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Årgang 22

Verdensdagen for psykisk helse ble markert i oktober med stand
på Coop Marked Bindalseidet, Coop Marked Terråk og Joker
Bogen, med kaffe, skuffkake og prat med sambygdingene.
Årets tema: Tida under og etter pandemien.
Den 18. november blir det foredrag med Marthe Valle på Bindalseidet. Arr: Bindal frivilligsentral og Bindal folkebibliotek.
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Rådhusets publikumsmottak
er betjent mellom kl 1000 og
1400 hele året. Døren er åpen
mellom kl 1000 og 1500.
Bindal folkebibliotek er åpent
hver dag
Bibliotekar er tilgjengelig
tirsdag, onsdag og fredag
kl 0830 – kl 1430.
Legekontoret
Legekontoret tlf 75032560
Nasjonalt legevaktnr:
tlf 116 117.
Øyeblikkelig hjelp tlf 113.

Koronamidler 3-2021
Tilskudd fra kommunalt næringsfond som følge av koronapandemien. Ordning for reiselivsbedrifter
(reisearrangører, overnatting, transport og servering.)
Hvordan søke støtte?
Søknad må sendes inn gjennom www.regionalforvaltning.no.
Søknadsfrist er fredag
12. november 2021
(endelig behandling skjer i fondsstyret 9. desember 2021)
Statsstøtteregelverket
Støtten gis i tråd med regelverk om
offentlig støtte, og gis etter reglene
for notifisert ordning under Covid19-rammeverket eller under andre
deler av regelverket. Alle søkere vil
få tilsendt et enkelt skjema for innrapportering av offentlig støtte
foretaket har mottatt i løpet av 2019,
2020 og 2021.

Les hele utlysningsteksten på
kommunens nettsider.
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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 2022
vil det komme seks utgaver. Bladet legges ut i
pdf-format på kommunens nettside. Prisen på
abonnement er for tiden kr 220,- årlig, men kan
bli økt. 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.
Ønsker du å annonsere i Båtsaumen eller Menighetsbladet?

