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Denne vinteren har det vært mye elg i tettbebyggelsen. De tre elgene på bildet vandret rundt i Terråk sentrum ved juletider. 
Viltnemnda måtte i januar skyte en kalv og to voksne dyr da de begynte å opptre truende mot folk.

Bindalskonferansen
Torsdag 14. april på Horstad gård i Åbygda inviteres det til Bindalskonferanse.
Her blir det foredrag med sentrale politikere, og framdriften i prosjektet ”Bindal—med vind seglan” skal presenteres.

Tett på kongen
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Viktige telefonnummer:

Bibliotekets åpningstider :

Utgiver: Bindal Kommune
  Bindal Rådhus
  7980 Terråk
  Tlf. 75 03 25 00
E-post: postmottak@
  bindal.kommune.no
Internett: www.bindal.kommune.no

Ansvarlig redaktør:
   Knut Toresen
Redaksjon:
  Jens Christian Berg
Trykk/Produksjon: Prinfo Rønnes, 
 Mosjøen, 75 17 53 00
Bladet sendes gratis til alle husstan-
der i Bindal kommune, og kan leses 
på kommunens internettside.  
Neste nummer er planlagt utsendt  
i april 2011.

Bindal Rådhus 75 03 25 00
Bindal Sykehjem 75 03 26 00
Legekontoret  75 03 25 60
Legevakt  75 03 43 33
Lensmann  75 03 19 20

Terråk:
Mandag:  Stengt
Tirsdag:             10.00–15.30
Onsdag:           10.00–15.30
Torsdag:           18.00–20.00
Fredag:             10.00–15.30

Bindalseidet filial:
Mandag  kl 1600–1800
Torsdag kl 1100–1300 
og kl 1600–1800

Godt 
nytt år!

Nye priser på kommunale tjenester
Betalingssatser og gebyrer for kommunale tjenester for 2011 er endret.
Du finner de nye satsene på kommunens nettside; bindal.kommune.no

Dette gjelder:
• Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven
• Betalingssatser i oppvekst– og kulturavdelingen
• Egenbetaling og vederlag for tjenester fra helse- og sosialavdelingen

Møteplan 2011
Formannskap
Fondsstyret  Kommunestyret
  onsdag 17.02
onsdag 23.03  torsdag 28.04 Bindalseidet
onsdag 18.05  onsdag 16.06 Harangsfjord
onsdag 31.08  torsdag 13.10
onsdag 26.10  torsdag 10.11
onsdag 23.11  torsdag 15.12

Søknadsfrist barnehageplass og skolefritidsordning
Bindal kommune minner om at søknadsfrist for plass i barnehage og
skolefritidsordning fra høsten 2011 er 1. april. Søknadsskjema får du i
Bindal barnehagens avdelinger, på Terråk skole og på rådhuset. I tillegg
finner du det på kommunens hjemmesider: www.bindal.kommune.no

Nytt om navn:
Trine Vikestad er tilsatt som assistent og 
SFO-leder ved Terråk skole fram til sommeren.

Øystein Vikestad Trøan er fra 1. januar 2011 tilsatt 
som IKTkonsulent i 100%, der 20% er knyttet til skolen.

Jens Christian Berg har fra 1. januar 2011 fått endret 
sin stilling til kultur– og informasjonskonsulent (50/50).

Trond Iversen begynte som kommunelege 1. februar.

I perioden 1. mars til 30. september 2011 vil 
Jan Pawel Hvaring være vikarlege ved legekontoret.

Buss
Fram til påske er det fortsatt tilbud om buss mellom Terråk og Åbygda tirsdag 
og torsdag kl 2110. 
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Kjære Bindalinga

Godt nytt år alle sammen! 

Forhåpentligvis har de fleste 
av oss hatt en fin julefeiring, i 
en skikkelig gammeldags vinter 
med snø og kulde! I de årene 
jeg har bodd i Bindal har jeg 
opplevd nesten like mange for-
skjellige værtyper som det er 
år. 

