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Ordfører Britt Helstad og oberstløytnant Bengt Henriksen, distriktssjef i HV 14 står
her sammen med veteraner fra Tysklandsbrigaden. Bak fra v. Olav Skjelsvik, Ivar
Lande, Ivar Helstad (har mottatt medaljen tidligere) og Roar Røtting (på vegne av sin
far Kjell Røtting). Foran Hilmar Otervik og Erling Brevik.

Veteraner hedret med medaljer
Seks veteraner ble i november i en seremoni på Bindal
museum på Terråk hedret med medaljer av Forsvaret.
De fikk tildelt forsvarets medalje for internasjonale
operasjoner og Tysklandsbrigadenes veteranforenings
medalje. Bindal kommune gratulerer!

Bindal kommune vil gjerne vite om det er flere bindalinger som deltok i Tysklandsbrigaden i perioden 1947 til 1953 som ennå ikke har mottatt sine medaljer.
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Ledig stilling
Nærings– og miljøkonsulent
Utgiver: Bindal kommune
100% stilling er ledig. SøknadsBindal Rådhus
7980 Terråk
fristen er 15. desember. Stillingen
Tlf 75032500
vil inneholde saksbehandling og
E-post:
postmottak@
utredningsarbeid knyttet til næbindal.kommune.no
ring og miljø, aktiv deltakelse i
Internett: www.bindal.
kommunale planprosesser, rådkommune.no
givning og andre arbeidsoppgaver
Ansvarlig
redaktør: Knut Toresen
Redaksjon: Jens Christian Berg
Bladet legges ut gratis på kommunens nettside. Du kan abonnere på bladet i papirformat.
Se side 3. Neste nr er planlagt
utgitt i februar 2019.

Ny konsulent

Inger-Anne Vold
Wiig begynner i
januar i en 50% stilling som konsulent i
serviceavdelingen i
Bindal rådhus er åpent kl 0800 sentraladministrasjotil 1545 fra 15. september og
nen. Hun vil arbeide med arkiv og
fram til 14. mai. Det er åpent
saksbehandling.
til kl 1500 i sommerhalvåret.
Wiig kommer fra Tjøtta i AlstaBindal folkebibliotek: er
haug kommune, og har jobbet
åpent for utlån i tiden
som konsulent i tekniske tjenester
kl 0800 – kl 1545 (1500).
på Træna. Etter det jobbet hun
Bibliotekar er tilgjengelig
som avløser i et fjøs med melketirsdag, onsdag og fredag
produksjon på Tjøtta. Hun flyttet
kl 0830 – kl 1430.
til Foldereid da med sin samboer,
Telefontid på legekontoret
og fikk en sønn i desember 2017.
kl 08.30 – 09.00
Familien holder nå på å bygge
og 11.30 – 12.00
nytt hus på gården på Heimsnes i
Legekontoret tlf 75032560
Nærøy.
Nasjonalt legevaktnr:
tlf 116 117.
Øyeblikkelig hjelp tlf 113.

Folketallet i Bindal
pr. 1. oktober 2018: 1.467
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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 2019 vil det komme seks utgaver. Bladet legges ut i pdfformat 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 e-post til postmottak@bindal.kommune.no. Oppgi full postadresse. Vi sender deg faktura i posten.

