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Tid for innhøsting 

Våren er her 
 

Sommer i Bindal 

           Bindalseid-dagan 4. - 8. juli 
Thomas Brøndbo   Rock and roll Retribution   B-Gjengen 

Quiz, fjelltur, helikopterflyging, revy, pubkveld, mm. 

Nordlandsbåtregattaen  
for 40. gang 

Terråk  
29. juni -1. juli 

  
 

Bryan Adams 
Tribute  

og  
Contrazt 



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 2018.  
 

Bindal rådhus er åpent kl 0800 
til 1500 fra 15. mai og fram til 
14. september. 
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 
Legekontoret tlf 75032560 
Nasjonalt legevaktnr:  
tlf 116 117. 
Øyeblikkelig hjelp tlf 113. 
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Folketallet i Bindal  
pr. 1. april 2018: 1.469 

Ungdoms-LOS 
Malin Holm Gangstø 
(30) er engasjert i en 
50% prosjektstilling 
som ungdomsLOS.  
Malin starter 30. juli og 
vil arbeide som en del 
av Koordinerende En-
het (KE). Hun vil drive 
oppsøkende virksomhet 
ovenfor målgruppen, og det vil være 
mulig å ta kontakt med Malin direkte. 
Kommunen vil komme tilbake med 
informasjon om når og hvordan Malin 
vil være tilgjengelig ved skolestart.  
Hun er utdannet fysioterapeut/
ridefysioterapeut, og har arbeidet i 
Brønnøysund og i Danmark. Dette er 
en 50 % prosjektstilling ut skoleåret 
2018/2019, med mulighet for forleng-
else. Stillingen vil plasseres under hel-
se- og velferdssektoren/
Koordinerende Enhet (KE) og vil få 
ansvaret for å følge opp ungdom mel-
lom 14 – 23 år som har avbrutt videre-
gående opplæring eller står i fare for 
avbryte opplæringen. Stillingen er del-
vis finansiert av et tilskudd fra Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet .  
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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 2018 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 e-post til post-
mottak@bindal.kommune.no. Oppgi full postadresse. Vi 
sender deg faktura i posten. 

Møteplan for politiske møter 
 

Formannskapet/fondsstyret  Kommunestyret 
      Torsdag 21. juni 
Torsdag 13. september   Torsdag 27. september 
Torsdag 18. oktober   Torsdag 8. november 
Torsdag 22. november   Torsdag 13. desember 

Tannhelsetjenesten 
Tannlege Gunnar Thorseth hadde sin siste arbeidsdag tirs-
dag 29. mai. I løpet av sommeren vil tannlege Svetlana 
Olshevskaya begynne som ambulerende tannlege på Sør-
Helgeland, og vil være i Bindal i 40% av stillingen. Likeså 
får tannklinikken besøk av tannpleier som skal undersøke 
og undervise pasienter i tannhygiene. 
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Kjære sambygdinger! 
 
På rekordtid gikk vi fra vinter til full sommer, hvor ble 
det av våren kan en spørre seg. 
For alle som driver jorda er det ønskelig med vekslen-
de vær som bidrar til gode avlinger, og vips så fikk vi 
en smak av vinter. Dette er typisk for vår landsdel. Jeg 
håper sommertemperaturene dukker opp igjen. 
Heilhornet har i de senere år blitt et attraktivt turmål. 
Dette har gitt oss store utfordringer med parkering. Jeg 

vil derfor rette en stor takk til alle som er med og bidrar til parkerings-
plass på Vikestad og sti opp mot Heilhornet derfra. Jeg håper dette bi-
drar til at noen velger å gå opp derfra, fremfor å parkere langs Fv17. 
  
I fjor på denne tiden ventet vi på behandling av søknaden for midler til 
mudring av Kjærstadvalen/Årsetvalen, og stedsutviklingsmidler for Ter-
råk sentrum. I år er «Valveita» snart ferdig mudra, når jeg ser bort fra 
utfordringene med kvikkleire ved brukaret på Valasiden. Det gjenstår å 
se hva det vil bety, og hvilke konsekvenser det vil få for mudring under 
brua.  Jeg håper turistene i Bogen er fornøyde så langt, med at de kan 
ferdes ut på Kjella og videre til havs, til alle døgnets tider.  
Terråk sentrum forventes tilnærmet ferdig til årets regatta. 
 