Ta kontakt med Jens Christian Berg,
- e-post jens.chr.berg@bindal.kommune.no

Politiske møter
Formannskap/fondsstyret

Kommunestyret

Onsdag 24. november
Torsdag 9. desember

Torsdag 11. november
Torsdag 9. desember

Side 4

Båtsaumen
Informasjonsblad for Bindal kommune

Kjære sambygdinger!
Vi har så langt hatt en fin høst med vekslende vær
og fine høstfarger. Det har knapt vært en frostnatt,
det har gjort det mulig å plukke frukt, bær og sopp
helt til oktober. Starten av oktober gav oss smak av
sommertemperaturer, med sterk østavind som skapte store utfordringer for mange. Elgjakta er i full
gang og det felles dyr i alle deler av kommunen. For mange er dette
det største som skjer gjennom året, en tradisjon med gode jaktvenner gjennom generasjoner. Nå som det kan jaktes helt til jul, er det
ikke så intensivt som det var tidligere. Dagene blir merkbart kortere
for hver dag som går, vinteren nærmer seg. Jeg har enda håp om fine høstdager. For min del holder det om vi får snø til jul, selv om
jeg registrerer den på fjelltoppene.
Siste uka i september hadde vi bispevisitas med biskop Ann-Helen
Fjeldstad Jusnes og hennes følge. Forrige visitas var i 2011 ved Tor
Berger Jørgensen. Vi hadde en fin uke hvor vi fikk vist fram Bindal
på sitt beste med mange besøk på skole, barnehage og bedrifter,
samt et godt festmåltid hos Mormor stuer. Takk til alle som bidro og
tok imot henne og hennes følge. Vi har mye å være stolt av i Bindal.
Jeg vil takke alle som har tatt vaksine mot Covid-19, det har gjort at
landet er åpnet opp og vi kan leve nesten normale liv.
Det er rart hvor fort vi får nye vaner, etter at vi har måttet tatt hensyn og levd i isolasjon i 1 ½ år. Det ble nesten unaturlig at vi plutselig kunne begynne å ha nærkontakt og gi hverandre en klem. For
mange ble det en fest med stor feiring da landet åpnet opp. Vi var
spente på ettervirkningen av alle som møttes, heldigvis gikk det
bedre enn forventet. Det er godt å kunne møtes, selv om jeg fortsatt
føler litt reservasjon til nær kontakt.
Jeg håper dere som ikke har tatt vaksine, tenker dere nøye over om
hvor viktig det er at alle vaksineres. Nå er det bestemt at alle over
65 år skal få dose 3 tidligst 6 måneder etter dose 2. Det vurderes
også fortløpende om resten av befolkningen skal få tilbud om dose
3.
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Som en følge av gjenåpningen av landet kunne vi åpne våre nye
bygg på Bindalseidet. Heldigvis har beboerne og ansatte tatt lokalene i bruk for ca ett år siden. Det var ærefult å kunne komme til boog aktivitetssenter i Ivarhaugveien, å få sett bygget og leilighetene
til flere beboere, som ønsket å få vise fram hvor fint og flott de hadde fått det. Bygget er tilrettelagt med velferdsteknologi og framtidsrettet for beboere og ansatte. Hjemmetjenesten har også fått nye fine lokaler som holder dagens standard.
De 4 boligene i Parkveien med tilhørende fellesareal er fullt utleid.
Det viser at det var et behov for sentrumsnære boliger med velferdsteknologi, tilrettelagt for eldre. Takk til Gudveig Vollan som
viste fram sin leilighet til oss som var til stede på åpningen.
Nå kan vi være stolte av å ha lagt til rette for de utfordringer vi står
overfor i årene som kommer med mange eldre i kommunen. Jeg
ønsker å takke alle som har gjort en stor jobb og vært med og bidratt til at vi har fått så mange nye og framtidsrettet bygg i kommunen.
Vi nærmer oss nå slutten av 7 år med omstilling, det betyr ikke at vi
skal slutte å tenke omstilling og næringsutvikling. Vi har store prosjekter innen havbruk og bergverk å jobbe videre med. Det jobbes
for fullt med å få på plass konsesjon for settefiskanlegg i Brukstomta Næringspark. I nærmeste framtid flytter Bindal Elektro inn i nye
lokaler på Brukstomta.
Det planlegges et stort arrangement i Brukstomta Næringspark 3.
desember, avslutning på omstillingsprogrammet og videreføring av
næringsutvikling i Bindal. Mere informasjon kommer. Jeg håper
mange setter av ettermiddagen/kvelden sammen med oss.
Det jobbes for fullt, både politisk og administrativt, for å få budsjett
og økonomiplan i havn. Med lavere innbyggertall, mindre overføringer til kommunene og store investeringer, er vi nødt for å se på
alle muligheter for å spare penger.
Jeg ønsker den nye regjeringa lykke til med sin jobb i årene som
kommer, håper de leverer i henhold til sine lovnader i valgkampen.

Til slutt ønskes alle en fortsatt fin høst!
Vennlig hilsen
Britt Helstad ordfører
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Fredag 1. oktober var det endelig klart for offisiell
åpning av to kommunale bygg på Bindalseidet.

Pandemien har gjort at to nybygg på Bindalseidet ikke har fått
sin offisielle åpning før nå, selv om de de ble tatt i bruk med en
gang de stod klare.
Bindal bo– og aktivitetssenter i Ivarhaugveien 3
Ivarhaugveien 3 består av 7 omsorgsboliger, et helse- og aktivitetssenter og base for hjemmebaserte tjenester.

Silje Helstad Nilsen (til
høyre) tar imot gavesjekk
fra entreprenør Totalbygg
ved Jarle Strandvahl og Jan
Kåre Haugerøy.

Oda Myrvang deltok med sang på
UKM 2020 som ble arrangert på
Terråk skole i februar, rett før
pandemien slo til.
Linn Nygård og ordfører Britt Helstad med en gave til Parkveien.
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I Parkveien 2 er det 4 boliger
og en stor stue med plass til
60 gjester og et stort kjøkken.
Gjennom forskjellige tilskuddsordninger har Bindalseidet pensjonistforening skaffet ca 250.000,- i tilskudd til
bord, stoler, lydanlegg og
kjøkkenutstyr.
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Til venstre ligger fire leiligheter.
Til høyre er fellesstua.

