.	
90973225	 har	 påtatt	 seg	 ansvaret	
for	Terråk	Husflidslag.	

Vi	ber	om	at	de	av	dere	som	måtte	
ha	gamle	sko	og	eller	klær	som	har	
vært	brukt	til	hverdag	eller	fest	før 
1940,	 tar	kontakt	med	Annlaug	el-

ler	Simone.	Vi	vil	så	reise	rundt	og	
foreta	en	generell	 registrering	av	
hvert	 enkelt	 plagg.	 	 Informasjon	
om	det	 innsamlede	materialet	vil	
vi	sende	samlet	til	den	ansvarlige	
på	 fylkesplan.	 	En	 fagansvarlig	 fra	
fylket	vil	deretter	komme	til	Bin-
dal	 for	å	fotografere	de	plaggene	
som	er	interessante	å	ha	samlet	i	
en	større	database.	Plaggene	vil	bli	
returnert	 til	 eierne,	med	mindre	
vedkommende	ønsker	å	gi	de(t)	til	
et	kulturhistorisk	museum.	

Gamle	klær	er	en	viktig	del	av	vår	
kulturhistorie	og	identitet!			

Annlaug	og	Simone	ser	frem	til	å	
få	mange	henvendelser!	

	–	da	er	Bindal	Bygdetuns	Venneforening	noe	for	deg!

Vårt	 grunnmandat	 er	 å	 støtte	opp	 under	museums-
virksomheten	ved	”Plassen”.	Det	gjør	vi	gjennom	vår	
målsetting	 om	 å	 ivareta,	 i	 verdsette	 og	 videreføre	
kunnskap	om	vår	lokale	og	regionale	historie	og	kultur,	
bl.a.	gjennom:

Publikumsarrangementer/-tiltak både alene og i sam-
arbeid med andre aktører. Eks. på aktiviteter i 2010: 
-	Arr:	”En	skoledag	i	gamle	dager”,	Bindal	Bygdetun
-	Arr:	”Folketro”	i	Austergården,	Reppa
-	Arr:	”Skjømmingskveld”,	Bindal	Bygdetun

Aktiviteter for skolene gjennom 
Helgeland Museum i 2010:
-	”Kystkultur”,	8	kl.

Ulike dugnadsinnsatser på bygdetunet (eks. istandset-
ting av hage, ulike reparasjoner og snekkeroppgaver, 
samt klargjøring av anlegget til sommersesong). Dug-
nadene bruker å være trivelige stunder, hvor vi avslut-
ter dugnaden med en matbit. 

Utover	dette	arrangerer	vi	en	årlig	tur	for	foreningens	
medlemmer.		Denne	turen	blir	gjerne	høyt	i	verdsatt	
av	våre	medlemmer.	Oftest	har	turen	lagt	til	ulike	om-
råder	rundt	om	i	Bindal,	med	det	for	øye	at	vi	kan	bli	
bedre	 kjent	med	 vår	 lokale	 historie/kultur	 -	 og	 ikke	
minst	blir	kjent	med	vår	egen	kommune.	Vi	er	 jo	ei	
foreningen	for	hele	kommunen!	

Bindal	 Bygdetuns	 Venneforening	 består	 av	 drøyt	 30	
medlemmer,	og	vi	ønsker	oss	flere!	Vi	har	en	symbolsk	
kontingent	på	100,-.	Som	medlem	har	en	fordeler,	bl.a.	
gjennom	rimeligere	deltakelsesavgift	på	enkelte	av	ak-
tivitetene	og	fortrinnsrett	på	våre	aktiviteter	som	kre-
ver	påmelding.	I	2010	er	vi	følgende	personer	i	styret:	
Harald	 Danielsen	 (leder),	 Hild	 Dagslott	 (nestleder),	
Annlaug	 Helstad	 (kasserer),	 Therese	 Danielsen	 (se-
kretær),	Linda	Plahte	 (styremedlem),	Berit	Eide	 (sty-
remedlem),	Oddmund	Øyen	(1.vara)	og	Synnøve	Aune	
(2.vara).	Ta	gjerne	kontakt	med	en	av	oss!	
Du	er	velkommen	som	medlem	hos	oss!