Like før jul i fjor vedtok kom-
munestyret å åpne for salg av 
sine aksjer i Bindalsbruket. 
Ikke uventet er det delte me-
ninger om dette, og mange 
følelser kommer frem. Dette 
arbeidet har krevd mye tid, vi 
som ble valgt til å arbeide med 
dette har fokus på Bindalsbru-
kets fremtid, og det er viktig 
at vi føler oss mest mulig sikre 
på at vi får den rette eieren på 
plass.

Slik vi ser det er viktig at be-
driften får best mulig mulighet 
til å utvikle seg for å ivareta 
arbeidsplassene til de som 
jobber der. Mange tanker og 
følelser er det naturlig nok 
rundt dette, men vi er nok alle 
enige om at det viktigste er at 
bedriften får frihet til å utvikle 
seg og drive lønnsomt.

Som dere ser i denne utgaven 
av Båtsaumen så er det mye 
som foregår for tiden i Bindal. 
Vi har et fantastisk kulturliv, 
og idrettslagene gjør en god 
jobb i å holde løypene åpne. 
Hvor lenge snøen holder er 
ikke godt å vite, kanskje ser 
det ut som om våren gjør sitt 
inntog allerede?
 
Gledelig er det at det ser ut 
til å komme drift i gruvene i 
Kolsvika igjen. Det nye sel-
skapet, Bindal gruver A/S, har 
lagt frem planer i forhold til 
dette. Selv om det ikke er så 
mange arbeidsplassene i første 
omgang, så er det med på å 
sette Bindal på kartet, med at 
vi har Norges eneste drivver-
dige gullgruve i drift!

Tiden går fort når det lysner, 
og før vi vet ordet av det er 
påske og sommer. Snart er 
bøndene i gang med våronna, 
og det dufter liflig ute i natu-
ren. Gledelig er det for meg 
som ordfører å registrere at 
det er flere som ønsker å kjø-
pe seg gårdsbruk i Bindal, og 
er det noen som sitter på en 
eiendom som de kunne tenke 
seg å selge, så vil jeg gjerne 
høre om dette slik at vi kan 
formidle kontakt.

Ellers så er det jo verdt å merke 
seg at vi er inne i et valgår. Til 
høsten er det kommunevalg, og 
partiene er inne i en hektisk pe-
riode med nominasjon. Er du sam-
funnsengasjert og har tanker og 
meninger om hva vi skal gjøre i 
fremtiden og hvordan vi skal løse 
utfordringene, så ta kontakt med 
partiene for å komme med på lis-
tene til valget. 

Likeså viktig er programprosessen 
som alle er inne i, der kommune-
valgprogrammene skal skrives for 
neste fireårs-periode. 

Det er viktig med gode innspill i 
prosessen, den kjenner best hvor 
skoen trykker som har den på!
Engasjer deg og bidra gjerne!
God ettervinter!

Vennlig hilsen 
Petter A. Bjørnli, ordfører

Petter A. Bjørnli, ordfører
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Spesielle miljøtiltak i jordbruket 
– SMIL midler:  søknadsfrist 1. april
Hva må søknaden inneholde:
• Søknadsskjema 
• Kort beskrivelse av hva dere vil gjøre, når dere vil gjøre det, og hvorfor. (1 – 3 A4 sider)
• Prøv å beregne hvor mye arbeidet vil koste (Ta med egne arbeidstimer )
• Litt avhengig av hva dere vil gjøre kan det også være aktuelt å legge med kart,
  tegninger, arbeidsbeskrivelse, bilder, tilbud fra snekkere, avtaler og lignende.

 Hva kan du få støtte til/hvor mye støtte kan du få:
*  Gammel kulturmark/gjengroing. Sats: 70 % av maksimalt tilskuddsgrunnlag på kr 400 pr daa
*  Kulturminner, skjøtsel ved boplasser, gravhauger m.m. Sats: inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag
*  Restaurering av bygninger gis med inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag maksimalt kr  40.000,- .
*  Erosjon/forurensning/avfallshåndtering. Sats: inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag.
*  Tilgjengelighet og opplevelseskvalitet som rydding av gamle stier/ferdselsårer, 
 merking/skilting  m.m. Sats: inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag. 
*  Biologisk mangfold.   Sats: inntil 100% av godkjent kostnadsoverslag.
*  Planleggingstiltak.   Sats: inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag. 
*  Fellestiltak/områdetiltak der grunneiere søker i fellesskap.   Sats: inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag.