Solbjørg Sagmo i Bindalseidet
pensjonistforening ser fram til å
ta i bruk de nye lokalene i Parkveien.

NAV Nærøysund/Bindal

er åpent kl 1000—1400 hver onsdag.
Vi har kontor på Bindal rådhus, Terråk.

Vi svarer på telefon
Spørsmål om pensjon

55 55 33 33.
55 55 33 34.

Nav.no er åpent hele døgnet.
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Foredrag med Marthe Valle:
Torsdag 18. november kl 19.30 i hallen på Bindalseidet.
Gratis inngang. Salg av kaffe/noe å bite
i. Fredag 19. november holder hun foredrag for ungdomsskoleelevene.
Et samarbeid mellom frivilligsentralen,
Folkebiblioteket, Bindal kommune og
Bindalseidet velforening.

Marthe Valle

Marthe Valle er en norsk sanger og låtskriver som har vært
aktiv som artist i 17 år. Hun har gitt ut seks plater, vunnet
Spellemannpris for Beste Nykommer, og turnert Norge rundt i
en årrekke. Marthe er også sykepleier med fem års erfaring
fra rus og psykiatri-feltet. I tillegg har hun over flere år vært
sterkt engasjert i solidaritetsarbeid for mennesker og besøkt
flyktningeleire ved flere anledninger.

RO / URO – et konsertforedrag

Hva trenger vi for å håndtere livets naturlige opp- og nedturer?
Hvorfor kjemper vi så hardt mot vår egen uro?
Hvorfor kolliderer våre forventninger til hva livet skal være igjen
og igjen med virkeligheten. Dette foredraget passer for alle som
ønsker en annerledes foredragsopplevelse med et ærlig blikk på
livet, og som ønsker fokus på forebygging av god psykisk helse.

Peder Knophs vei 5, 7980 Terråk

org.nr. 987 753 269

frivilligsentralen@bindal.kommune.no
Paula telefon: 948 11 116
Merethe telefon: 917 47 835
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Onsdagskaffen vår går sin gang hver onsdag fra kl 10.00- 13.00 på Doktorgården.
Alle velkommen til uformell kaffestund.
Tirsdager fra kl 11.30 er det Stavgang,
oppmøte på sentralen. Lavterskel trimtilbud åpent for alle, etter turen samles vi her til sosialt samvær. Ta
med matpakke, vi serverer frukt og drikke.
Onsdager kl 11.00 er det "labb og jabb"
på Horsfjord. Merete Berg-Hansen er
kontaktperson. Fysisk aktivitet, sosialt
lag, felles mat/kaffepause. Vi møtes på
tvers av generasjoner!
Matkasser til jul: Bindal kommune ved
folkehelsekoordinator og Bindal frivilligsentral organiserer dette sammen.
Ledsagerordning for folk som trenger følge til sykehus. Vi har 11
ledsagere spredt rundt om i kommunen, en mye benyttet ordning.
Strikkeklubben møtes onsdager kl 17.30 på Doktorgården, alle
som vil kan delta. Kontaktperson er Solfrid Sæternes.
Porselensmalinga Kari Båtnes er kontaktperson. Kom og bli med
da vel og prøv ut en ny hobby.
Vi har hatt bygdekafe på
Horsfjord på skolen, til stor glede for store og små. Ila av november skal frivillighetssentralen også ha «bygdecafe» på
Bindalseidet. Mer info kommer.
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UNGDATA
Ungdata er en anonym spørreundersøkelse rettet mot elever fra 5. – 10. trinn,
og den ble gjennomført i mars 2021 i
Bindal.
Undersøkelsen gir et bredt bilde av hvordan barna har det, og
hva de driver med i fritiden. Undersøkelsen omfatter temaer
knyttet til livskvalitet, familie, vennskap, skole, lokalmiljø,
mediebruk, deltakelse i fritidsaktiviteter, helse og mobbing.
Ungdata gir en pekepinn om hvordan elevene i Bindal i mellom- og ungdomstrinnet har det, og hva vi må jobbe forebyggende med. Resultatene er presentert for kommunestyret i Bindal, og vil være tema i foreldremøter i Bindalsskolen, blant
elevene/elevrådene, ungdomsråd og aktuelle tjenester i Bindal
kommune.
Klikk videre på lenkene for å se hva elevene har svart hos oss
http://www.ungdata.no/rapporter/
Fakta om undersøkelsen i Bindal:
Undersøkelsen ble gjennomført i mars 2021.
Hvem deltok:
5.—7. trinn, 43 elever, svarprosent 96
8.—10. trinn, 42 elever, svarprosent 81