Styret

Interessert I lokal hIstorIe eller lokal kultur?
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Peder	Knophs	vei	6,	7980	Terråk	–	Tlf:	75	03	17	44	-	mobil:	482	99	650	–		
frivillighetssentralen@bindal.kommune.no	–	Org.nr.	987	753	269

Vi	 takker	 alle	 som	 gikk	 rundt	
og	samlet	inn	penger.	Også	stor	
takk	 til	 de	 som	 kokte	 kaffe	 og	
stekte	vafler	til	bøssebærerne.	

Økonomiavdelinga	i	Bindal	kom-
mune,	ved	Torstein	Skarstad	var	

Nettverk blant pårørende 
Bindal	Frivilligsentral	har	et	sam-
arbeid	med	Bindal	sykehjem	om	
å	 bygge	 opp	 et	 nettverk	 mel-
lom	 pårørende	 og	 de	 som	 bor	
på	sykehjemmet.	Det	blir	i	disse	
dager	 sendt	 ut	 invitasjon	 til	 på-
rørende,	slik	at	vi	lag	kan	møtes	
og	komme	frem	til	en	god	måte	å	
utvikle	nettverk	på.	

Vi	minner	om	at	Bindal	Frivilligsentral	skal	være	en	
møteplass,	og	igangsetter	av	ulike	prosjekt.	Alle	er	
velkomne	til	å	ta	kontakt.	

Bindal Frivilligsentral ønsker alle bindalinger 
ei God Jul og gode ønsker for det nye året. Vi 
takker alle frivillige som har brukt av sin tid 
for å være der for et medmenneske. 

ansvarlig	 for	 tømming	 av	 bøs-
sene.	Og	stor	takk	til	dere	som	
ga,	 både	 enkeltpersoner	 og	 be-
drifter.	

Bindal	var	nr	3	i	Nordland	av	de	
som	ga	mest	til	innsamlinga.	

Bindal kommune
kr			3.200,-	
Næringslivet i kommunen
kr	21.707,51	
Innsamlet bøssebeløp
kr	59.034,-	
Totalt
kr	83.941.51	

RESuLTATET AV
ÅRETS TV-AKSJoN 
Bindal frivilligsentral var ansvarlig for gjennomføringen av 
årets TV-aksjon i Bindal. Pengene gikk til Flyktningehjelpen. 
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Styret	 i	Bindal	Fotball	ønsker	å	be-
nytte	anledningen	til	å	takke	alle	som	
har	 støttet	 klubben	 denne	 seson-
gen!	 Trenere,	 teamarbeidere,	 opp-
menn,	 spillerrepresentanter,	 forel-
dre,	 baneansvarlige,	 speakere	 og	
kioskselgere.	 MX-Sport	 Kolvereid,	

sponsorer,	 platestudio,	 låtskrivere,	
Hans	 Otto,	 Stian,	 Dag	 Christer	 og	
Adrian.	 Aviser,	 Bindalseid-dagan	 og	
Nordlandsbåtregattaen.	 Bussjåfører	
og	 foreldresjåfører.	 Terråk	 skole	
og	 Bindalseidet	 friskole,	 I.L.	 Kula,	
Åbygda	I.L.,	Terråk	I.L.	og	Kjella	I.L.	

Henry	Flosand,	Rørvik	I.L.
Og	selvfølgelig	publikum!

Og	alle	andre	som	har	gjort	denne	
sesongen	til	en	flott	opplevelse.	
Da	 har	 vi	 heller	 ikke	 glemt	 de	
som	 ivrig	har	bidratt	 til	 å	 trykke	
CD-cover	 og	 produsert	 plater,	
rigga	 lyd,	 arrangert	 releaseparty	
og	solgt	måltips!

En	stor	takk	til	alle	sammen!
	

Styret i 
Bindal Fotball

Sesongen 2010

Bindal	fotball	A-laget	ble	seriemestere	i	5.	divisjon	avdeling	4,	og	kom	på	andreplass
i	kretsmesterskapet	etter	tap	i	finalen	mot	Flatås.	Laget	rykker	opp	til	4.	divisjon.	

Gutter	14-laget	ble	seriemestere	i	3.	divisjon	avdeling	1.
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Bilen	 er	 av	 type	 Mercedes	 Atego	
4x4.	Den	har	plass	til	4	røykdykke-
re/brannmenn	og	sjåfør,	og	er	ellers	
utstyrt	med	moderne	pumpeutstyr,	
vanntank,	etc	og	har	plass	for	utstyr	
både	til	brann	og	trafikkulykker.