I år har vi søknad om finansering fra fylkeskommunen og kystverket til 
kaia ved Kjella s-lags fiskemottak på Nordhorsfjord. Den er i dårlig for-
fatning og trenger en oppgradering. Dette er svært viktig for videre opp-
rettholdelse av Kjella fiskemottak og rekruttering av fiskere. 
Videre jobbes det med å få Holm fergeleie inn på budsjettet for 2020. I 
den forbindelse hadde vi 8. juni besøk av fylkesråden for samferdsel, 
Svein Eggesvik og avdelingsdirektør vegavdelingen Nordland, Kjell 
Skjerve og to representanter for vegavdelingen i Mosjøen. I samme an-
ledning hadde vi befaring på veistrekningen Bindalseidet – Røytvoll 
sammen med daglige brukere av veien. Det er ønskelig med oppgrade-
ring av flere stikkrenner før asfalt legges.  
Busslommen på Årsandøy ble også etterspurt, da det i 2017 ble besluttet 
at den skulle flyttes til rasteplassen. Det kom opp skilt for buss-stopp, 
men den er ikke tatt i bruk. 
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I etterkant av stortingsvedtaket, folkeavstemming og kommunestyreved-
tak fra 1. mars 2018 om at Bindal skal bestå som egen kommune i Nord-
land, har jeg invitert fylkesrådslederen til Bindal.  
25. juni får vi besøk av Tomas Norvoll. Vi har mange tema å ta opp, 
blant annet å få Holm fergeleie inn på budsjettet i 2020. Han skal få godt 
innblikk i hva vi holder på med i Bindal, både på kommunal sektor og 
innen næringsutvikling. 
 
Det mest eiendommelige som har skjedd i vår er at KMD atter tar opp 
tematikken Austras tilhørighet etter at Stortinget fattet vedtak 7. desem-
ber 2017 om at Bindal skal bestå som egen kommune med dagens gren-
ser. Dette med bakgrunn i nye innbyggerinitiativ. Det medførte ny inn-
byggerundersøkelse på Austra og ny uttalelse fra kommunene til fylkes-
mennene, som hadde frist til å gi sin innstilling til KMD innen 1. juni. 
Denne ble videre utsatt til 12. juni. For Bindal er det et årlig tap på over 4 
millioner om vi mister våre innbyggere på Austra.  
 
Det hadde vært interessant om noen hadde fattet interesse for kostnadene 
i forbindelse med kommunereformarbeidet som er utført i landets kom-
muner og fylkeskommuner. Jeg tror det har bidratt til mye samferdsel på 
landsbasis. Det har også skapt mye uvennskap og ødeleggelser av godt 
samarbeid. 
 
Jeg håper at departementet i løpet av sommeren tar en endelig beslutning 
for Austra: Det er ikke bra for noen at dette drar ut i tid, og så må vi alle 
forholde oss til det som blir bestemt. Vi må alle føle et ansvar for å stå 
sammen, framsnakke hverandre og skape samhold og trivsel, samt bidra 
til etablering av nye arbeidsplasser.  
 
Bindal skal fortsatt være en god kommune å bo og jobbe i. 
 
Tenk positive tanker og la positiviteten gro for en positiv framtid i Bin-
dal!  Jeg ønsker alle våre innbyggere en riktig god sommer og fin ferie! 
 

Vennlig hilsen 
Britt ordfører 
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Onsdag 4. juli 
18:00 – 20:00 Diskotek for barn i hallen. Fra 1. – 9. klasse. 
Arr. Kommende 10. klasse. 
 
Torsdag 5. juli 
10:00 Guidet tur til Heilhornet. Oppmøte på Vikestad ved felles-
beitet. Premiering av deltakerne.  
12:00 Natursti for alle til Gundagammen. Star t fra fellesbeitet.  
Poster med oppgaver for hele familien. Premiering av deltakerne. Ta med 
familie, nabo og venner for en fin tur opp til gammen.  
15:30 Guidet båttur fra Kalvika. Håvard Liasjø er  med som guide!  
 
18:00 – 21:00 HEILHORNQUIZ i hallen med Eivind Chr istensen. Vi 
har plass til 12 lag, med maks 8 deltakere på hvert lag. Påmelding til  
Tina Kveinsjø tlf 48 07 05 38. Quizlaget må ha en lagleder og navn på 
laget gis ved påmelding. Kr 50,- pr person. 
21:00 – 01:00 Pubkveld på Kula kafe. 18 års aldersgrense. Live-
musikk med medlemmer fra B-gjengen. Arr. IL Kula. 
 
Fredag 6. juli 
11:00 – 15:00 Fiskekonkurranse i Kalvika. Salg av mat. Premie-
ringer. Premier er sponset av TTS, Brønnøysund Avis, YX Bogen, 
COOP Marked, Joker Bogen og Byggi Valen. Arr. Bindalseidet båt og 
miljøforening.  
16:00 – Offisiell åpning av dagene i parken. 

Underholdning av Bindalseidet skolemusikk og Dina Sønnesyn. 
Utdeling av oppmuntringsprisen. 
Premiering av Heilhorntur og natursti til Gundagammen. Vi får også 

vite hvem som var vinnere av fiskekonkurransen. 

Bindalseid-dagan 2018 
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15:00 – 18:00 Salg av middag, kaffe og kaker i teltet. 
15:00 – 18:00 Utstillinger og boder i/utenfor hallen vil åpne.  
20:00 Revy i hallen med revygruppene Steintoillåt, UL Fønix, Toppen. 
 