Utbedring av Bindal sykehjem
Anbudsfristen for prosjekteringsoppdraget er nå gått ut og det er selskapet Sweco i samarbeid med Espen Aursand Arkitekter som er blitt tildelt
oppdraget. Dette er firmaer som har lang erfaring med å tegne og prosjektere slike bygg og vi er sikre på at vi i samarbeid kan utarbeide et godt
anbudsgrunnlag for selve byggeoppdraget. Oppstartsmøte er berammet til
7. desember og et endelig kostnadsestimat og anbudsgrunnlag skal legges
frem for kommunestyret i juni 2019. Hvis kommunestyret godkjenner
planene vil anbudet bli utlyst over sommeren og oppdraget bli tildelt i
oktober. Estimert byggestart vil da være i begynnelsen av 2020 og byggeperiode vil være ca 2 år. Vi understreker at dette kun er grove estimater
og vi vil få vite mer når prosjekteringen er ferdig.
Samlokalisert botilbud på Bindalseidet
Anbudskonkurransen for byggeoppdraget er utlyst på Doffin med frist 30.
november. Hvis vi får inn anbud innenfor vedtatt kostnadsramme vil vi
tildele oppdraget og søke tilskudd hos Husbanken innen utgangen av året.
4 omsorgsboliger på Bindalseidet
Vi har fått inn anbud innenfor vedtatt kostnadsramme og det er firmaet
GL-Bygg AS som er tildelt kontrakten. De har startet detaljprosjektering
og estimert byggestart er 1. april. Bygget er beregnet å være ferdig før jul
2019. Byggestart avhenger imidlertid av svar på vår søknad om tilskudd
fra Husbanken. Vi har fått informasjon om at tilskudd er innvilget, men vi
har ennå ikke fått det formelle tilsagnet med opplysninger om summen på
tilskuddet.
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Kjære sambygdinger!
Ukene og månedene går, og vi nærmer oss raskt jul og
ett nytt år. Etter en mild og til dels våt høst, er det
vanskelig å forestille seg at det snart er jul. Skjønt dagene er blitt korte og mørketiden minner om at den
nærmer seg. For mange er jula et fint avbrekk i mørketida med masse lys, koselige forberedelser og tilstelninger. Vi skal heller ikke glemme at det finnes
noen som dessverre ikke har bare gode minner om jul og juleforberedelser. Jeg håper vi alle er flinke til å ta vare på hverandre, så ingen slipper
å sitte ensomme på julekvelden.
Som vanlig har administrasjonen hatt en hektisk høst for å legge fram
budsjett og økonomiplan i balanse, og ikke minst at de legger det fram
for andre gang i år. Jeg har lyst til å skryte av rådmannen vår, for måten
han utarbeider og legger opp presentasjon av budsjett og økonomiplan til
kommunestyret og de øvrige organene det skal behandles i. Vi fikk det
presentert 8. november i kommunestyret, for videre behandling i formannskapet 22. november, og sluttbehandling i kommunestyret 13. desember. De siste årene har vi invitert alle politiske partier i kommunen i
et «utvidet formannskap» til å delta på orienteringer om budsjett/
økonomiplan og behandling i formannskapet. Det har gitt alle muligheten til å komme med sine innspill tidlig i prosessen, og ikke minst gir det
økonomisk oversikt.
Det er flere tiår siden vi har hatt så mange prosjekter på gang i kommunen. Mange er innen helse- og velferdssektoren, der vi har store etterslep
på boliger og sykehjemmet for å imøtekomme de nye kravene. Alt avhenger av at vi får tilskuddene fra Husbanken, som vi er forespeilet å få.
Havbruksfondet blir et viktig bidrag i årene som kommer. Jeg skulle bare ha ønsket at det var mere forutsigbart og at det ikke var så mange faktorer som spiller inn på hvor mye som utbetales for hvert år.
Politisk har det i år som ellers vært en travel høst. Mye som skjer politisk og i næringslivet.
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Som kjent får fylkeskommunen mindre overføringer, og dette vil få konsekvenser for samferdsel, skole og de allerede store etterslepene på fylkeskommunale veier. Dette gjør det ikke enklere å få penger til å dekke
alle behovene vi jobber med. Dette er også en medvirkende årsak til at
Holm ferjeleie nå ligger inne i Nordland fylkeskommunes økonomiplan
med 30 mill i 2022. Det er lagt inn penger til forlengelse av fenderveggen
i Vennesund i 2019. Dette vil gjøre det mulig å ta i bruk ny ferje, når den
kommer.
Den 5. desember kl 1800 avholder Vegvesenet folkemøte på Solvang forsamlingshus på Holm vedrørende Holm ferjeleie.
I møte den 21.11 med fylkesråden for samferdsel og vegvesenet ble det
diskutert finansering av Holm ferjeleie, asfaltering i Bindal 2019 og ferdigstillelse av utbedringene på strekningen Kjelleidet - Hollup.
Vi er lovet tilbakemelding fra vegvesenet på mine spørsmål.
20. november hadde vi en høytidelig seremoni på Bindal museum, hvor
oberstløytnant Bengt Henriksen fra HV14 overrakte medaljer og diplomer til seks bindalinger for deres deltagelse i Tysklandsbrigaden fra 1947
-1953. Vi gratulerer dere alle med medaljer og diplom! Takk for innsatsen dere gjorde, som var med og bidro til fred og gjenoppbyggingen av
Europa.
Jeg vil så takke alle ansatte og lokalpolitikere for året som har gått, dere
gjør alle en god jobb.
Til slutt ønskes alle sambygdinger ei God Jul og et Godt Nytt år!
Britt Helstad
ordfører