Pass på i hjemmet
Ellers	 minner	 brannsjefen	 om	 at	 vi	
går	inn	i	en	tid	med	statistisk	mange	
branner.	 Levende	 lys	 og	 andre	 lys-
dekorasjoner	krever	ekstra	overvå-
kenhet.

God	førjulstid!	
Hilsen	Brannsjefen

NY BRANNBIL

Gutter	14-laget	ble	seriemestere	i	3.	divisjon	avdeling	1.

I mai 2011 leveres ny brannbil til Bindal kommune

I	 oktober	 flyttet	 Terråk	 skole	 opp	 på	
Stormyra	 skistadion,	 og	 inviterte	 elever	
og	foreldre	til	fokus	på	fysisk	aktivitet	og	
kosthold.	Da	mørket	 falt	 på,	 jaktet	man	
med	lommelykter	i	skogkanten	for	å	finne	
refleksbrikker.	

Bindalseidet friskole: 
Juleverksted	6.	og	7.	desember.	
Avslutning	før	jul	er	fredag	17.	desember	kl	1800.	

TERRÅK SKoLE

Terråk skole: 
Juleverksted	16.	og	17.	desember.	
Åpen	 kafé.	 Frivillige	 hjelpere	 er	 hjertelig	 vel-
komne	 innom	 for	 en	 trivelig	 stund	 sammen	
med	elevene.	Vi	baker	pepperkaker	og	lefse	på	
tradisjonelt	vis.	Siste	skoledag	er	21.	desember.	
Da	spiser	vi	grøt	kl	1100.	

Juletrefest:	Se	oppslag!	

Juleverksted
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Bindal - med vind i seglan! 

Prosjektet	Bindal	–	med	vind	i	seglan!	
spør	i	høst	og	vinter	næringsliv,	ung-
dom,	 øvrige	 bindalinger	 og	 våre	 na-
boer	om	råd	og	meninger.	–	Skal	 vi	
utvikle	Bindal,	må	vi	vite	hva	bindalin-
gene	vil,	sier	prosjektleder	Marit	Dille.

I	 høst	 startet	 utviklingsprosjektet	
med	 samme	 navn	 som	 Bindal	 kom-
munes	visjon	opp	arbeidet.	Og	pro-
sjektet	Bindal	–	med	vind	i	seglan!	har	
fått	et	ambisiøst	oppdrag	fra	kommu-
nestyret,	 der	 hovedmålet	 er	 å	 finne	
fram	til	tiltak	som	kan	bidra	til	å	skape	
5-6	nye	arbeidsplasser	årlig	framover.	
Det	må	til,	om	befolkningsnedgangen	
skal	snus.

Satser på tre områder
Kjell	Andersen	i	Bindal	kommune	er	
leder	 av	 styringsgruppen	 i	 prosjek-
tet.	 Styringsgruppen	har	pekt	ut	 tre	
satsingsområder	 for	prosjektet,	som	
skal	være	avsluttet	i	løpet	av	neste	år:
•	Næringsutvikling	og	arbeidsplasser
•	Ungdom	og	rekruttering

•	Omdømme	og	tettstedsutvikling
Det	er	oppnevnt	ansvarlige	for	hvert	
av	disse	områdene,	og	disse	er;	Ma-
rit	Dille,	Marit	Røstad	og	Per	Andre	
Johansen.

-	 Det	 at	 vi	 bare	 har	 1,5	 år	 å	 gjen-
nomføre	 prosjektet	 på,	 gir	 oss	 en	
utfordring	 med	 å	 nå	 målsetningene	
om	 antall	 arbeidsplasser	 eller	 be-
folkningsvekst.	Vi	vil	imidlertid	bruke	
prosjektperioden	til	å	skape	struktu-
rer	og	etablere	tiltak	for	at	Bindal	skal	
kunne	 jobbe	aktivt	og	godt	 innenfor	
de	 tre	 satsingsområdene	 etter	 pro-
sjektslutt,	sier	Marit	Dille.