21:00 – 01:00 Rett etter revyen blir det fest med «Rock 
and roll Retribution» i parken.  
Priser kun revy: Kr 250,-. Revy og fest: Kr 350,-. Fest: kr 
250,-. Billetter kjøpes ved inngangen fra klokken 19:00. 
Aldersgrense 15 år. Legitimasjonsplikt.  
 
Lørdag 7. juli 
11:00 – 18:00 Utstillinger og boder er åpne. 
11:00 – 18:00 Salg av middag, kaffe og kaker i teltet. 
12:00 – 16:00 Sightseeingtur med helikopter. På gressbanen. Midt-
norsk helikopterservice. Værforbehold. 
12:00 Det blir skattejakt for barn opp til 8 år. Oppmøte i barnehagen. 
12:00 Aktiviteter for barn i bingen. Arr. IL Kula. 
12:00 – 16:00 Hesteridning ved sentrumsbygg. 
12:00 – 18:00 Bruskasseklatring. 
13:00 Det blir selvfølgelig salg av tradisjonsmat i teltet til kjelene er tom-
me (kr 300,- pr pers) Dette bruker å være svært populær, så her er det 
førstemann til kjelene som gjelder! 

 
16:00 – 17:00 Allsang i parken med Thomas Brøndbo.  
Gratis inngang for alle.   
 

21:00 – 01:00 På kvelden spiller B-Gjengen opp til fest i par-
ken.  Billetter : Kr  300,- . 
Aldersgrense 15 år. Legitimasjonsplikt.  

 
Søndag 8. juli 
12:00 – 16:00 Familiedag ved Bøkestadvan-
net. Salg av mat. Arr . Bøkestad Utmarkslag. 
16:00 – 18:00 Vi avslutter Bindalseid-dagan 2018 med fotballkamper for 
senior på gressbanen. Følg med på IL Kula sin facebookside for mer in-
formasjon/påmelding.  



Peder Knophs vei 5, 7980 Terråk      org.nr. 987 753 269    
  paanlind@online.no         Tlf 95215259  
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Siste onsdagskaffe på huskestua blir 27. juni, før ferien. 
 
Stavgang på sentralen hver  tir sdag frem til fer ien, den 26. juni blir  
siste tirsdag. Vi møter på sentralen til 10.30, og kommer tilbake til sen-
tralen for lunsj 11.30. 
 
Eldredagen i Bindal blir  marker t i hallen på Bindalseidet søndag 9. 
september kl.1400. 

 
Frivilligsentralen har flere frivillige som ønsker å hjelpe til med evt 

plenklipping i sommer. Så ta gjerne kontakt med sentralen, om du skulle 
ha behov. Den som vil ha hjelp til hagerydding bør ha utstyr til det selv, 
slik at den frivillige slipper å låne av andre for å få jobben gjort.  

 

Vil du på handletur, kan vi hjelpe til med dette. Vi skaffer frivillige som 
kan kjøre og bli med på tur. Ta kontakt. 

Frivilligsentralen er på bristepunktet for inntak av klær og sko. Vi har 
ikke kapasitet til å ta imot mer nå. Tusen takk til alle som har vært 

innom med klær og sko.   

Barnehagelunsj i alle tre barne-
hagene, 23.mai på Bindalseidet, 
24.mai på Terråk og 28.mai på 
Kjella.  
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Sommerfest på sykeheimen man-
dag 18. juni kl 1530. Venneforening-
en inviterer til sommerfest med grill-
mat, kaffe og kaker. Åresalg. Bye og 
Spikkeland synger viser av Erik Bye, 
Einar Skjæråsen, Alf Prøysen og 
Hans Børli. 
 

Oppfriskningskurs for sjåfører 65+  
Roger Edvardsen fra Startens Vegvesen i Brønnøysund er kurshol-
der. Kurset går over 8 timer, fordelt på 2 dager. Kurset er kun teo-
retisk, og det er ingen eksamen. Kurset er gratis. Det blir mulig å 
kjøpe mat begge dager. 
Bindalseidet eldresenter onsdag 19. september kl 1000—1400. 
Terråk gjestegård torsdag 20. september kl 1000—1400. 
Arrangør er Bindal frivilligsentral, Bindalseidet og Terråk pensjo-
nistforeninger. Maks antall er 30 personer. Førstemann til mølla. 
 
Påmelding innen 3. september til:  
Paula Lindrupsen, tlf 948 11 116. 
Solbjørg Sagmo, tlf 958 71 358. 

Ny åpningstider frem til ferien: 
Mandag - stengt. 
Tirsdag, onsdag og torsdag - 0830-1500. 
Fredag - stengt.  
Vi har sommerstengt på frivilligsentralen fra 2. juli til 12. august. 

