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Hammarslia

Hammarslia en av de store kulturelle
skatter langs Bindalsfjorden. Hammarslia ligger like utenfor Lande og
rett over fjorden fra Kolsvik-bogen. Plassen er et nedlagt småbruk
som har vært i drift i lang tid, først
registrert på 1700-tallet, da under
Sømnes gods. Knoph overtok eiendommen i 1812, og først i 1838 ble
eiendommen selvstendig bruk. Den
siste som drev gården, da som seter,
var Iver Nilsen som drev frem til ca
midten av 1900-tallet. Det som gjør

denne garden så spesiell er trappa
som er bygget opp til gården. Trappa
går fra sjøen og opp til gardstunet,
som ligger 150 meter over havet.
Denne trappa ligger intakt den dag i
dag. Trappa er murt opp med steinheller. Et helt utrulig byggverk. Når
denne trappa er bygget og av hvem
vet jeg ikke, men at det er over lang
tid er jeg ikke i tvil om.
Beplanting av granskog og gjengroing av løvtrær gjør at trappa står
i fare for å bli delvis ødelagt. Dette

vil være et stort kulturelt tap for ettertiden.
Jeg oppfordrer skoler til å legge
klasseturer opp til Hammarslia, her
er det natur-, historie- og samfunnsfag nok til mange ukers bearbeiding.
La vår oppvoksende generasjon få se
noe av det storslåtte som våre forfedre gjorde.
Etter å ha gått den trappa, så blir
en ydmyk og stolt over å være fra
denne fjorden.
Svein Kolsvik
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Viktige telefonnummer:
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

Bibliotekets åpningstider:
Mandag
Onsdag
Fredag

kl 1000 – 1400
kl 1000 – 1400
kl 1000 – 1400

På Bindalseidet filial er
åpningstidene endret slik:
Mandag
kl 1600 – 1800
Torsdag
kl 1100 – 1300
og
1600 – 1800

Det er totalt

91 elever ved
Terråk skole

skoleåret 2006/2007.
Høstferie for elevene er fra onsdag 11.oktober til fredag 13. oktober. Vi viser ellers til skolens hjemmeside. Her vil det i løpet av høsten
komme ny heimeside. Gå inn på
www.terraakskole.no

Ny rektor i Kulturskolen
Svein Kolsvik har tatt over som
rektor i Kulturskolen etter Olaug
Mikalsen som har fungert i to år.
Kjell Stokland har sagt opp rektor-delen, og er nå lærer i kulturskolen.
Svein har arbeidet i Kulturskolen siden, og er i tillegg lærer
Plan– og ressursavdelingen:

Stig Nygård

er konstituert som Plan– og ressurssjef i ett år fra 28. august, mens
Gunvor Aursjø har permisjon. Aursjø skal inn som ny daglig leder ved
Bindalsbygg (Bygger’n).

Kjell Andersen

ved Terråk skole. Han utdannet
seg til lærer i voksen alder, etter
mange år som produksjonsarbeider på Bindalsbruket. Svein har
vært aktiv i musikklivet, både som
visesanger, alene og i visegruppe
(Lainnvindsrock) og i kor.

Nye fjes ved Terråk skole

Tore Båtnes,
Tove Kristensen
og Svein Kolsvik
har i høst begynt som lærere.

Mette Eidet
er ny SFO-leder.

har sagt opp sin stilling som avdelingsingeniør, etter å ha hatt permisjon i ett år. Han arbeider nå ved
Bindalsbruket AS:

Rehabilitering
Terråk skole
Rehabilitering av garberober, dusjanlegg og gymsal er nå ferdig,
og tatt i bruk. Selve bassengrom-

met skal være ferdig i slutten av
oktober. Når oppstart av bruken
vil bli er ennå noe uklart.

NAV i Bindal
Bindal Trygdekontor har fått
nytt navn. NAV Bindal Trygd er
det nye navnet.
Ny arbeids- og velferdsforvaltning er opprettet fra 1. juli
2006, samtidig med at Aetat og

trygdeetaten legges ned. I samarbeid med alle landets kommuner skal den nye etaten etablere
lokale arbeids- og velferdskontorer over hele landet innen 2010.
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Møteplan politisk møter:
Formannskap/Fondsstyret/
Fast utvalg for plansaker

Kommunestyret

onsdag 30.08.
onsdag 11.10.
onsdag 22.11.

onsdag 13.09.
onsdag 25.10.
onsdag 13.12.

Verdens Eldredag
Søndag 1. oktober kl 1400 markeres Verdens Eldredag på Kolven Alpinhus, Bindalseidet
I år skal det også markeres at
det 15 år siden Frivillighetssentralen
startet opp i Bindal.
Påmelding innen 15. sept. til:
Frivillighetssentralen, tlf 482 99 650
Liv Dahlberg, tlf 75 03 21 15
Anders Karl Botn, tlf 75 04 30 68
Det blir servert middag og kaffe.
Noe underholdning. Lokale musikere

Kulturkafe

sørger for mulighet til en svingom.
Det settes oppbuss fra Åbygda og
Horsfjord. Tidspunkt for bussavgang
blir opplyst ved påmelding. Egenandel kr 60,- pr person.
Arrangør er Bindal Frivillighetssentral og pensjonistforeningene på
Bindalseidet og Terråk.
Verdens Eldredag ble opprettet
av FN i 1990, og har siden blitt markert hvert i Bindal.