Betalingssatser 2019

Kommunestyret har vedtatt prisen på flere av de kommunale
tjenester for neste år. Oversikten er lagt ut på kommunens
nettside. Der kan du se hva det koster for en barnehageplass,
kulturskoleplass, SFO og for leie av kommunale lokaler.
Her står det også hva det koster i egenbetaling og vederlag
for helse– og velferdstjenester.
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Trygghetssirkelen
CIRCLE OF SECURITY PARENTING
(COS - P)
Foreldrekurs med fokus på barnets behov

Alle foreldre ønsker å gi barna sine trygghet, samtidig som noen finner
foreldrerollen utfordrende på ulike vis. Med bakgrunn i nyere tilknytningspsykologisk teori - og forskning ønsker vi gjennom COS-P kurs å gi
dere foreldre et «veikart» til å forstå barns behov og signaler.
Vi ønsker ikke å bruke COS-P for å tilstrebe det perfekte foreldreskapet,
men et godt nok foreldreskap. COS-P kan gi deg en mulighet til å bli en
enda bedre forelder for barnet ditt.
Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne trygghet i seg selv, slik at
det vil stå sterkere til å møte livets utfordringer.
COS-P kurset vil gå over 8 ganger, og varer 1,5 time hver gang. Det brukes filmer, drøftinger og oppgaver i løpet av kurset.
Vi planlegger å starte opp kurs i januar 2019
Er du/dere interessert, ta kontakt med helsestasjonen innen 04.01.19. på
tlfnr. 75032567 eller sende sms til Marianne på tlfnr 41435679
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Bindalseidet songlag fikk kulturprisen under høstkonserten

Bindal kommunes kulturpris
for 2018 til Bindalseidet songlag
Kulturprisen ble delt ut på høstkonserten søndag 28. oktober
på ungdomshuset Vonheim på Sørhorsfjord. Leder i koret, Ann
-Kristin Halsen, kunne ta imot diplom, blomster og en gavesjekk på kr 5.000,-.
Ordfører Britt Helstad delte ut prisen til «… en oppegående
75-åring». Koret feiret i januar sitt 75-årsjubileum med konsert i Solstad kirke.
Blandakoret med utgangspunkt på Bindalseidet har medlemmer fra hele kommunen, og har gjennom årene framført både
revyer, musikaler og større konserter. Koret deltar jevnlig på
lokale vår– og høstkonserter, julekonserter og på sangerstevner rundt i regionen. De siste årene har koret også reist på turer til utlandet, blant annet til Riga, Praha, Stockholm, London
og Gdansk. Dirigent er Elena Yakovleva, som også er rektor i
kulturskolen i Bindal.
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Handletur til Kolvereid
mandag 3. desember
Påmelding til Paula, tlf 948 11 116
eller til Steinar tlf 482 82 760 innen 26.
november. Betaling kr 100 til sjåføren.
Vi kjører fra Terråk og Bindalseidet kl 1000, fra Bogen kl
1030. Mat på Nærøy frivilligsentral kl 1400 til kr 100,-.
Julebord på Ter r åk gjestegår d fredag 7. desember kl 1800
for pensjonistforening, i samarbeid med frivilligsentralen Terråk husflidslag og Bindal handikaplag. Pris kr 400,- for julebuffet. Musikk av Nærøy trekkspillklubb. Påmeldingsfrist 1.
desember.
Stavgang og språkkafé tir sdager kl 1215. Da samles vi til
en gåtur med lunsj og språkkafé etterpå på
Doktorgården.
Onsdager er det vafler og kaffe fra kl 10.00 og
utover, du betaler kr 10,- og kan spise/drikke så
mye du orker, alle velkommen.
Bingoen på sykeheimen dr ives av en dugnadsgjeng på
torsdager kl 1030.
Kom gjerne innom sentralen bare for en prat og en kaffekopp
når vi har åpent. Vi har åpent mandag til fredag fra kl 0830 til
1530.