Språkkafe/ettermiddagskaffe star ter  opp igjen til høsten. 
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I forordet står det: 
Vi som har skrevet dette lille heftet har ønsket å minnes, og å vise hva en 
nå nedlagt og nesten avglemt institusjon i lokalsamfunnene våre, har 
betydd for folk flest. Vi ønsker å dra ”frem fra glemselen” de mange små 
butikkene rundt om i grendene våre. På det meste hadde vi rundt 30 små 
butikker. I dag kan vi telle dem på ei hand. Butikken i bygda var møte-
plassen der en kunne få tak i de nødvendigste varene for å få livet til å 
danse rundt i familien, men butikken var også plassen der nytt ble ut-
vekslet og vesentlige sosiale behov ble dekket. Den gamle butikken var 
en kulturbærer og er derfor en viktig del av vår kulturhistorie. 
 
I heftet finner du omtale av butikker i Bindal etter kommunegrensene fra 
1964. Heftet blir solgt under Nordlandsbåtregattaen, på Bindalseidet-
dagan og fra Bindal museum på Terråk. 

Nytt lokal-
historisk hefte 
kommer i juni. 
 
Berit Eide, Håvard Lia-
sjø, Hild Dagslott og 
Olav Håkon Dybvik har 
på vegne av Bindal mu-
seums venner samlet 
noe av vår nære historie 
i dette heftet.  
Over 76 sider med 
mange bilder får du en 
god oversikt over de 
fleste av små og store 
butikker i Bindal. 
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Rulle 

Den mobile avfalls-
stasjonen 
 
Terråk: Hver mandag, unntatt den siste mandagen i måneden  
kl 1500—1700 ut september. Deretter 8. oktober, 22. oktober, 
5.november, 19. november, 3. desember, 17. desember. 
 
Bindalseidet: Siste mandagen i måneden kl 1500-1700 ut sep-
tember. 
 
Kjella: 5. september kl 1530—1630. 

Penger igjen på skatten ? 
27. juni er første utbetaling for de som får igjen på skatten. 
Deretter skjer det utbetalinger hver måned fra 15. august fram 
til 12. oktober. Fikk du skatteoppgjøret ditt 27. juni, er fristen 
for å betale restskatt 20. august, med 2. termin 24. september 
hvis beløpet er større enn kr 1.000,-. Fikk du skatteoppgjøret 
ditt 15. august eller senere, er fristen for å betale 3 uker etter 
datoen skatteoppgjøret ditt var klart. 
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Bindal er med i Trollfjell friluftsråd. TellTur er friluftsrådenes 
elektroniske system for turregistering (postkassetrim). Her kan 
du finne turmål og registrere resultatene dine. Konkurrer med 
deg selv eller med andre turgåere om å nå flere mål. Klikk 
«Velg turmål»/ «Finn turmål» og klikk deg fram til ditt område 
for å se hvilke turmål som finnes og bli med på tur!  

Les mer om dette her: www.telltur.no 
Alle turene i Topp10 i Bindal er omtalt her, pluss mange andre 
i regionen. Det er frivillig å bruke systemet. Du kan fortsatt re-
gistrere turene dine i Topp10 på et enkelt papirskjema som du 
får på rådhuset, eller finner på kommunens nettside. 

http://www.telltur.no/hjelp
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 I 2018 er det sam-
me turer som i fjor.  
i Topp 10. Alle tur-
målene har bok lig-
gende ut året rundt. Bøkene blir byttet ut rundt den 15. sep-
tember hvert år. Av hensyn til elgjakta bør en være ferdig med 
turene innen slutten av september. Det er mulig å bestille krus 
for den som går 8 av 10 topper i løpet av sesongen. For barn til 
og med 9 år er kravet 4 av 10.  Dersom du ønsker å bestille 
krus når du har nådd antall turer som kreves, meld til Bindal 
kommune v/Rønnaug Helstad (Bindal rådhus, 7980 Terråk)  
eller som e-post til postmottak@bindal.kommune.no innen 15. 
september. 140,-  kroner overføres til konto 4651 07 01224. 
Husk å merk overføring med; Topp 10, navn og antall krus. 

Topp Lengde Høyde Gangtid 

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

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.  

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 
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De to unge musikerne Marianne Bye Granheim (sanger) og Maria 
Gilberg Spikkeland (pianist) spiller en konsert bestående av viser 
og kjent norsk klassisk musikk. Kjente og kjære viser av Mariannes 
bestefar, Erik Bye, samt Einar Skjæraasen, Alf Prøysen og Hans 
Børli. I tillegg framfører de noen klassiske pianoperler av Edvard 
Grieg, Christian Sinding og Sverre Jordan. Begge musikerne har  
en bachelorgrad fra Grieg-akademiet og har spilt sammen siden  
de møttes der.  

Konsert på Bindal museum: Mandag 18. juni kl 1900. 