Hvis du lurer på noe så slå på tråden eller stikk innom. Mer informasjon får du ved å ta kontakt med Plan- og ressurs-
avdelingen, og se på Bindal kommunes hjemmeside.

 NB: Skriv søknaden nå. Til våren får du det travelt med våronna !

KULTURMIDLER 2011
Foreninger og enkeltpersoner kan søke om kommunale 
kulturmidler til følgende formål relatert til Bindal:

• Idrett og friluftsliv.
• Barne- og ungdomsaktiviteter.
• Allment kulturarbeid (sang, musikk, dans, teater, kunst, husflid og øvrige kulturformål.
• Tiltak for funksjonshemmede. 
Søknaden sendes til Bindal kommune, 7980 Terråk, innen 1. april. Søknadsskjema sendes ut til de som søkte i fjor. 
Søknadsskjema kan også hentes fra kommunens nettsider; www.bindal.kommune.no, eller du kan ringe oppvekst– og 
kulturavdelingen på telefon 75 03 25 00, og be om å få det tilsendt.

Pleie- og omsorgsavdelingen i Bindal 
vil med dette få rette en stor takk til enkeltpersoner, lag og foreninger som har vist oss oppmerksomhet i form av 
gaver, besøk, underholdning og bidratt med frivillig arbeid gjennom hele 2010. Dette betyr mye for beboere i sykehjem, 
for de som leier boliger i bofellesskap, og for de ansatte i avdelingen. Et nytt år er godt i gang, men vi benytter likevel 
anledningen til å ønske dere alle lykke til med 2011. 
     Anita S. Lund    Heidi Pedersen                             
     Leder hjemmetjenesten       Leder institusjon                  
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Leo Leonhardsen var i januar på besøk 
i Bindal. Han sang på Tofta pub på Ter-
råk, og på Bindalseidet eldresenter og 
på Bindal sykehjem. Leo bodde i Bindal 
i 1989-1990, da han var kulturkonsulent 
i Bindal kommune, men er nå bosatt i 
Halden. Han har et stort repertoar med 
Bellman, Petter Dass, Evert Taube, og 
mange egne viser. 

Leo traff mange gamle kjente på sin vi-
sitt, og vil gjerne tilbake til Bindal flere 
ganger for å synge viser.

Siv Mossleth fra Saltdal er i ferd 
med å skrive bok om Berit Eide 
og hennes arbeid med å doku-
mentere den boreale regnsko-
gen. Berit har gjennom mange år 
samlet mose, lav, røtter og andre 
vekster til utstillingen "ITU-TRE”, 
som nå befinner seg i Harangs-
fjorden. Utstillingen er også vist 
på norsk skogbruksmuseum på 
Elverum.  

Sørsamisk bokbuss eies av Nordland fylkeskommune, og drives av Nordland fylkesbibliotek. 
De kjører i 14 kommuner i den sørsamiske delen av Nordland og Nord-Trøndelag.

VISESaNgER

BoK oM BERIT EIDE

Siv Mossleth Ei rot med personlighet

Den samiske bokbussen er innom Bindal 
Den stopper ved Terråk skole følgende dager kl 1230 - 1315: 

tirsdag 15. februar, tirsdag 15. mars, tirsdag 12. april, tirsdag 24. mai 
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På oppdrag fra Bindal – med vind 
i seglan!-prosjektet har Proses-
skompetanse AS i samarbeid med 
Bindal Initiativ AS intervjuet nær-
mere 20 næringsaktører i kommu-
nen. Målet har vært å kartlegge ut-
viklingspotensialet som finnes i det 
eksisterende næringsliv.