Peder Knophs vei 5, 7980 Terråk
org.nr. 987 753 269
frivilligsentralen@bindal.kommune.no
Tlf 948 11 116 (Paula)
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Inge Strand fra Arkiv i Nordland var på Bindal museum i november og underviste i
stedsnavnregistrering for interesserte i Bindal museums venneforening.

STEDSNAVNSPROSJEKT I BINDAL

Bindal museums venner har fått støtte fra Norsk språkråd for å starte et
prosjekt med registrering av lokale stedsnavn i Bindal. Navnene legges
inn på kart, og vil etter hvert bli offentlig tilgjengelig. Rådgiver Inge
Strand fra Arkiv i Nordland har arbeidet i lang tid med stedsnavn i Nordland, og kom i november til Bindal for å lære opp frivillige med interesse
for lokalhistorie.
Olav Håkon Dybvik, som har vært aktiv i museets venner og tidligere i
Helgeland historielag, var optimistisk etter det gode oppmøtet.
På nettsiden Stadnamnkartet for Nordland kan du finne mange tusen
lokale navn for alle kommunene i Nordland. I områdene Harangsfjorden,
Skotnesfjorden, Eidvatnet og Horsfjord er det foretatt registreringer, men
resten av kommunen mangler. Nå er altså flere frivillige i gang med registreringsarbeidet for å dekke mest mulig av vår kommune.
Ta kontakt med Olav Håkon Dybvik hvis du ønsker å bidra.
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Kommunestyrevalget 2019 - om listeforslag



Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen de ønsker å stille til valg i.
Frist for å levere listeforslaget er 31. mars kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet kommunen eller fylkeskommunen. Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er innleveringsfristen forskjøvet til 1. april 2019 kl. 12.00.
For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling, må det samles inn et visst antall underskrifter på
listeforslaget fra personer med stemmerett i det valgdistriktet listen
skal stille.
Underskriftene er underlagt taushetsplikt og skal ikke
offentliggjøres

En oversikt over kandidatenes fødselsdato må følge ved listeforslaget.
Les mer om disse bestemmelsene her:
https://valg.no/valg-2019/lister-og-partier/veiledning-til-utfylling-avlisteforslag/
I Bindal er valgdagen mandag 9. september 2019.

Trafikksituasjon Terråk skole:
Vi vil minne alle ansatte og andre som er innom Terråk skole om at ansatte- og gjesteparkering skal foregå på Smestad, og IKKE utenfor lærerinngangen. Det skaper trafikkfarlige situasjoner for barn som ikke kan
bruke gangveien, og som må ned på hovedveien. Det er kun ansatte/
brukere med spesielle avtaler som skal parkere ved inngangen.
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Ny medarbeider i
Peacepainting
I oktober kom Evgenija til Bindal.
Hun skal være voluntør i Peacepainting i 10 måneder.
Peacepainting har fått støtte fra
Catrine Gangstø og Evgenija Filova.
Erasmus+, som er et EU-program
for ungdomsutveksling og lignende prosjekt. Evgenija kommer fra
Siste nytt:
Nord-Makedonia, og skal være
assistent på maleverksteder og bi- I budsjettforliket på Stortinget mellom regjeringsstå i driften på andre måter.
partiene og KrF ligger det
inne støtte til Peacepainting med 1 million kr
også i 2019.

Catrine Gangstø i UNHCRs
hovedkontor i Geneve i Sveits
ved åpningen av utstillingen.

I begynnelsen av oktober åpnet en utstilling i Geneve med 22
malerier laget av barn på Peacepainting-malerverksteder rundt
om i verden. Den norske ambassadøren ved FNs organisasjoner, Hans Brattskar, sa ved åpningen at det er viktig for Norge
å bidra til at barns stemme blir hørt, og at de har midler og muligheter til påvirke sine omgivelser.