Inngang kr 150,- for alle. 
Arrangør Folkeakademiet Bindal 

 BINDAL 
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Romanen "Stien til Maajeh-
Tjokka" av Arvid Sveli utgis 
som lydbok.  Magne Olav 
Aarsand Brevik har lest inn 
boken. 

En person står sentralt i denne ro-
manen: - den legendariske bjørne-
jegeren Jo Tomså (pseudonym for 
Ol-Tomså). Jakten på storbamsen 
går som en rød tråd gjennom fort-
ellingen, men vel så gripende og 
vesentlig er skildringen av den 
tragiske skjebne som rammet Jo 
Tomså og hans familie. 

Utgivelsen er en hyllest til Arvid 
Sveli (f.1920) og hans forfatter-
skap. Sveli fikk i 1993 Brønnøy kommunes kulturpris og i 2015 Bindal 
kommunes kulturpris. I 2011 ble et minnesmerke reist i Svelia i Velfjor-
den.  

 

Skuespiller og bindaling Magne Olav Aarsand Brevik formidler roma-
nen med stor innlevelse, og sørger for at all dialog i boken er på auten-
tisk dialekt. Trond Nilsen har stått for studio-produksjon, Bjørn-Peder 
Johansen har vært pådriver. Knut Høihjelle har laget ny vakker forside. 
Layout ved Gunther Zerener, og trykking ved Arena Produksjon.  
Boken lanseres under Velfjorddagan i slutten av juli 2018. Samtidig vil 
den utgis digitalt på www.ebok.no og kan da laste ned fra internett. Det 
vil bli anledning til å forhåndsbestille den fysiske boken fra 1. juli via 
denne siden. Boken kommer ut i et begrenset opplag på noen få hundre 
bøker, og blir ikke å finne i ordinært salg. Den utgis med et vakkert ut-
formet omslag. Romanen er på 181 sider (7 CDer). Utsalgspris blir kro-
ner 350,- + evnt frakt.   

Romanen "Stien til Maajeh-Tjokka" 
av Arvid Sveli utgis 27. juli 2018 
som lydbok. Den ble opprinnelig 
utgitt i bokform på Gyldendal Norsk 
Forlag i 1984, men er for lengst ute 
av salg. 

Ny lydbok 

http://www.ebok.no/
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Bindal Utvikling AS www.bindalutvikling.no 

Siste fredagen i hver måned er det 
nettverkstreff for næringslivet. 
Dette er gratis og åpent for alle. 
Ingen påmelding. Vi serverer kaf-
fe, te og vafler. Vi sees fredag 29. 
juni, kl 1130—1230 på Medvind 
Innovasjonsloft. Ta med noen tikroner til vårt Medvin-lotteri. 

TURISTKART 2018: 
Bindal kommune og Bindal Utvikling 
lanserer ny utgave av turistkart for 
turister og besøkende som kommer til 
Bindal og Heilhornets rike sommeren 
2018. Kartet skal være ferdig produ-
sert og klart for distribusjon i midten 
av juni. Her finner du oversikt over 
attraksjoner, opplevelser, overnat-
tingsmuligheter, spisesteder og butik-
ker,  

For sommeren 2018 skal det kjøres en utprøving av tre opple-
velser (se side 20 og 21 her i bladet). 
Mandager - kveldstur til Mulingen. 
Tirsdag - familiedag på Hildringen. 
Torsdag - Faragut-tur til Reppen. 
Dette arbeidet er delfinansiert av Innovasjon Norge og Bindal 
Utvikling, med bl.a. Kystriksveien som prosjektleder. 

http://www.bindalutvikling.no
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Adrian 

Kurs i mobilfilming 
 
Firmaet Camerat fra Steinkjer 
ved Patrik Grønli, har holdt 
mobilfilmingkurs i Bindal ny-
lig. Kurset ble tilbudt både på 
dagtid og kveldstid, og åtte del-
tagere  møtte opp. Det å lage 
og redigere små videosnutter, 
er nyttig kunnskap i mange 
sammenhenger. De fleste har i 
dag alltid med seg en smartte-
lefon med godt kamera. Ved 
hjelp av en egen redigeringsapp, kan man selv lage små filmer 
til bruk på sosiale medier.   

Marit Røstad 
Administrasjon- og prosjektkoordinator 
Bindal Utvikling AS 
Mobil +47  900 83 939  
E-post: marit@bindalutvikling.no 

 

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

Møt oss på stand på Nord-
landsbåtregattaen og på  
Bindalseid-dagan. 
Bindal Utvikling vil sammen 
med Bindal kommune ha stand 
med konkurranse, noe å bite i 
og litt å drikke! Kom innom for 
en prat! 
Åpent hus på Medvind Innovasjonsloft på Brukstomta 
Næringspark den 29.06 fra 11.30 – 13.00. Stikk gjerne 
innom for vafler, kaffe og en prat. Om ønskelig er det mulig å 
få omvisning hos NorseAqua og Bindalsbruket. 