Båtsaumen
Informasjonsblad for Bindal kommune

Side 11

Innsamling til
Ingeborg Holms minnested
I 2020 kom boka «Torturert og
tatt som gissel—Ingeborg
Holm», skrevet av Goggi Sæter,
med hjelp av Berit Eide.
Nå starter innsamlingsaksjonen
for et minnested for Ingeborg.

Ingeborg Holm,
1894—1984

En komite arbeider nå med å samle inn penger til en plakett
som skal settes opp ved Holm fergeleie.
Det er startet en Spleis. Støtte til formålet kan også settes inn
på bankkonto nr: 4516 36 05973.
Målet er å samle inn kr 70.000 for å dekke alle utgifter.
«Det bi ailler fred på jorda så læng nån e oinnertrøkt og fattig.» Dette var Ingeborg Holms mantra. Men hvem var hun?
Ei ungjente som i 1913 reiste til det «røde» Trondheim.
Hun kom fra Bindal. Et samfunnsengasjert, politisk bevisst og
spennende menneske trer fram. Bedre arbeidsforhold, lønn og
kamp mot «nutidens pest», arbeidsløsheten, blir hennes hverdag.
2. februar 1945 kommer Ingeborg hjem fra nattarbeid på jernbanen. Her venter Gestapo. Øverstkommanderende og en av
Gestapos farligste menn, Gerhard Flesch, påstår at hun leder
en motstandsgruppe. Trondheims innbyggere kan begynne
feiringen 8. mai 1945. Men ikke Ingeborg. Hun blir, som
eneste kvinne, tatt som gissel av den beryktede Gestapoagenten Henry Rinnan.
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Vaksinering mot korona

Vi tilbyr 2. dose av koronavaksine
ca 4 uker etter 1. dose.
Har du ennå ikke fått tilbud om dose 1, eller har du ventet med
å ta vaksinen og ønsker den, ta kontakt.
Send en tekstmelding til 948 06 247 eller bruk
epost: bindal.helsestasjon@bindal.nhn.no

Influensavaksinering

Det blir influensavaksinering følgende steder:
2. november: Terråk (i hallen) kl 10.00 - 14.00
3. november: Bindalseidet (i hallen) kl 10.00 - 14.00
10. november: Horsfjord (Vonheim) kl 11.00 - 13.00
Flere grupper er anbefalt å ta influensavaksine. Les mer om
dette på Folkehelseinstituttets nettsider:
https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/
influensavaksine-risikogrupper/
Influensavaksine til risikogruppen kr 50,- (Gratis om du har frikort)
Øvrig befolkning kr 200,- Pneumokokkvaksine (Lungebetennelse) Kr 500,-

Terråk folkebad
Torsdag
14.00 - 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
Fredag
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00

- åpner i løpet av november

Fysioterapeut
Familiebading
(1.–4. kl.)
Mellomtrinnet
(5.–7. kl.)
Åpent for alle f.o.m. ungdomstrinnet

Foreldre/barn opp til 6 år
Varmebading voksne

Dette er de
«gamle»
badetidene.
Det kan komme endringer.
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Her er (fra venstre): Ann Helen Haubakk, (faggruppeleder ressursutvikling og forskning),
Lill-Anita Horn (rådgiver plan,
klima og naturressurser), ordfører Britt Helstad, næringsog miljøkonsulent Ole Ketil
Haugvik, fylkesråd for plan og
næring Linda Helén Haukland,
kommunedirektør Knut Toresen
og fylkesråd for kultur, klima
og miljø, Kirsti Saxi.

To av fylkesrådene i Nordland fylkeskommune
besøkte Bindal.
I løpet av dagen fikk gruppen omvisning på Brukstomta næringspark. De fikk også orientering om stiftelsen Peacepaintings planer for eget bygg ved Guldvikhaugen. Videre ble det
snakket om behovet for bedre parkeringsløsning ved fjellet
Heilhornet og om behovet for å rehabilitere det gamle båtdraget ved Kjelleidet.