Utstillingen ble holdt i «Palais de Nations», hvor FN har sitt
største kontor utenfor New York.
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Bredbånd
til flere

Bindal kommune har inngått avtale
med Telenor om å tilby bredbånd via
fiber. Kommunen fikk i 2018 tilskudd
på kr 3.056.910,- fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
(Nkom). Bindal kommune legger inn kr 600.000,- og Telenor
bidrar med en vesentlig sum.
Det er tettstedene Terråk, Bindalseidet og Helstad som nå skal
bygges ut. Til sammen 430 husstander i disse områdene får
dermed tilbud. Bedrifter og fritidshus kommer i tillegg. Prosjektet forutsetter at 70% av innbyggerne bestiller.
Det blir folkemøter i de nevnte områdene utover vinteren 2019.
Telenor kommer med en framdriftsplan for utbyggingen.
Egenandelen for å knytte seg til blir kr 4.990,-. Der det ikke er
ønske om eller ikke er mulig med luftstrekk til boligen, kan
kunden selv måtte grave ned kabelen på egen tomt.
Bindal kommune vil fortsette arbeidet for å søke støtte til
videre utbygging av fiber i kommunen.

Ny politikontakt i Bindal

Ole Kristian Holand har tatt over som politikontakt, og vil i utgangspunktet være tilgjengelig i Bindal på torsdager. Han kan nås på
tlf 416 56 090, eller e-post:
ole.kristian.holand@politiet.no.
Han kan gi råd og veiledning.
Ring 112 ved akutte tilfelle.
Politiet sentralt nås på tlf 02800.
Trøndelag politidistrikt tlf 73 89 90 90.
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Har du tenkt å begynne å trene på treningsstudio, starte opp i
idrettslaget eller begynne å gå tur i marka, men vet ikke helt
hvor du skal begynne?
Nå har du muligheten til å få gratis trening og veiledning av
fysioterapeut for å komme i gang.
Ta kontakt med Ungdomslosen for mer informasjon:
Tlf 76 70 635 / 417 47 387.
Tilbudet gjelder fram til jul.
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Førjulsmarked
Søndag 9. desember kl 1400

Odd Walter Bakksjø
Avdelingsleder
Helgeland Museum
avd. Bindal, tlf.: 95 97 36 50
e-post:
odba@helgelandmuseum.no

Vi selger Jul i Bindal, den nye utgaven av heftet
«Gamle butikker i
Bindal». Vi har fått
inn flere nye, fine
bøker om nordlandsbåten. Vi har
også smågodt fra
Tante Pose. Smørmalt, markjordbær,
blåbær, rabarbra,
bjørnebær.

Kaffebrenner fra
Hildastua

Bindal Museums Venner inviterer til førjulsmarked på Bindal museum.
Vassås kirkes barnekor skal synge.
Salg av grøt, kaffe og kaker. Boder med
salgsvarer, loddsalg, museumsbutikk,
gang rundt juletreet. Nissebesøk??
Betaling kontant og helst VIPPS
(Ikke bankkort).

Registrering og skanning
På museet holder vi på med to ting for tiden:
Registrering av gjenstander på bygdetunet, og
skanning av arkivmaterialet etter Risøybruket.
Det første innebærer å skaffe en oversikt over
gjenstandene og hvor de kommer fra, hvor gamle
de er, bruksområder, fotografering osv. Vi har
begynt med Hildastua.
Det andre er å skanne gamle dokumenter - kart,
kontrakter, arbeiderlister, regnskap, salgsprotokoller m.m. Dette er et ganske møysommelig arbeid,
da materialet er rundt 140 år gammelt, og derfor
skjørt. Det meste er allikevel godt leselig, og det er
spennende arbeid - samfunnet på Risøya og i
Bindal for øvrig på slutten av 1800-tallet trer fram
på en ny måte.
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Til skoler, barnehager, lag og foreninger
Trollfjell Friluftsråd har nå eksistert i snart to år. Vi har gjennom ulik
finansiering opparbeidet oss en del utstyr, som vi bruker på friluftsskoler,
kurs, arrangementer o.l. Imidlertid ligger mesteparten av utstyret i ro når
vi ikke bruker det. Og utstyr er til for å brukes. Så hvis dere mangler utstyr til en skoletur, friluftsdag o.l. så er dere hjertelig velkomne til å låne
vårt utstyr. Og dere betaler selvsagt ingenting for det.
Utstyret ligger i Brønnøysund. Det letteste ved lån av utstyr er å sende
meg en mail om hva dere vil låne og når. Hvis dere ikke har anledning til
å hente selv, kan jeg prøve å få tatt det med. Jeg er mye på farten. Hvis
det er snakk om mye, har vi en tilhenger til utlån.
Hva har vi:
 Fjelltelt
 Lavvoer
 Bålstativ
 Gryter og popcornkjele for bål
 Redningsvester
 Våtdrakter
 Kniver, øks og sag
 Kompass og orienteringsposter
 Stor stekehelle
Hilsen
Magne Ekker
Trollfjell Geopark og friluftsråd