Kan gi arbeidsplasser
Rådgiver Torkil Marsdal Hans-
sen i Prosesskompetanse AS har 
hatt ansvar for gjennomføring av 
bedriftskartleggingen, som nå er 
overlevert til oppdragsgiveren i 
form av rapporten SMB forstudie 
Bindal. Marsdal Hanssen sier at det 
finnes spennende forretningsidéer 
innenfor flere næringer i kommu-
nen.

  - De 17 aktørene vi besøkte i 
november og desember har lagt 
fram til sammen 27 mulige utvi-
klingsprosjekter. I tillegg har det 
kommet til en spennende forret-
ningsmulighet i etterkant. Idéene 

som er lagt fram kan bidra både 
til økt omsetning og lønnsomhet 
hos enkeltbedriftene. Vi har også 
avdekket at næringsaktørene i Bin-
dal har planer som kan bli til nye 
bedrifter og nye arbeidsplasser, 
oppsummerer han.

Et skritt videre
Rapporten skisserer også at det 
er mulig å styrke verdiskaping og 
sysselsetting i Bindal gjennom økt 
samarbeid mellom eksisterende 
næringsaktører.

Oppdragsgiver og prosjektleder 
Marit Dille i Bindal – med vind i 
seglan! er fornøyd med poten-
sialet som er avdekket. Prosjektet 
har tilgjengelige ressurser til opp-
følging av forretningsmulighetene 
som er avdekket.

  - Vi tar sikte på å følge opp alle 
de mulighetene som har kommet 
fram. Vi skal se nærmere på hvor-
dan vi kan hjelpe disse et skritt vi-

dere mot realisering, enten det er 
finansiering, kunnskap eller samar-
beidspartnere som må til for at de 
skal lykkes, sier Dille. Hun poeng-
terer at aktører som ikke har fått 
presentert sine forretningsidéer 
fortsatt har muligheten til å ta kon-
takt med Bindal Initiativ AS.

Utvikling i system
For Bindal – med vind i seglan! er 
det viktig å finne fram til den beste 
modellen for næringsutviklingen i 
Bindal i årene framover.

  - Næringsaktører og etablerere 
i Bindal bør få råd og hjelp i Bindal. 
Det er naturlig å ta utgangspunkt 
i det allerede etablert næringssel-
skapet Bindal Initiativ AS. Gjennom 
arbeidet med de ulike forretningsi-
déene som er avdekket, skal vi finne 
fram til gode løsninger på hvordan 
Bindal kommune og lokalt nærings-
liv i framtiden skal samarbeide enda 
bedre for å skape nye arbeidsplas-
ser i framtiden, sier Dille.

Marit Dille og Torkil Marsdal Hansen 
i Prosess-kompetanse AS er rådgivere 
for Bindal kommune i prosjektet 
”Bindal —med vind i seglan”.

Næringsaktører har i vinter lagt fram et 30-talls poten-
sielle forretningsmuligheter i Bindal. Utviklingsprosjek-
tet Bindal – med vind i seglan! vil bidra til å realisere så 
mange som mulig.

Bindal - med vind i seglan

BINDaLINgENE SER MULIgHETER
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Prosessen med handlingsplanen “Bindal- med vind i 
seglan” har flere prosjekter og aktiviteter. En av disse 
er “Bindalskonferansen”. Tid og sted er Horstad Gård, 
Åbygda 14. april kl. 09.00. 

Påmeldingskostnad kr 200,-.

Komiteen for årets konferanse er: Torny Myrvang, 
Bernt Skarstad og Magnar Bøkestad (BIAS)

Konferansen er under planlegging, men skissen 
til innhold er klar.  Følgende er planlagt:

• Utstilling av elevbedrifter.

• Salgsutstilling.

• Kulturinnslag

• Presentasjon av handlingsplanen og dens elementer så langt, innen temaene omdømme, ungdom og næring.

• Horstad Gårds historie.

• Presentasjon av noen bedrifter.

• Lunsj levert av Fjellfolket.

• Fiskeri og havbruksminister, Lisbeth Berg Hansen (ikke bekreftet)

• Landbruks og matminister, Lars Peder Brekk (ikke bekreftet)

• Innovative bygdemiljøer, Nordlandsforskning (ikke bekreftet)

• Nye nærings og utviklings-prosjekter i Bindal, bedriftene selv og 

Bindal initiativ AS (BIAS)

• Evaluering- åpen mikrofon.