Bindalseidet folkebad - åpner i løpet av november
Onsdager
Kl 1700—1900 Åpent for alle (barn fra og med 4. klasse kan komme
uten foresatt).
Dette er de
Kl 1900—2000 Åpent for alle fra og med 8. klasse.
«gamle»
Torsdager
badetidene.
Kl 1700—1800 Baby- og småbarnsvømming.
Det kan komKl 1800—1900 Familiebading.
me endringer.
Kl 1900—2030 Varmbading med trim.
I skolens ferier og fridager er bassenget stengt. Inngang kr 30,- for barn
og kr 50,- for voksne. Bruk badehette. IL Kula.
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Folkemøter ved utarbeidelse av planforslag til
rullering av kommuneplanens arealdel og
kystsoneplanen.
Tema for møtene var:
- Presentasjon av utkast til plankart for landdelen.
- Orientering om planprosessen med vekt på videre gang i
planarbeidet og muligheten for å komme med innspill til planforslaget.
Arealplanlegger Bjørn-Inge Lange redegjorde for dagens
planer og hva som skal skje videre.

Videre prosess med kommuneplanens
arealdel:
Bilene ble levert med kommunevåpen på døra.
• Innspill til planutkastet må leveres innen 1. desember.
• Innspill om nye arealbruksområder må legges inn på kart og sendes til
kommunen. Ta gjerne kontakt for hjelp og veiledning i denne forbindelse.
• Etter dette vil innkomne innspill bli innarbeidet i planutkastet. Nye
byggeområder vil bli konsekvensutredet før de eventuelt legges inn i planutkastet.
• Planforslaget ferdigstilles og behandles av formannskapet før det sendes på høring til berørte organ og legges ut til offentlig ettersyn i seks
uker.
• Innkomne innspill fra høringsrunden innarbeides i planforslaget.
• Dersom det ikke er innsigelser eller omfattende endringer av planforslaget, legges planforslaget frem for kommunestyret for eventuelt endelig
vedtak.
Dersom det er innsigelser eller omfattende endringer, må planen sendes ut
på ny høringsrunde. Dersom det ikke kommer vesentlige endringer, kan
planen bli sluttbehandlet i mai 2022. Kommer det innsigelser eller vesentlige endringer, vil det gå ca. 3 måneder lengre tid.
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Fra folkemøtet på Bindalseidet mandag 18. oktober. Samme uke var det
folkemøter også på Kjella skole og Terråk skole.

Her er utkastet til arealplan for Bindalseidet.
Du kan se planutkastene på kommunens nettside, her:

Båtsaumen
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Tirsdag 9. november kl 1900: «Du er jo av lappeætt!»
Morten Ludvigsen forteller om bindalsjenta Josefine Arntzen.
Inngang kr 100,-.
Mandag 22. november: Konsert med
Susanne Lundeng og Nils-Olav Johansen.
I samarbeid med Folkeakademiet Bindal.
Konsert: - Tag mitt hjerte
Fredag 5. november kl 2000 på Bindal museum.
Tom Antonsen, Rolf Pettersen og venner presenterer musikk
og lyrikk. Inngang kr 250,-.
Mandag 6. desember kl 1900: Jul i Nord. Konsert med nordnorske julesanger. Inngang kr 200,- (barn 150,-)
Marianne Mathisen

Før jul blir det også Julemarked på museet første søndag i
advent, søndag 28. november.