Patrik Grønli, fra Camerat i Stein-
kjer demonstrerer mulighetene for 

filming med mobiltelefon. 

mailto:monja@bindalutvikling.no
mailto:anja@bindalutvikling.no
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Austra 
Den 12. juni ble det kjent at 
Fylkesmannen i Trøndelag an-
befaler Kommunal- og moder-
niseringsdepartementet 
(KMD) å ikke endre fylkes-
grensen på Austra, men tilrår 
grensejustering på Gutvik.  
 
Fylkesmannen anbefaler Kommu-
nal- og moderniseringsdeparte-
mentet (KMD):  
 
- For det første å beholde da-
gens fylkesgrenser på Austra. 
Innbyggerne ønsker å tilhøre en 
kommune, men innbyggerun-
dersøkelsene og de tre kommu-
nenes synspunkter gjør at det ikke er noen entydig omforent løs-
ning som peker seg ut. Fylkesmannen vil peke på at den beste 
langsiktige løsningen ville være en løsning med en ny, større 
kommune bestående av Leka, hele/deler av Bindal og Vikna/
Nærøy (jf også uttalelsen fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag). 
Samtidig vil vi her vise til at Stortinget så sent som i desember 
2017 har vedtatt at Leka og Bindal skal bestå som egne kommu-
ner.  
 
- For det andre en grensejustering på Gutvik, der fastlandsdelen 
av Leka legges til Nærøy/Nærøysund kommune fra 1.1.2020. Et 
innbyggerinitiativ fra Gutvik på Leka, er fremmet med ønske om 
grensejustering til nye Nærøysund. Det er argumenter som både 
vektlegger innbyggernes beste, og argumenter omkring Leka 
kommunes sin bærekraft. Fylkesmannen mener ut fra en samlet 
vurdering at hensynet til innbyggerne i Gutvik bør vektes tungt, og 
anbefaler i dette tilfellet en grensejustering.  
 

Fylkesmannen i Trøndelag foreslår 
at fastlandsdelen av Leka legges  
til Nærøy. Kartverket foreslår at 

grensen skal gå som her på kartet. 
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Bindal formannskap har fordelt  
kulturmidlene for  2018.  

Her er oversikt over  
tildelingene. 

Nr Søker 2018 

1 Bindalseidet skole-
musikk 

13.000 

2 Fønix skole-og ung-
domskorps 

12.000 

3 Terråk skolemusikk 13.000 

4 Hatten 4H   6.000 

5 Bindalseidet ung-
domsklubb 

  6.000 

Nr Søker 2018 

1 Bindal fotball 12.500 

2 Kula IL 18.750 

3 Åbygda IL 12.500 

4 Terråk IL 18.750 

5 Kjella IL 12.500 

Tilskudd barne/ungdomsformål  

Nr Søker 2018 

1 Bindalsfjord 2.000 

2 Koriåa 2.000 

3 Bindalseidet songlag 2.000 

4 UL Framsteg 2.000 

5 Bindal sykehjems 
venner 

2.000 

6 UL Fram 4.000 

7 Bøkestad utmarkslag 2.000 

8 Harangsfjord grem-
delag 

4.000 

9 Helstad/Bangstad 
velforening 

2.000 

10 Kjella husflidslag 2.000 

Tilskudd idrettsformål  

Tilskudd andre kulturformål  

11 Ul Fønix 4.000 

12 Terråk husflidslag 2.000 

13 Bindal hundeklubb 2.000 

14 Harangsfjord bonde-
og småbrukarlag 

2.000 

15 Bindal frivilligsentral 2.000 

16 Lydbok Arvid Sveli 2.000 

17 Bindalseidet vel-
forening 

2.000 
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Gratis vandretur til fjellet Mulingen   
Idrettslaget på Terråk har mange ivrige turgåere som er svært 
glad i å vise frem hjemplassen sin. Blir du med på tur? Muling-
en er 321 moh. Fra toppen har du fri utsikt i alle himmelret-
ninger. Du ser Heilhornet, Bindalsfjorden, Tosenfjorden og stor-
havet. Turen tar to timer, og går hver mandag kveld i juli kl 20. 
Ingen påmelding. Oppmøte på Smestad Autoservice, Terråk.  
Datoer: 2.,9.,16., 23. og 30. juli. 