75018207 / 91684465
magne.ekker@trollfjellfriluftsraad.no
www.trollfjellfriluftsraad.no. www.trollfjell
geopark.no

Bindal kommune
utstyrssentral

Vi minner om at Bindal kommune har en
egen utstyrssentral på Bindal rådhus.
Vi låner ut følgende utstyr.

Fjelltelt

Lavvo

Bålstativ

Redningsvester

Våtdrakter

Ski

Skøyter

Rattkjelke

Pulk
Dette kan lånes av privatpersoner bosatt i
Bindal, og av lag og foreninger og skoler
og barnehager.
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www.bindalutvikling.no

Programstatusvurdering og strategiseminar
24. oktober gjennomførte styret i Bindal Utvikling AS programstatusevaluering der styret evaluerte arbeidet i
omstillingsprogrammet det siste året.
Dagen etter var satt av til strategiseminar der prioriteringer og satsninger for
kommende år ble diskutert. Dette danner grunnlag for revisjon av omstillingsplanen og utforming av handlingsplan for 2019. Omstillingsplan og
handlingsplan 2019 skal vedtas av Bindal kommunestyre på første kommunestyre i 2019.
TILSKUDDSLISTE:
Forstudie "Tareproduksjon 2020 - Taubunting", Norseaqua AS, kr.
50.000,Forstudie Design Heilhorn gapahuk, Bindalseidet Grunneierlag, kr,
44.000,Forstudie "Tareproduksjon 2020" Kompetanseheving om Lean, Norseaqua AS, kr. 50.000,Nettverkstreff
Siste fredagen i hver måned er det nettverkstreff
på Medvind innovasjonsloft, det er åpent for alle
og gratis å delta på. Vi spanderer kaffe, te og vafler. Neste gang er 30. november kl 11.30 - 12.30
på Terråk, Brukstomta Næringspark, Medvind innovasjonsloft. Dette blir årets siste Medvinlotteri,
med STORE vinnersjanser. Overskuddet går til et
veldedig formål. Velkommen!

Båtsaumen
Informasjonsblad for Bindal kommune

Side 17

Introduksjon til Lean den 19. desember
Samarbeid NorseAqua og Bindal utvikling
08.00 – 16.00 på Terråk, Medvind Innovasjonsloft.
Gratis deltagelse inkludert lunsj.
Påmelding til marit@bindalutvikling.no innen 10.12.
Alt. 1 Deltager intro til lean og deltager leanspill.
(begrenset antall plasser)
Alt 2. Deltager intro til lean og evt. være observatør under spillet.

Lean er med på å styrke organisasjoners evne til omstilling og
bidrar til å dekke kunders / brukernes behov på en mer effektiv måte. Dette oppnås gjennom å endre måte å jobbe på,
gjennom involvering, kulturbygging og ledelse. Forenkling og
Adrian
forbedring av prosesser står sentralt i Lean.