Pensjonistkaffe første
fredag
hver måned

KONTAKT: Odd Walter Bakksjø,
avdelingsleder, Mobil: 959 73 650,
E-post:Katharina
od.ba@helmus.no
Postadresse:
Helgeland museum, avd. Bindal
Øvergård
Oldervikveien 5, 7980 Terråk.
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Husflidsdagen

Kjella Husflidslag markerte den årlige husflidsdagen på
«nygamle» Korneliestua ved Kjella skole lørdag 25. september.
Det var gratis kaffe og kaker for alle frammøtte, quiz for de
voksne og barna kunne lage seg kjepphest mm. Årets gjennomgangstema for Norges Husflidslag er «Alt kan fikses!» Stikkord er gjenbruk, bærekraft,
kvalitet.
Det var godt oppmøte og stor
aktivitet. Loddsalget gikk
strykende, og mange av premiene var husflidsprodukter
laget av medlemmene. Noen
hadde møtt opp for å se hvor
koselig det er blitt innredet på
Kornelie-stua.
Kornelie Haugen var i mange år pedell og husmor på gammelskolen og internatet ved Kjella skole, og mange har gode minner om henne og hennes store omsorg og omtanke for skolebarna i tiden før bruer og veier knyttet grendene sammen.
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Bindal Utvikling AS

Avslutning av omstillingsprosjektet

Omstillingsprosjektet nærmer seg sluttfasen, og den
3.desember planlegges det en «Åpen dag» på Brukstomta Næringspark AS. Bedriftene på Brukstomta
Næringspark og Bindals næringsliv blir invitert til å
vise seg frem, og fortelle litt om seg selv og fremtidsvisjonene sine. Dette vil gjøres gjennom stasjoner som
vil bli fordelt inne i lokalene.
På dagtid vil ungdomsskoleelevene i kommunene få
mulighet til en omvisning, og på ettermiddagen vil
anlegget åpnes for publikum for øvrig.
De nye lokalene til Bindal Elektro AS vil bli offisielt
åpnet denne dagen, og omstillingsprogrammet formelt
avsluttet. Dette markeres skal under arrangementet, og
vi avslutter kvelden med en offentlig fest hvor Bgjengen spiller opp til dans.
Vi håper at Bindals befolkning setter av dagen for å se
hva som rører seg i næringslivet i Bindal.
Mer info og program for dagen kommer.
Bindal Utvikling
Marit Dille

Brukstomta Næringspark
Frode Næsvold
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B-gjengen med venner
- synger julen inn
Lørdag 13. november i Olavshallen, Trondheim.
Fredag 10. desember i kulturhuset, Kolvereid.
Lørdag 11. desember, hallen, Bindalseidet.
I tillegg spiller gruppa her:

28. oktober - Ramtindkonferansen, Brønnøysund.
3. desember - Brukstomta, Terråk.

Turneteateret i Trøndelag:
Jakob og Neikob
Forestillingen egner seg for barn
i alderen 4-100 år.

Tirsdag 7. desember kl 1800

Side 20
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Kulturkalender høsten 2021
Lørdag 30. oktober kl 2000.
Oktoberfest på ungdomshuToppen, Terråk
set på Helstad.
Påmelding. Arr. UL Fram.
Mandag 15. november
Kl 1800 Tre nøtter til Askepott
Høstkonserten er søndag 7.
Kl 2000 Nordsjøen
november kl 1700 på VonMandag 13. desember
heim. Arr: UL Fønix og Bin- ikke bestemt
dal kommune.
Farsdagsarrangement på
Helstad ungdomshus
Søndag 14. november.
Servering av middag, kaffe
og kake, loddsalg.
Arr: Helstad og Bangstad
vel.

Vonheim, Sørhorsfjord

Onsdag 3. november
Kl 1745 Familien Addams 2
Kl 2000 Nordsjøen
Onsdag 17. november
kl 1745 Tre nøtter til Askepott
kl 2000 Eternals
Onsdag 1. desember
Basar på Holm
- ikke bestemt
søndag 21.november 2021
Onsdag 15. desember
kl.15.00. Åresalg med
mange hjemmelagde gevins- - ikke bestemt
ter + mere.
Salg av kaffe, brus og kaker. Det kan bli endringer i programmet
Nord-Vestrand Aktivitetslag Billetter må kjøpes på nett på forhånd.
Bygdekinoen.no
Vi synger julen inn søndag
19. desember kl 1600 i
Vassås kirke. Arr: Kirkemusikalsk råd.

Høsten 2021 har Bygdekinoen visning to
ganger i måneden på Vonheim. Dette er
en prøveordning.
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Konsert med gruppen ”Med Venner” fredag 5. november
kl 2000 på Bindal museum, Terråk.