 
 

Sanserike opplevelser i juli  
Les mer her: Visitheilhornet.no/2018 

I sommer kan du være med 
åttringen Faragut fra Terråk 
til bygda Reppen. 
Faragut er bygd av brødrene 
Alsli, og eies og drives av en 
lokal forening. 

http://Visitheilhornet.no
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Historisk reise i nordlandsbåt til båtbyggerbygda 
Reppa   
Tidsreisen 100 år tilbake i tid starter ved Helgeland museum avd. Bindal 
på Terråk, hver torsdag kl 11.00 i juli. Reisen går videre om bord i nord-
landsbåten Faragut og vi kjører langs den vakre fjorden, rundt Øksnings-
øy,  til båtbyggerbygda Reppa. Tutta tar deg der med på en historisk rei-
se gjennom bygdas bygninger, båtbyggertradisjoner og landskap. Inng-
ang museum, guiding, båttur og lunsj er inkludert i prisen.  Forhåndspå-
melding med kortbetaling. Priser: voksen: 500,- og barn/ungdom u/18 
år : 350,-. Datoer: 5., 12., 19. og 26. juli. Bestilling: Kystriksveien.no/
HR3N  

Aktivitetsdag for liten 
og stor på Hildringen  
Ta med familien eller en 
gjeng til Hildringen Aktivi-
tetsgård, som ligger 10 min 
med båt fra Terråk, for å få 
litt aktivitet inn i ferien. Hver 
tirsdag i juli fra kl 11.00 kan 
dere være med på aktivite-
ter i god ”Farmen-stil”. Her 
blir det konkurranser, latter 
og lek i alt fra; tautrekking, saging, kunnskap, slegge, øksekast, 
bueskyting og melkespannholding. Båt, aktiviteter og lunsj inklu-

dert i prisen. Forhåndspåmelding med kortbetaling. Priser: voksen: 
400,- og barn/ungdom u/18 år : 350,-. Datoer: 3.,10.,17.,24. og 31. juli. 
Bestilling: Kystriksveien.no/HR2N    

http://Kystriksveien.no/HR3N
http://Kystriksveien.no/HR3N
http://Kystriksveien.no/HR2N
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Kontakt:  
Odd Walter Bakksjø, avdelingsleder, Mobil:  959 73 650,  
E-post: odd.bakksjo@helgelandmuseum.no 
Postadresse: Helgeland museum, avd. Bindal 
Sørfjordveien 2A, 7980 TERRÅK 

Bygdetunet vil 
være betjent  
kl 1200-1600 i 
helgene fra  
St. Hans og  
til skolestart. 

Åpningstider under  
regattaen: 

Fredag 29. juni: 10-18  
Lørdag 30. juni: 10-18 
Søndag 1. juli: 10-16 
Det vil koste kr 50,-  
å gå i den nye utstillingen. 
 
Vanlige åpningstider:  
Bindal museum:  
Mandag-fredag kl. 09.00 - 
15.00  
Lørdag-søndag stengt  

Regattahelga 29. juni - 1. juli:  
«Nyåpning» av Bindal museum. 
Vi slår til med ny grafikk på veg-
ger og bannere, et maritimt fokus 
på objekter i utstilling.  

I butikken fin-
ner du nå en 
del "kedusei"-
varer. Krus,  
T-skjorter, 
vesker og pla-
kater.. 



Båtsaumen 
Informasjonsblad for Bindal kommune Side 23 

Utstyrssentral 

Da ble det endelig 
storflo, så i går 
kveld kom skuta  
seglende til Bindal  
barnehage,  
avdeling Kjella.  
Vi har feiret ankoms-
ten og dåp blir det 
senere. 

Egen skute i 
barnehagen 

Et tilbud til barn som skal begynne i 4.—7. klasse til høsten. Tirsdag 14. 
august til fredag 17. august i Bindal.  Frivillig overnatting en natt. På-
melding på «Deltaker.no». Koster kr 400,-. 15 plasser  Friluftsskolen er 
utviklet av Friluftsrådene Landsforbund og Den norske Turistforening. 
Lær om kart og kompass, bål, kanopadling, leirliv, ferdsel, turer og alle-
mannsretten.. Spørsmål: magne.ekker@trollfjellfrilufstraad.no 

Bli med på friluftsskole i  
sommerferien 



Side 24 
Båtsaumen 

Informasjonsblad for Bindal kommune 

Vassås kulturminneløype, Vassås: Kulturminneløypa på Vassås 
ble åpnet i 1992 og er ca. 2,0 km lang. Løypa har fokus på gravmin-
ner, og illustrerer brytningen mellom hedenske og kristne tradisjo-
ner. I kulturminneløypa finnes bosetningsspor fra jernalder til mo-
derne tid, da i hovedsak gravminner. Her ligger også en gårdshaug, 
som har kulturlag som dateres til jernalder. Gårdshaugen ligger ved  
Vassås kirke. 
 
Holm kulturminneløype: Kulturminneløypa ble åpnet i 1994 og er 
ca. 3 km lang. I løypa inngår kulturminner som fokuserer på religiø-
se forestillinger knyttet til døden. Kulturminneløypa viser gravskik-
ke fra jernalder via middelalder inn i historisk tid. Flertallet av pos-
tene er ved gravminner fra førhistorisk tid, men vi går også innom 
den gamle fredete kirkegården på Solstad (fra 1600-tallet). 
 