Program 19.12. av KIWA TI
Intro til Lean 08.00 – 11.00
• Introduksjon til Lean, historie
• Hva kan vi oppnå ved å bruke Lean?
• Toyotas 14 prinsipper
• Hvorfor er endring nødvendig?
• Utvikling av en Lean organisasjon
Leanspill: 11.00 – 16.00
Spillet simulerer en produksjonssituasjon med et sett av arbeidsoperasjoner. Vi starter med en grunnoppstilling, gjennomfører en
spilleomgang, rapporterer resultat og drøfter erfaringer for så å
finne frem til endringer/forbedringer før neste spilleomgang.

Båtsaumen
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Elever lærer om fiske

Vi har hatt 2 flotte dager med elever
fra Bindalseidet Friskole Ba og Terråk
skole. Fiskeri og sjømat har stått på timeplanen. Elevene har besøkt fiskemottaket på Nordhorsfjord (Martin Kjølstad og
Tobias) og deretter stekt fiskekaker, laga
«fesk (kveite) og tades» (fish and chips)
som de har servert til alle elevene på ungdomsskolene. Takk til Heidi Hernes som
ga god info om utdanningstilbudene ved Ytre Namdal videregående skole og som lagde mat med elevene. Takk også
til Rørvik Fisk for råstoff av beste slag.
Bindalseidet og Terråk skoler

Opplæringskontoret for fiskerifag i Nord-Trøndelag (OFNT)
var med på dette opplegget.
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Skoleelever blir kjent med Bindal kraftlag
20 elever i 4. og - 5. klasse
fra Terråk skole og Bindalseidet skole var i november på
besøk på Bindal Kraftlag. De
fikk se hva montører arbeider
med og fikk et inntrykk av en
mulig framtidig arbeidsplass.

Anja Tjelflaat

Program-/prosjektleder
omstillingsprogrammet
Bindal Utvikling AS
Mobil+47 93203600
E-post anja@bindalutvikling.no

Elevene var også ute i skogen
under høyspentlinjer for å se
på hvordan linjene må ryddes
og hvordan skaffe strøm til
Hildringen om høyspenten
kuttes. Det var masse kreativitet og engasjement.

Marit Røstad

Administrasjon- og prosjektkoordinator
Bindal Utvikling AS
Mobil +47 900 94 472
E-post: marit@bindalutvikling.no
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Tusen takk til Tom
Van Tuijl på Hildringen Aktivitetsgård
for to supre aktivitetsdager for
1.-4. klasse ved Terråk skole.
Elevene fikk prøve seg i blant
annet øksekast, hinderløype,
og pil- og bueskyting. Et supert tilbud som vi anbefaler
flere å benytte seg av. Vi
kommer gjerne tilbake.
Hilsen Terråk skole

Inkludering av barn i lavinntektstfamilier

Invitasjon til frivillige lag og foreninger som kan være aktuelle i forhold
til å søke på midler for familier med lavinntekt.
Bindal rådhus, kantina, kl 1800—1900 onsdag 28. november.
Tove Kvaløy og Arne Bangstad fra helse– og velferdssektoren vil informere om hvordan man søker stalige midler til tiltak for barn i familier
med liten inntekt. Søknadsfristen er 10. desember.
Les om ordningen på
https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/
lavinntekt/

Julebord på Ter r åk gjestegår d
lørdag 8. desember og fredag 14.
desember kl 1900—0200.
Pris 399,- på stk. Påmelding til
post@terraak.no eller ringe/ sende
melding til 916 44 071
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UKM 2019
Ung Kultur Møtes foregår på
Berg skole lørdag 2. februar
kl 1300, med kunstutstilling og
forestilling på scenen.
Som vanlig møtes ungdommene fredag kveld den 1. februar
kl 1800 for sceneprøver og sosialt samvær.

Gruppe fra Sømna som var med på UKM
2018 i mars på Bindalseidet skole.

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.

Side 22

Båtsaumen
Informasjonsblad for Bindal kommune

Utmerkelse til
Bindal kommune
Ved utdelingen av medaljer til veteranene fra Tysklandsbrigaden den
20. november, fikk Bindal kommune
samtidig en utmerkelse fra Heimevernet for godt arbeid med beredskapsplan og sikkerhetsspørsmål i
kommunen.
– Det er ikke ofte vi deler ut denne utmerkelsen, den henger høyt, sa oberstløytnant
Henriksen under seremonien.