Forestillingen heter ”Tag mitt hjerte” - en fortelling i musikk
og lyrikk, om havet, døden og kjærligheten.
Inngang kr 250,Med Rolf Pettersen, Trine Stenersen, Tom Antonsen, Torkild Marsdal Hansen, Maren Grønli Berg og Ola Grøvdal.
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Full drift på Bindal
helsetun før jul!
Entreprenørene har, etter sommeren, arbeidet med å utbedre
det opprinnelige Bygg B. Kommunen vil overta bygget ca 25.
oktober og deretter starter prosessen med å montere og flytte
møbler, installere TV-skjermer
og ta i bruk ny velferdsteknologi.
Innflytting i Bygg B i uke 44
Endelig vil beboerne i Bygg B kunne flytte inn i sine nyoppussede leiligheter. De 10 beboerne har midlertidig bodd på pasientrom i Bygg A siden
forsommeren, men kan nå glede seg til nye bad og store oppgraderinger.
Den gamle «kontorfløyen» i Bygg B har blitt en ny, større leilighet som
er egnet for par som vil bo sammen. I hver leilighet vil det også bli installert nye trygghetsalarmer og velferdsteknologi.
Nye beboere på plass fra 1. desember
Det nye Bygg B, inkludert et nytt tilbygg, inneholder 14 omsorgsboliger
og 2 fellesstuer. Det betyr at kommunen har økt sin kapasitet og har tildelt omsorgsleiligheter til nye brukere. De kan flytte inn i sine boliger fra
1. desember. Alle boligene er tildelt basert på omsorgsbehov. Det er
imidlertid leiligheter tilgjengelig i Bygg C. Det er Koordinerende Enhet
(KE) som tildeler boligene basert på behov og etter en individuell vurdering. Hvis publikum har spørsmål om tildeling av omsorgsbolig kan de ta
kontakt med e-post til ke@bindal.kommune.no.
Nytt vaskeri og bårerom
I høst har det også blitt gjennomført omfattende arbeider i sokkel i Bygg
C. Det nye helsetunet innebærer en vesentlig oppgradering i arbeidsforhold, kapasitet og hygiene ved på vaskeriet. Det investeres nesten 1 million kroner i nye vaskemaskiner og tørketromler. I tillegg vil bårerom og
seremonirom blir vesentlig oppgradert og få nye løsninger for kjøling.
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Full sykehjemsdrift før jul
Når Bygg B er klart, vil 10 nye sykehjemsrom og 2 KAD-plasser også
være tilgjengelig – det gleder vi oss til. Nye fellesstuer og ny kantine kan
også tas i bruk med nye møbler. Et rom for pårørende vil også bli tatt i
bruk. Mye annen teknologi vil i tillegg være ferdig testet og driften vil bli
annerledes enn tidligere. Arbeidshverdagen vil bli en del annerledes for
ansatte på helsetunet og det vil bli gjennomført en såkalt «kick-off» for
ny drift i nye lokaler den 23. november.
Med 23 moderne sykehjemsplasser vil Bindal kommune være klart bedre
forberedt for en aldrende befolkning. Det er samtidig viktig å huske at
ikke alle sykehjemsplassene vil være tilgjengelig for langtidsopphold.
Kommunen satser på å rehabilitere pasienter slik at de kan bo hjemme
eller i omsorgsleilighet så lenge som mulig. Derfor vil flere av de 23
plassene bli brukt til
korttidsopphold basert på behov.

Ny løsning for
planlegging av
helsehjelp og
oppfølging av
pasienter
Kommunen har gått
til anskaffelse av en ny løsning for å få en bedre, samlet oversikt over pasientforløpene og overgang mellom eksempelvis hjemmetjeneste og institusjon.
IKOS digital tavle gir umiddelbar oversikt i sanntid over alle brukere og
hva som må prioriteres. Brukere i funksjonsfall, nye tjenestemottakere og
de som er i en kompleks alvorlig helse- og livssituasjon vises øverst på
tavlen. Det er sjekklister og beskjeder om hva som må følges opp. Ansatte kvitterer for utførte oppgaver på sine arbeidsstasjoner, og tavlen oppdateres i sanntid. IKOS erstatter gule lapper, svarte beskjedbøker, papirrutiner og manuelle whiteboards (tavler).