• Oppsummering

Konferansen vil bli annonsert senere. BIAS ønsker at “Bindalskon-
feransen” skal være en hendelse som gjentas, og være en arena der 
bindalinger med interesse for utvikling av Bindal, kan møtes. Hvor 
ofte konferansen skal holdes, er ikke bestemt.

Komiteen ønsker bindalingene velkommen 
til en forhåpentligvis inspirerende dag. Magnar Bøkestad er daglig 

leder for Bindal initiativ

Horstad gård i Åbygda

Bindalskonferansen “Med vind i seglan”
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KJELLa IDRETTSLag 
- SKIaKTIVITETER

BLÅFJELLSTUa
Kjella idrettslag har en koselig tur-
hytte i Horsfjordmarka, Blåfjellstua. 
Det er oppkjørt løype opp til hytta 
fra hovedveien, ca 2,5  km lang tur-
løype. Det er en fin turløype som 
passer godt til familer og man kan 
godt dra pulk oppover, da det er 
slake fine løyper med lite krevende 
motbakker.  

Du kjører bil forbi Kjella skole, og 
fortsetter forbi veikrysset til Nord-
horsfjord et lite stykke utover. Du 
kan parkere inne på jordet på ven-
stre side av veien når du kommer dit 
du skal begynne å gå oppover. Der 
er det scooterløype oppover jordet 
og innover langs skogkanten, den 
skal du følge. Hytta har åpent for 
salg av pølser, saft og kaffe og noen 
ganger vafler, alle søndager i januar 

og februar så fremt det er vær til 
det. Det blir muligens også åpent 
noen søndager i mars.  Det vil da 
komme nærmere info på Kjella IL sin 
facebookside, og på oppslag på Kjel-
la skole og på nærbutikken. Dersom 
det ellers er noe du lurer på , kan du 
ta kontakt med vertskapet til Blå-
fjellstua : Helge Gutvik   (47837647) 
eller Gunnhild Gutvik (47051135).

Kjella IL sin skikarusell 
Kjella idrettslag arrangerer skirenn i 
sin lysløype hver tirsdag kl 17.30 - ca 
kl 20.00, såfremt det er værforhold 
for dette. Vi kjører opp løyper og 
spor, slik at det er fine forhold for å 
gå på ski .
Lysløypa er ca 2, 5 km, men du kan 
og velge en kortere løype dersom 
det er ønskelig. Den korteste løypa 
passer fint for små barn.

Lysløypa vår er en fin løype med 
passe utfordringer. med både bak-
ker og slakere partier. Det er kr 
10,- i startkontingent, da blir du re-
gistert på liste og får varm eller kald 
saft, eller evt. kaffe etterpå eller un-
derveis.

Vi har en koselig skihytte hvor alle 
kan stikke innom ta en kopp kaffe 
eller slå av en prat på disse tirsdags-
kveldene. Vi har stort sett et godt  
oppmøte med folk i alle aldre. Alle 
velkommen uansett skiferdighet !

Ta kontakt med Gunnhild Gutvik 
eller Helge Gutvik dersom du/dere 
har spørsmål.

Kjella I.L 
Gunnhild J. Gutvik.
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TERRÅK IL

Fra saftstasjonen i Ådalen

Kretsrenn på Terråk
Lørdag 19. februar inviterer Terråk idrettslag til 
kretsrenn på Stormyra skistadion på Terråk.

Skikarusell hver onsdag på Stormyra skistadion.

23. februar er det klubbmesterskap. 
Den  16. mars er det ikke karusell pga vinterferie.
Siste karusellrenn er 30. mars.

Fuglvassrennet
Søndag 13. mars er det klart for det tradisjonsrike ren-
net over fjellet fra Teplingan og over til Terråk.
Løypa er ca 20 kilometer lang. Stigningen opp til fjellet 
kan være hard, men tar man det rolig i starten, får man 
en fin tur.