1.-4. klasse på Bindalseidet friskole
skal ha kulturkafe tirsdag 26. september kl. 18.00
Vi har jobbet med temaet entrepenørskap og høst, og vi har tatt utgangspunkt i elevbedriften vår som
er kjøkkenhage.

Skoleruta
2006/2007
Høstferien er 11. til 13. oktober.
Vinterferien i 2007 er fra 5.–9.
mars.
Første skoledag etter Påskeferien er 11. april.

Vil du bli
med i kor?
Bindalseidet songlag har over mange
år hatt få medlemmer. Vi ønsker flere sangere, både damer og herrer. Vi
har lange avstander i Bindal, og vi er
innstilt på å legge øvelsene på ulike
steder i kommunen dersom dette
er med på å rekruttere medlemmer.
Vår utmerkede dirigent er Gunnhild
Risvik.
Dersom du kan tenke deg å
synge sammen med oss kan du ta
kontakt med Anita Vassli tlf. 75 03
12 49 eller Olaug Mikalsen tlf. 75 03
15 66 eller møte opp på Bindalseidet
friskole tirsdager kl. 19.30.
Vi ønsker deg hjertelig velkommen i et godt sosialt fellesskap.

Vi har dyrket potet, gulrot, sukkererter og rips. Ripsa laget vi saft
av. Vi har også plukket epler og rognebær, og av det har vi laget rognebærgele.
I sommerferien passet elever,
foreldre og lærere kjøkkenhagen.
Tidlig i høst hadde vi så mye blomster og sukkererter at elever og lærere hadde salgsmarked 2 lørdager
før skolen startet.
På kulturkafeen blir det litt underholdning, salg av kaffe og selvfølgelig potet, gulrot, saft og rognebærgele.
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Ny sykepleier
Pål Christensen har begynt som psykiatrisk sykepleier i 100%. Pål tok
sykepleierutdanning i Bodø i 1996—
1998, og har senere tatt videreutdanning innen psykiatri i Arendal og
Kristiansand. Han har jobbet innen
forskjellige deler av psykiatrien i
Bodø og Kristiansand. Han har nå
bosatt seg på Bindalseidet, med
kone og en liten datter. På fritida er
det særlig fotball og bridge som nevnes som interessante aktiviteter.

Bredbånd i Bindal:

ADSL også i Horsfjord-området
Nå i oktober får folk på Sørhorsfjord og
Nordhorsfjord mulighet til å koble seg opp
på bredbånd på en billigere måte enn før. Det
er Telenor som nå tilbyr ADSL til de som
bor inntil 4 kilometer unna telefonsentralen. Dette skjer fordi Kjella Friskole og Bindal kommune har skutt inn et lokalt bidrag,
som gjør at Telenor ser forretning i å bygge
ut også i distriktene. Tidligere har det vært
mulig å få bredbånd her i form av SDSL levert
av Catch, som er kjøpt opp av Ventelo, men
dette har vært dyrt og forholdsvis lite benyttet av private.
Det er 33 husstander som har bestilt. Av
til sammen 110 abonnenter i området, er det
59 som bor nærme nok til å kunne gjøre seg
nytte av tlbudet. Telenor vil tilby ADSL2+,
som skal kunne gi opptil 16 Mbit/s for de som
bor nærmest.

Tøffe sommergjester
Det finnes flere typer ferierende i Bindal sommerstid.
Noen trives best med å gjøre
minst mulig, enten alene eller sammen med slekt og
venner. Andre har mer virketrang og snekrer på hytta,
eller driver fiske på fjorden.
En liten gruppe nøyer seg
ikke med slikt, men søker
ytterligere utfordringer. To
sommergjester med tilknytning til Helstad fikk i august
tilfredsstilt sitt
ønske om å se
om det gikk an
å svømme over
Tosenfjorden.
Godt innsmurt med vaselin, og fulgt
av to båter
startet svømmeturen
fra
kaia ved Hel-

stadsjøen, med retning Øytangen på Øksningsøya. Etter
52 minutter kom de i land
på andre siden. De hadde da
svømt 1700 meter i luftlinje,
men trolig en del lenger, tatt
i betraktning strøm og bølger. Den ene svømmeren fikk
krampe i foten da de nærmet
seg land, men med god hjelp
fra kompisen, fikk han strukket ut og kom seg over uten
flere vansker.
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ENTREPRENØRSKAP

Andreas Borkamo Heimstad og Vilde Vassås
Kveinå i NRK`s lokaler

Entreprenørskap er ei av hovedsatsingene til Bindalseidet friskole.
Vi arbeider med entreprenørskap i den ordinære undervisninga,
som elevbedrift og gjennom partnerskapsavtaler.
I vår fikk tre av våre elevbedrifter
delta på ei elevbedriftsmesse i Bodø,
og mellomtrinnets elevbedrift: Johansens arbeidslag fikk pris for beste
produkt. Produktet var benker med
bord. De har i alt laget 21 benker
i løpet av skoleåret, og hadde en i
miniatyr med til messa. Prisen på kr.
750 ble delt ut av Audun Jonassen
fra programmet Skaperen. Stor stas.
Det ble intervju på NRK Nordland,
og elevene som deltok hadde en begivenhetsrik tur til Bodø.
Vi GRATULERER med flott innsats!