«Sjefens heder» fra Sør-Hålogaland
heimevernsdistrikt HV-14 ved
oberstløytnant Bengt Henriksen ble
overrakt ordfører Britt Helstad.

Bindalseidet svømmebasseng

Onsdager
Kl 1700—1900 Åpent for alle (barn fra og med 4. klasse kan komme
uten foresatt).
Kl 1900—2000 Åpent for alle fra og med 8. klasse.
Torsdager
Kl 1700—1800 Baby- og småbarnsvømming.
Kl 1800—1900 Familiebading.
Kl 1900—2030 Varmbading med trim.
I skolens ferier og fridager er bassenget stengt.

Bassenget har vært
stengt flere uker i
høst pga teknisk
feil, men vil åpne
igjen i januar.

Inngang kr 30,- for barn og kr 50,- for voksne. Bruk badehette.

IL Kula
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Julen 2018
3. juledag er det juletrefest på
Bindalseidet skole, kl 1500. Det
blir underholdning, loddsalg
med flotte premier, salg av kaffe
og kaker. Det er 8. kl ved Bindalseidet skole som arrangerer.

6. juledag: Juletrefest i
Åbygda på Åsen kl 1330.
Leker og gang rundt juletreet. Ta med matfat!
Nissen kommer.
Arr: Åbygda UL.

3. juledag er det Juletrefest på
ungdomshuset på Helstad kl
1500. Arrangør er UL Fram.

Juleball for alle elever fr a
7. klasse og opp til 1. året
på videregående. Fredag 30.
november kl 2000 i hallen
på Bindalseidet. Dag Christer med venner spiller. Ribbe. pølser, kjøttkaker og
dessert. Kr 150 pr pers.
Pent antrekk. Buss begge
veier fra bensinstasjonen på
Terråk kl 1900 og fra Bogen kl 1930.

4. juledag: Julerevy på Vonheim
kl 20. Rhymes med Stian
Kjeldsand spiller opp til dans.
Arr: UL Fønix

Kommunale avgifter

Innbyggere
som har mottatt krav om kommunale avgifter nå
Utstyrssentral
nylig vil ha lagt merke til at eiendomsskatten står på to linjer i
oversikten. Det ene beløpet viser totalbeløpet for beregnet eiendomsskatt for hele året, mens det andre beløpet viser hva
som allerede er betalt for første halvår.
For de som fikk beregnet feil skatt i første halvår, er dette nå
rettet opp.
Ta kontakt med økonomiavdelingen hvis du har spørsmål.
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Kulturkalender vinteren 2018/19
Terråk husflidslag
har julebutikk på
Doktorgården fra 3.
til 8. desember.
Åpent kl 1100-1700.

Bygdekinoen
Terråk
3. desember
kl 1800 Grinchen (Alle)
kl 2000 Robin Hood

Julequiz på Ter r åk gjestegår d
fredag 21. desember. Quiz'en
starter kl 20:00, men lurt å komme i god tid. Hvert lag kan ha
inntil 6 deltakere. Pris pr. lag er
kr. 100,-. Påmelding skjer til
Terråk Gjestegård.

Terråk skolemusikk har
adventsstund på Toppen
søndag 2. desember
kl 1430-1630. Skolemusikken spiller.
Loddsalg, Salg av mat.
Julegrantenning
ca kl 1700 ved Coop
Marked Terråk.

Vi inviterer til Luciakonsert i
Vassås kirke torsdag 13. desember kl.18.00. Foldereid barnegospel deltar også.
Arr. Vassås kirkes barnekor
B-Gjengen har julekonsert lørdag 15. desember kl 1900 i hallen på Bindalseidet. Inngang kr
300,-. De har med seg mange
gjesteartister. Les mer på Facebook.
Vi synger julen inn
Konsert i Solstad kirke søndag
16. desember kl 1600.
Arr. Kirkemusikalsk råd

Bindalseidet skolemusikk
tenner juletreet på Bindalseidet lørdag 1. desember kl 1500. Underholdning i hallen etterpå, salg
av kaffe og kaker, loddsalg, åresalg.
Familiejulebord på Åsen i
Åbygda lør dag 8. desember.