Kartlegger næringsliv
Som	en	del	av	satsingen	på	nærings-
utvikling	 og	 arbeidsplasser,	 ønsker	
Bindal	–	med	vind	i	seglan!	å	kartlegge	
lokale	 bedrifters	 potensial	 og	 vur-
dere	tiltak	som	kan	bidra	til	å	utløse	
disse	 mulighetene.	 Kartleggingen	 vil	
oppsummeres	 i	 en	 rapport	 som	 gir	
grunnlag	 for	 iverksetting	 av	 de	 tilta-

kene	som	er	riktig	for	Bindal.
Vi	vil	 invitere	oss	 inn	 til	utvalgte	be-
drifter	og	ber	de	om	å	delta	sammen	
med	oss	i	denne	kartleggingen.	Dette	
vil	skje	i	form	av	et	2-timers	intervju	
med	bedriftens	ledelse.	Bedriftene	vil	
få	 tilbake	 en	 kortfattet	 rapport	med	
skisser	til	hvordan	man	kan	gå	videre	
med	 de	 enkelte	 ideene	 for	 å	 kunne	
realisere	dem.	Bedriftene	vil	ha	full	rå-
derett	over	egen	informasjon	og	egne	
idéer.	
Fylkesråd	for	næring	i	Nordland,	Arve	
Knudsen,	har	signalisert	at	Nordland	
fylkeskommune	vil	støtte	dette	arbei-
det	økonomisk.	

-	For	å	kunne	skape	arbeidsplasser,	er	
vi	 avhengige	 av	 de	 forretningsidéene	
som	 finnes	 i	Bindal.	Vi	 er	overbevist	
om	at	de	finnes.	Om	det	er	personer	
eller	småbedrifter	som	sitter	på	spen-
nende	 idéer	 om	 forretningsutvikling	
eller	ønsker	å	utvikle	sin	virksomhet,	
ønsker	vi	at	de	ta	kontakt,	sier	Marit	
Dille.	

I slutten av oktober var fylkesråd for næring i Nordland, Arve Knudsen (til venstre), på besøk i Bindal for å orientere seg om utfordringer og mulig-
heter innenfor næringsutvikling i kommunen, sammen med Trond Andersen fra Innovasjon Norge i Nordland. Ordfører Petter Bjørnli (midten) var 
vertskap. Fylkeskommunen og Bindal er enig om å videreføre dialogen med henblikk på å skape positive ringvirkninger basert på arbeidet som nå 
gjøres med ny næringsplan og gjennom Bindal – med vind i seglan! Foto: Torkil Marsdal Hanssen

- Vil lytte til bindalingene
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Har fokus på å dra i gang utviklingsprosesser som skal gi Bindal medvind – lenge. Bak fra 
venstre: Kjell Andersen (leder av styringsgruppen), rådmann Knut Toresen, Frithjof Plahte og 
Frode Næsvold. Foran f.v.: Anita Steffenakk Lund  og prosjektleder Marit Dille.
Foto: Jens Chr. Berg, Bindal kommune

Du kan være med på å bestemme
Har	 du	 interesse	 av	 at	 det	 skapes	
verdier	 og	 arbeidsplasser	 i	 Bindal?	
Nå	har	 du	 en	 gyllen	mulighet	 til	 å	
være	med	på	å	påvirke	den	framti-
dige	satsingen	på	næringsutvikling	 i	
kommunen.

Daglig	leder	Magnar	Bøkestad	i	den	
lokale	utviklingsselskapet	Bindal	Ini-
tiativ	AS	er	nettopp	ferdig	med	en	
lang	 møteuke.	 Bindal	 Initiativ	 AS	
(BIAS)	har	fått	i	oppdrag	fra	Bindal	
kommune	å	utarbeide	kommunens	
nye	 næringsplan.	 I	 den	 forbindelse	
er	det	de	to	første	ukene	av	novem-
ber	gjennomført	 i	alt	seks	grende-	
og	bransjemøter	hvor	næringsutvik-
ling	har	stått	høyt	på	dagsorden.

Strategisk	næringsplan	vil	bli	Bindal	
kommunes	 viktigste	 dokument	 for	
hvordan	 næringsutviklingen	 i	 kom-

munen	 skal	 skje	 i	 årene	 framover.	
Planen	vil	blant	annet	legge	føringer	
for	 hvordan	 politikerne	 skal	 legge	
til	 rette	 for	 nye	 arbeidsplasser	 og	
bidra	 til	positiv	utvikling	 i	nærings-
livet.