Granåsen natur- og kulturminnesti, Harangsfjord: Natur- og 
kulturminnestien på ca 2,5 km i området Myrmarka og Granåsen i 
Harangsfjord ble offisielt åpnet i 2009. Stien har fokus på den tidli-
gere bosettingen, samt smi- og skogbruksaktiviteten i området. I 
løypa inngår både automatisk fredete og historiske kulturminner. 
Ved Granåsen står et skap hvor man finner brosjyre med stedets his-
torikk og informasjon om postene. I dette skapet er også gjestebok, 
samt ei mini-utstilling med eldre skogsutstyr og modeller. Bygda 
fikk Nordland fylkeskommunes Kulturlandskapspris i 2007, blant 
annet på grunn Granåsen natur- og kulturminnesti og arbeidet med å 
sette i stand Aneovnen, en utendørs bakerovn i Svarthopen. 

Les mer om disse løypene på kommunens nettside. 

Kulturminneløyper 
 
I tillegg til alle turløyper og Toppturer, 
finnes det også stier med informasjon 
om den lokale kulturhistorien.  
Ta deg en tur i sommer, og lær mer 
om din egen kommune. 

https://www.bindal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/museum/
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Turene går i år til  
   

1. Brennhatten    parkering ved Åsen 
2. Kjærlighetsstien   i Røttingen 
3. Øvervatnet    i Hallenget 
4. Vardefjellet i Skauvika  i Skauvika 
5. Nonslia    ved Bøkestadvatnet 
6. Grønnbenken   i Kolven 
7. Gundagammen   ved fellesbeitet 
8. Rislia     ved oppgangen til Holmshatten 
 
Alle barn opp til 16 år blir premiert hvis de har seks turer eller 
mer. Voksne med 6 turer eller mer får tilbud om å kjøpe Kula- 
krus til kr 50,-. 
 

God tur!  Hilsen IL KULA 

IL KULA    
Sommertrimmen 

2018 

Kjærlighetsstien fra Røttingen til Vikestad på Bindalseidet. 
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29. juni - 1. juli    Båten, festen og opplevelsen 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fredag 29. juni: Musikk av Bryan Adams Tribute 
Lørdag 30. juni: Musikk av Bryan Adams Tribute  
                          og Contrazt 

Regattakampen:  

29. juni Bindal/Kolvereid2 –Egge Terråk eller Åbygda kl 1930 

Elias er tilgjengelig lørdag og  
søndag mellom kl 1200  

og 1500. 

Nordlandsbåtregattaen 2018  

For 40. gang inviterer Terråk 
idrettslag til regatta på Bindals-
fjorden den siste helga i juni. 
Det blir segling, roing, barne-
aktiviteter med sykkelløp og 
redningsbåten Elias kommer. 
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Contrazt er et av Norges beste og 
mest aktive danseband. De har spilt 
flere ganger på regattafest, og gleder 
seg til å komme tilbake. Gro Anita 
Johansen og bandet skaper god 
stemning. De lager mesteparten av 
musikken selv, men byr også på 
kjente slagere. 

Bryan Adams Tribute er en gjeng musikk-
glade folk fra Mosjøen, med bindalingen 
Arnt Åge Rønning i spissen. De har spilt 
her flere ganger, og serverer kjente låter. 

Dette flotte ma-
leriet laget av 
Cathrine Kristi-
ansen kan du 
vinne i regatta-
ens lotteri. 

http://regatta.terrakil.no/ og http://www.terrakil.no/ 

Elisabeth Strand viser 
fotoutstilling med 
bilder fra boka 
”Livslinjer”.  
De vakre linjene i 
bindalsfæringen kom-
mer tydelig fram i 
Strands flotte bilder. 
Åpent kl 1500-1700 
lørdag på Bindal råd-
hus. 



Kulturkalender sommeren 2018 
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1. september er det Bygde-
dag på Helstad. Turner ing i 
bingen. UL Fram arrangerer. 
 

Rømmegrøtfest i Båtneset 
lørdag 21.juli. Dørene åpnes 
kl.18.00. Musikk fra kl.2200 
med B-gjengen!  

 

  
 

Nordlandsbåtregattaen på Terråk  
29. juni til 1. juli 

Bindalseid-dagan 4. til 8. juli 

Vandrekonsert 
Bindal kulturskole har vandrekon-
sert på Terråk torsdag 14. juni fra 
kl 1700. Det blir musikalske opp-
levelser rundt omkring på Terråk, 
med oppstart og avslutning på 
Toppen. 

Vennekonsert 
Bindalseidet songlag med venner 
inviterer til konsert på Vonheim 
lørdag 16. juni kl 1800. KorTrive-
ligiÅa og flere gjesteartister del-
tar. Fiskesuppe, pub. Inngang kr 
300,-. 

Trollfjell Geopark og friluftsråd har 
samlet 30 turer på Sør-Helgeland og 
på Leka i et flott hefte. Her finner du 
turbeskrivelser og forklaring på hvor-
dan du finner fram.  

30 turer i Trollfjell 