Det settes opp buss fra Terråk med avreise kl 0930. 
Starten skjer på Teplingan mellom kl 1000 og 1200.

Det er bålplass ved Terråksætra, og saftstasjoner i Åda-
len og ved Tønna. Startkontingent er kr 100 for voksne, 
kr 50 for barn tom 16 år. Familier betaler kr 300.
Det selges kaffe, brus og mat ved skihuset på Terråk. 
Der kan man også hente premier. 
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HaTTEN 4H
Hatten 4H hadde i 2010 et meget 
aktivt år. Dette året feiret klubben 
30 årsjubileum, og på slutten av året 
vant klubben en konkurranse internt 
i Nord-Trøndelag4H. 4H Norge har 
et 3-årig prosjekt som heter Aktiv i 
Friluft, der 4H-klubbene ble oppfor-
dret til å lage mye friluftsaktiviteter. 
Hatten 4H hadde mange, hele 28 re-
gistrerte friluftsarrangement i 2010, 
og det gir et snitt på ca. 2,5 frilufts-
aktiviteter pr kalendermåned, og de 
var nest best i hele landet.  Premien 
var 5000,- til friluftsutstyr.

Hatten naturmøteplass 
Klubben arbeider også med en na-
turmøteplass.  Klubbens medlem-
mer, foreldre og besteforeldre har 
jobbet med å tilrettelegge, støype 
fundament, hente, male og sette 
opp ei grillhytte ved Fuglstad. Grill-
hytta er kjøpt inn med støtte gjen-
nom Miljøløftet i 4H. Klubben fikk 
i november 2010 32.000 kroner i 
extra-midler til utedo og benker. 
Det skal også kjøpes inn en stjerne-
kikkert. Klubben skal arbeide for å 
skaffe midler til leke/aktivitetsutstyr 
og informasjonstavle.

Drikkekartong
Hatten 4H har kastet seg på bølgen: 
Skyll, brett og stapp minst 6 karton-
ger i den syvende. Da er kartong-
kubben godkjent som et lodd. Hver 
kartongkubbe gir et gratis lodd når 
Grønt Punkt Norge trekker ut og 
premierer flinke kartongbrettere 
over hele landet. Det gjør ikke noe 

om korker og lokk stikker på utsi-
den av kartongen. Det går også an å 
ta av plastkorken. Kartongkubbene 
(6 stappet i en kartong)  leveres på 
bensinstasjonen på Terråk (Smestad 
Autoservice). 

grasrotandelen
Hatten 4H ønsker flere grasrotan-
del-tippere. Hvis du tipper, kan du 
sørge for at et lokalt lag beholder 
5% av innsatsen. Dette blir mye pen-
ger til sammen. 

30-årsjubileum
På høstfesten i oktober feiret klub-
ben med jubileumsfest. Annlaug 
Helstad startet klubben i 1981, og 
fikk blomster. Loddsalg til inntekt 
for rent vann (brønner) i Sierra Leo-
ne gav kr 2.455.  

Klubbrådgiver
Ann Brevik er den som har mye av 
æren for det store aktiviteten i klubben.

Jubileumskaken

Hatten 4H har mange aktive medlemmer
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gårdskart

SKogPRoSJEKTET I 
yTRE NaMDaL og BINDaL

Gårdskart – Bindal
I løpet av vår/sommer 2011 (så snart snøen er borte) vil vi foreta befaring av en del areal for å rette opp 
markslagsfeil. Dere vil bli kontaktet. For de som enda ikke har gitt tilbakemeldinger om det er feil eller ikke – ta 
kontakt og send inn svar snarest.  Ta kontakt med Else Restad på landbruk. Gjelder det feil i eiendomsgrenser så 
ta kontakt med Stig Nygård.

Skogprosjektet ble igangsatt i fjor 
vår. Hovedområdene er tradisjo-
nelt skogbruk, bioenergi og klima-
skogplantinger. 