-	 For	 den	 som	 er	 opptatt	 av	 næ-
ringsutvikling	 i	Bindal,	har	man	ak-
kurat	 nå	 en	 gyllen	 mulighet	 for	 å	
være	 med	 på	 å	 påvirke	 framtida.	
Derfor	 ønsker	 vi	 å	 engasjere	 så	
mange	som	mulig.	Jo	flere	innspill	vi	
får	i	dette	arbeidet,	dess	bedre	ar-
beidsdokument	vil	Bindal	kunne	få,	
sier	Magnar	Bøkestad.

Siden	 arbeidet	 med	 næringsplanen	
har	mange	sammenfallende	målset-
tinger	og	innsatsområder	med	pro-
sjektet	Bindal	–	med	vind	i	seglan!,	
er	 det	 innledet	 et	 tett	 samarbeid	

mellom	BIAS	og	prosjektet	om	informa-
sjonsutvikling.	Blant	annet	vil	BIAS	delta	
aktivt	i	delprosjektet	med	kartlegging	av	
utviklingsmuligheter	 i	 lokalt	 næringsliv.	
Resultatene	 fra	 ungdomskartleggingen	
og	 omdømmemålingen	 vil	 også	 gi	 ver-
difulle	innspill	til	arbeidet	med	nærings-
planen.
-	 Om	 du	 ikke	 fikk	 deltatt	 på	 noen	 av	
grende-	 eller	 bransjemøtene	 som	 nylig	
er	 gjennomført,	 kan	 du	 selvfølgelig	 ta	
direkte	kontakt	med	oss	for	å	gi	oss	dine	
innspill.	På	BIAS’	hjemmesider	finner	du	
også	 et	 skjema	 du	 kan	 laste	 ned	 for	 å	
lage	din	 SWOT-analyse	 av	Bindal.	 Sen-
der	 du	 inn	 din	 SWOT-analyse	 til	 BIAS	
innen	utgangen	av	året,	vil	den	bli	med	
i	grunnlaget	for	Bindals	sterke	og	svake	
sider	i	næringsplanen,	sier	Bøkestad.

	 						www.bindal-intiativ.no

Spør ungdom
Bindal	–	med	vind	i	seglan!	har	slått	
fast	 at	 bindalsungdommen	 er	 den	
viktigste	 ressursen	 å	bygge	Bindals	
framtid	 på,	 ved	 siden	 av	 naturres-
sursene	vi	rår	over.
-	Vi	 tar	ungdommens	meninger	og	

råd	på	alvor.	De,	sammen	med	Bin-
dals	omdømme	og	attraktivitet,	vil	
være	nøkkelfaktorer	for	den	fram-
tidige	 utviklinga	 i	 kommunen	 både	
når	det	gjelder	antall	arbeidsplasser	
og	innbyggere,	sier	Dille.
I	desember	og	januar	spør	prosjek-

tet	derfor	spesielt	ungdom	opp	til	+35	
år	 om	 deres	 behov,	 forventninger	 og	
krav	 til	 Bindal	 kommune.	 	 Målet	 er	 å	
finne	ut	av	hva	ungdommene	selv	mener	
må	til	for	at	de	skal	vurdere	å	flytte	hjem	
til	 Bindal	 en	 gang	 i	 framtida.	 Samtidig	
spør	vi	folk	i	alle	aldre,	både	bindalinger	
og	andre,	om	hvordan	de	oppfatter	Bin-
dal	i	dag.	
-	 Det	 er	 viktig	 for	 oss	 å	 vite	 hvordan	
Bindal	 blir	 sett	 på	 utenfor	 kommune-
grensene.	Men	hvordan	bindalingen	ser	
på	heimkommunen	sin,	er	minst	like	vik-
tig.	Det	er	jo	allerede	1.600	potensielle	
Bindal-ambassadører	 i	 egen	 kommune,	
sier	Marit	Dille.

For mer informasjon
kontakt gjerne:
Marit	Dille
Prosjektleder
marit.dille@pkom.no
+47	9117	8046

Kjell	Andersen
Leder	styringsgruppen
kjell.andersen@bindal.kommune.no
+47	7503	2550
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Kjøper	 du	 svarte	 tjenester	 mister	
du	som	forbruker	retten	til	både	å	
klage	og	å	 reklamere	på	 tjenesten.	
For	 å	 sikre	 at	 du	 ikke	 risikerer	 å	
kjøpe	svarte	tjenester,	er	det	viktig	
å	kjenne	til	noen	regler.	

Kjøp av tjenester fra firma 
eller næringsdrivende
Når	 du	 kjøper	 tjenester	 fra	 næ-
ringsdrivende,	 har	 den	 du	 kjøper	
tjenesten	av	ansvar	for	å	gi	Skattee-
taten	alle	nødvendige	opplysninger.	
Du	har	krav	på	en	faktura	der	inn-
holdet	i	tjenesten	du	har	kjøpt,	går	
tydelig	 fram.	 Fakturaen	 skal	 også	
inneholde	 betalingsbeløp	 og	 mer-
verdiavgift.	

Fra	1.	januar	2011	kommer	det	nye	
regler,	som	kan	gjøre	deg	som	pri-
vat	kjøper	av	tjenester	fra	nærings-
drivende	 medansvarlig	 for	 selgers	
skatt,	 trygdeavgift	 og	 merverdiav-
gift.	De	nye	reglene	gjelder	når	du	
kjøper	 tjenester	 for	 over	 10	 000	
kroner	 som	du	betaler	kontant	og	
tjenesten	er	kjøpt	svart,	dvs.	at	sel-
geren	ikke	har	betalt	skatt,	trygde-
avgift	eller	merverdiavgift.	

Kjøp av tjenester
fra privatpersoner
Når	 du	 engasjerer	 privatpersoner,	
ikke	 næringsdrivende,	 for	 å	 få	 ut-

ført	lønnsarbeid	i	hjemmet	eller	på	
fritidseiendommen,	 regnes	 du	 som	
arbeidsgiver	 for	 den	 som	 utfører	
arbeidsoppdraget.	 Dette	 arbeids-
giveransvaret	betyr	at	du	må	sørge	
for	å	trekke	skatt	når	du	utbetaler	
lønn,	 innbetale	 skatten	 og	 sende	
melding	 om	 dette	 til	 skatteopp-
kreveren	i	kommunen.	Du	må	også	
sørge	for	å	betale	eventuell	arbeids-
giveravgift	.	

For	å	 forenkle	arbeidsgiverpliktene	
er	det	egne	regler	for	privatperso-
ner	som	opptrer	som	arbeidsgivere	
ved	 enklere	og	mer	 kortvarige	 ar-
beidsoppdrag,	 for	 eksempel	 ved	
hagearbeid,	 arbeid	 på	 huset	 eller	
hytta,	 renhold	og	 annet	husarbeid.	
Da	 må	 du	 bruke	 den	 forenklede	
oppgjørsblanketten.	 Slik	 kan	 en	
hyre	inn	nabogutten	til	å	klippe	ple-
nen	med	god	samvittighet.
Les	 mer	 i	 brosjyrene	 Lønnsarbeid	
i	 hjemmet	 og	 Når	 en	 privatper-
son	blir	 arbeidsgiver	 som	 ligger	på	
www.skatteetaten.no

Forenklet oppgjørsblankett
Betaler	 du	 og	 din	 husstand	 lønn	
som	til	 sammen	 ikke	overstiger	60	
000	kroner	per	år,	kan	du	benytte	
den	 forenklede	 oppgjørsblanket-
ten.	 Da	 slipper	 du	 også	 å	 betale	
arbeidsgiveravgift.	Husk	at	all	 lønn,	

også	 	 kontantlønn,	 feriepenger,	 sy-
kepenger	og	verdien	av	eventuell	fri	
kost	og	losji	som	arbeidstakeren	har	
mottatt,	skal	regnes	med.

Den	forenklede	oppgjørsblanketten	
gjør	 det	 enklere	 for	 deg	 å	oppfylle	
arbeidgiverpliktene.	 ”Oppgjørs-
blankett	 for	 private	 arbeidsgivere	
(RF-1049)”	kan	fylles	 inn	og	leveres	
elektronisk.	
Skattefrie	 beløp	 ved	 utbetaling	 til	
privatpersoner

Betaler	du	1	000	kroner	eller	min-
dre	i	lønn	i	løpet	av	ett	år	til	en	ar-
beidstaker,	skal	du	ikke	trekke	skatt.	
Lønnen	 er	 også	 skattefri	 for	 mot-
takeren.	Denne	grensen	gjelder	 for	
alle	typer	arbeid.	