I prosjektperioden er målet å auke 
avvirkninga fra 10 000 m³ til 15 000 
m³. Når skogreisingsskogen blir klar 
for hogging i løpet av 10 – 15 år, an-
slås tømmerkvantumet til å utgjøre 
inntil 70 000 m³. For å få ut denne 
skogen må det til en del forarbeid, 
som bygging av skogsveger og organi-
sering av sjøtransport og tilretteleg-
ging for drift i bratt terreng. Forbe-
redelsene til dette er vi i gang med.

En av hovedutfordringene i forhold 
til å auke avvirkninga i regionen er 
at mye av gammelskogen står for-
delt på svært mange og ofte små 
eiendommer. Med ei utvikling der 
det aller meste av skogen avvirkes 
maskinelt, er det nødvendig å sam-
le flere drifter uavhengig av eien-

domsgrensene, for å oppnå best 
mulig økonomi både for skogeieren 
og de som hogger skogen.

Å samle flere drifter kan være av-
gjørende for økonomien.  Her er 
det en stor tilretteleggingsjobb å 
gjøre! Skogeierne oppfordres til å 
kontakte naboene når de har planer 
om maskinell drift av skogen. Når 
det gjelder bioenergi er ei gruppe 
med 6 skogeiere i gang i Nærøy. De 
er interessert i å se på mulighetene i 
hele regionen. Virkestilgangen vil bli 
svært viktig. Skogeierne vil få mer 
informasjon om dette etter hvert, 
blant annet på en skogdag som er 
planlagt arrangert 30. april.

Skogens evne til å binde CO2 skal 
utnyttes i klimakampen. Planen 
er å få i gang en klimaskogpilot på 
Vikna. Dette er politisk forankret 
gjennom klima og energiplanen. 
Aktuelt areal er kartlagt og grunn-

eiere som er kontaktet har så langt 
vært positive til klimaskogplanting 
på deres eiendommer. Arbeidet er 
lokalt forankret.

Vi har planer om å starte opp med 
klimaskogplanting i Bindal også. 
Dette er i startfasen, men vil bli or-
ganisert etter modellen fra Vikna. 
Etter hvert vil flere områder vur-
deres for klimaskogplantinger.
Kurs i bruk av bygdesagbruk:
Vi leier inn kursinstruktør fra 
Norsk bygdesagforening, starter 
i mars og fortsetter så lenge det 
er påmeldte fra Ytre Namdal og 
Bindal.  Kurspris for 2 dager, ikke- 
medl.: 2500 kr. Se www.sag.no

Påmelding til kurs eller andre 
spørsmål til prosjektet: Solkjol-
stad@buso.no, mob.: 473 66 173. 

Solbjørg Kjølstad
prosjektleder
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Vårkonserten blir søndag 3. april kl 1700 på ung-
domshuset Vonheim.
 
Bindalseidet songlag inviterer til avskjedskonsert for 
sin dirigent Gunnhild Risvik lørdag 30. april på Terråk 
samfunnshus.

Trælnes mannskor kommer til Terråk samfunnshus 
lørdag 5. mars kl 1600 med en Rotmo-cabaret. 

Basar
Ungdomslaget Fram inviterer til basar på Helstad søn-
dag 10. april kl 1500. Velkommen.

Nordlandsbåtregattaen 2011
Fredag 24. juni - søndag 26. juni (uke 25) 

Bindalsdagen arrangeres lørdag 10. september på 
Holm. Arrangør er Nordvedstrand aktivitetslag.

Kviin-konsert
Lørdag 16. april

Bindalseidet songlag 
har årsmøte 19. februar.

Bindal handikapforening 
har årsmøte 22. februar.

Forsamlingshuset Toppen 
har årsmøte 23. februar.

Bygdekinoen

Årsmøter

Basseng

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

Terråk 
onsdag  1700–1800 Familiebading + 1–7. kl 
               1800–1900 8.—10. kl. 
               1900–2000 Voksne
Torsdag 1700–1800 Familiebading + 1–4. kl 
               1800–1900 5–7. kl 
               1900–2000 8. klasse og eldre + voksne
Fredag   1400–1700 Fysioterapeut 
               1700–1800 Varmbading for./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,-. 

Kviin: Stilie damer som lika å søng