Betaler	 du	 lønn	 for	 arbeid	 som	 er	
utført		hjemme	hos	deg	eller	på	fri-
tidsboligen	 er	 det	 egne	 skattefrie	
beløp.	 Da	 kan	 du	 utbetale	 inntil	 4	
000	 kroner	 i	 løpet	 av	 ett	 år	 til	 en	
arbeidstaker.	 Da	 trenger	 du	 ikke	
trekke	skatt	av	lønnen,	og	lønnen	er	
også	skattefri	for	mottakeren.	

utdrag fra www.skatteetaten.no/

Slik kjøper du ”hvit” arbeidskraft

Kurs/opplæring  i bruk av ALTINN
Næringsdrivende	som	har	lønnstakere	skal	levere	terminoppgaver,	lønns-	og	
trekkoppgaver	og	lignende.

Økonomiseksjonen	tilbyr	opplæring	i	innsending	av	oppgaver	til	skatteopp-
kreverenn	via	ALTINN.

Opplæringen	er	planlagt	i	uke	2	i	2011.

Påmelding innen 15. desember til Wenche Næsvold, tlf 75 03 25 20
Eller mail wenche.nasvold@bindal.kommune.no.
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ungdommens Kulturmønstring 2011

Jul i Bindal!

Fredag	 11.	 og	 lørdag	 12.	 februar	
2011	planlegges	lokal	mønstring	av	
Ungdommens	 kulturmønstring	 for	
barn	 og	 unge	 i	 Sømna	 og	 Bindal.	
Denne	gangen	er	ungdom	fra	Søm-
na	invitert	til	Bindal,	etter	at	vi	i	fjor	
hadde	felles	mønstring	på	Sømna.

Fredagskvelden	 blir	 det	 sosialt	
samvær	for	ungdommen	på	Terråk	
samfunnshus,	 og	 øving	 på	 scenen.	
Lørdag	er	det	mønstring	som	star-
ter	kl	1300	og	varer	fram	til	ca	kl	
1800.

Målet	 med	 UKM	 er	 å	 stimulere	
og	 synliggjøre	 ungdommens	 krea-
tivitet	 og	 kunstneriske	 utvikling,	
ved	 å	 gi	 ungdommer	 mulighet	 til	
å	vise	fram	seg	og	sin	kulturaktivi-
tet.	 Kulturmønstringen	 består	 av	
sceneopptredener,	 utstillinger	 og	
verksteder.

Før	 en	 sceneframføring	 får	 delta-
gerne	være	med	på	en	teknisk	prø-
ve,	stille	inn	lyd	og	lys	etc.	Deretter	
kommer	 selve	 scenemønstringen.	
Hver	 deltager/gruppe	 får	 ca.	 10	
minutter	på	scenen.	De	som	deltar	
med		utstillingsobjekter	(tegninger,	
tegneserier,	 skulpturer,	 etc.)	 blir	
presentert	på	en	egen	kunstutstil-
ling.	Utstillingslokalet	er	åpent	 for	
publikum	under	hele	mønstringen.
Alle	ungdommer	under	20	år	kan	
melde	 seg	 på	 lokalmønstringen	

i	 sin	 kommune,	 og	 alle	 får	 være	
med.	Ungdom	 fra	Bindal	 som	går	
på	 skole	 i	Brønnøysund,	 eller	 an-
dre	steder	kan	delta	på	mønstrin-
gen	der	de	går	på	skole.
Påmelding	 skjer	 via	 UKMs	 inter-
nettsider.	 Det	 er	 ingen	 begrens-
ning	 i	 genre	 eller	 utrykksform	
for	deltagerne	-	alt	er	 lov.	Nedre	
aldersgrense	er	10	år.	For	å	gå	vi-
dere	 til	 fylkesmønstring	 må	 man	
være	 13	 år.	 Fylkesmønstringen	
foregår	i	Bodø	i	mars.

Meld deg på!
Påmelding	 er	mulig	 fra	 1.	 novem-
ber.	 Gå	 inn	 på	 www.ukm.no	 og	
velg	Påmelding.	Snakk	med	en	læ-
rer	 eller	 en	 venn	hvis	 du	 trenger	
hjelp.	

Arrangør	 av	 UKM	 er	 Bindal	 Kul-
turskole,	 og	 Bindal	 Ungdomsråd	
i	 samarbeid	 med	 Sømna	 Kultur-
skole.

Om	 ikke	 mange	 dagene	 kommer	
"Jul	i	Bindal"	for	niende	gang.	Nok	
en	gang	med	stoff	som	vi	håper	vil	
glede	(og	litt	forargre)	bindalinger,	
enten	 de	 bor	 her	 hjemme,	 eller	
har	flyttet	til	andre	land	og	bygder.	
Årets	 blad	 er	 bygget	 på	 samme	
lesten	som	tidligere	årganger,	men	
bare	med	nytt	stoff.	Vi	har	nok	en	
gang	 prøvd	 å	 finne	 historier	 fra	
hele	kommunen,	og	å	 fordele	det	
mellom	eldre	og	yngre.	Men;	et	lite	
hjertesukk.	 Vi	 ser	 gjerne	 at	 enda	
flere	 skriver/mailer/ringer	 inn	 tips	
til	 bladet.	 Vi	 vet	 at	 det	 er	 tusen	
historier	der	ute,	og	vi	vet	at	dere	
”sitter”	på	dem.	”Kom	til	oss	med	

dem,	her	vil	de	bli	bevart	mellom	
kulørte	 permer”.	 Ikke	 vent.	 Om	
ca.	et	års	tid	har	vi	10-årsjubileum	
med	 mye	 festivitas	 og	 vi	 trenger	
lang	tid	på	å	forberede	oss.	

På	 høstkonserten	 på	 Terråk	 den	
12.	 november	 delte	 redaksjonen	
i	 "Jul	 i	Bindal"	ut	Positivprisen	 for	
2010,	 samt	 pengepremier	 til	 de	
tre	ungdomsskoleelevene	som	har	
vunnet	novellekonkurransen.	

Hilsen Magne Olav Aarsand Brevik, 
Hild Dypvik, Edgar Bøkestad, Ellin 
Hanne Storheil,  Hallbjørn Alsli, Hildur 
Hanssen, og Nissen

Mathilde og Malin gikk helt til topps 
i UKM i år.  De deltok på lokal-
mønstringen på Sømna i  februar 
og i Bodø i mars, før de endte opp i 
Trondheim i juni.
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Topp 10
Kulturkalender høsten 2010
Basar

Juletrefester

fester i Julen

Helselagsbasar
30.	januar	2011	på	Toppen,	kl	1530-1800.

Juletrefest på Solvang, Holm
2.	juledag	kl	1500	

Juletrefest på Bindalseidet friskole	
3.	juledag	kl	1600.	Arrangør:	8.	klasse 

Juletrefest i Åbygda	
4.	juledag.	Se	oppslag	

Juletrefest Terråk.
Se	oppslag

2. juledag er	det	fest	på	Åsen,	Åbygda.	Se	oppslag.	

3. juledag er	det	fest	på	Granheim,	Skjelsviksjøen.	
Kveinås	spiller.	Arrangør	UL	Fremskridt.	

3. juledag er	det	fest	på	Toppen,	Terråk.	Se	oppslag.	

4. juledag er	det	fest	på	Vonheim,	Sørhorsfjord.	Se	
oppslag.	

Julegrantenning
Lørdag	27.	november,	Julegrantenning.	Bindalseidet	kl	
1600.	Arrangør	er	9.	klasse	ved	Bindalseidet	friskole.	

Julegrantenning
Søndag	28.	november,	Terråk	kl	1400	er	det	julebasar	
på	Terråk	samfunnshus,	med	julegrantenning	etterpå.	
Arrangør	er	Terråk	skolemusikk.	

Bygdekinoen

Basseng

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

		
Terråk  
Tirsdag:		1400–1600	Lærere/assistenter	Terråk	skole	
																1800–2000	Lærere/assistenter	
																2000–2100	Kajakklubben

Torsdag:	1700–1800	Familiebading	+	1.	–	4.	kl	
																1800–1900	5.	–	7.	kl	
																1900–2000	8.	klasse	og	eldre	+	voksne	
Fredag				1700–1800	Varmbading	foreldre	og	
	 											barn	opp	til	6	år	
																1800–1900	Varmbading	voksne	

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	

Billettpriser:		Barn	kr	15,-		Voksne	kr	35,-.	

Sørhorsfjord 
Onsdag	1.	desember	kl	1800:	Harry	Potter	
og	dødstalismanene,	del	1	

God Jul!God Jul!