Vilde Vassås Kveinå v/utstillinga i Bodø
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Elgjakta nærmer seg!
I år er det tillatt å felle 247 dyr på de
områder Bindal kommune forvalter i
Bindal, Leka og Nærøy. Dette er en
økning på 11 dyr fra 2005.
Elgprosjekt –
Nord-Trøndelag og Bindal:
Bindal deltar i et 3-årig elgprosjekt
som omfatter de fleste kommuner
i Nord-Trøndelag samt Bindal. I
denne forbindelse er det radiomerket elg i Åbygda og på Terråk. Til
sammen 7 dyr er merket, 6 dyr bare
med radiosender og 1 dyr med GPSsender i tillegg. Av disse er det 2 dyr
som har mistet senderen i løpet av
sommeren. Flere dyr vil bli merket
i løpet av vinteren 2006/07. Det er
også merket dyr i nabokommunene
Namsskogan, Høylandet og Nærøy.
De merka dyrene har halsbånd samt
gule merker i ørene. Det er ikke

Det var godt besøk på sommerutstillingen til Sørfjordgalleriet. Søskenparet Eli Holm og Ivar Strand

Namdalsavisas
sommerpatrulje
intervjuer
Eli Holm
og Ivar
Strand
som stilte
ut malerier
i sommer
på
Sørfjordgalleriet.

forbudt å felle merka dyr, men viltnemnda ber om at merka dyr ikke
felles under jakta i år. Om merka dyr
likevel felles, må halsbandet skrus av.
(Ikke skjær, da dette ødelegger senderen for senere bruk,) Halsband og
øremerker leveres kommunen.
Innsamling av kjønnsorganer:
Viltnemnda har bestemt at det skal
gjennomføres en nøyaktig aldersbestemmelse av alle felte eldre dyr
og en kontroll av kjønnsorganer
(ovariekontroll) på alle felte kyr.
Dette innebærer at jaktlagene må
ta ut kjønnsorganer med livmor og
eggstokker på alle kyr som er 1 1⁄2
år gamle eller eldre. Prøvene skal
merkes med en ekstra slipp som sitter på kjevelappen. Det er viktig at
samme kjevelapp brukes på kjeve og
kjønnsorgan fra samme dyr. Kjønns-

hadde felles utstilling av malerier.
Magne Olav Aarsand Brevik planlegger flere utstillinger senere i høst.

organene fryses ned snarest mulig
etter felling. Hvis ønskelig kan viltnemnda ta imot for nedfrysing fortløpende under jakta. Da kjever av
eldre dyr i år skal sendes videre for
aldersanalyse, er det ekstra viktig
at kjevene leveres i forskriftsmessig
stand (halv kjeve med alle fortenner,
renskrapet og tørket) Ved spørsmål,
ta kontakt med kommunens viltansvarlige.
Ivar Saus

Premier til
julelotteriet

Trekningslisten kunngjøres
i ul i Bindal 2006-08-15
1. Ei gammel kjerring på sprit
(pyntegjenstand)
2. Et par ”russersåkka”
3. En måneskinnstur med
Helga Dypvik (på skarraføre)
4. Dukkeklær
5. Rygg- og nakkeknaing (Vibeke fysioterapeut)
6. Middag for to på ”Blåklokkeenga” (Hytta til Fritz og
Anne-Beate Solvang)
7. Telysglass
8. Blomstervase
9. Diktsamling- ”Fra mitt
bryst” Anne-Beate Solvang
10. Akvarell malt av Ivar
Strand
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Ny forskrift om sikring av barn i bil
Samferdselsdepartementet
har vedtatt ny forskrift som
endrer reglene for sikring av
barn i bil. På bakgrunn av flere
henvendelser ønsker lensmannen å presisere enkelte punkter i forskriften.

I de nye reglene er det barnets høyde og vekt som er avgjørende for
kravene til sikring.
I bil skal barn bruke sikringsutstyr som er tilpasset barnets høyde
og vekt.
Barn under 135 cm skal bruke
godkjent sikringsutstyr.
Barn som er over 135 cm, men
under 150 cm, kan bruke godkjent
sikringsutstyr eller vanlig bilbelte,
eventuelt i kombinasjon. Det viktige ved bruk av bilbelte er at beltet
ligger over barnets skulder og ikke
over halsen.
Barn som ikke passer i sikringsutstyr på grunn av funksjonshemming eller annet, kan få fritak (legeerklæring).
Kravene om særskilt sikringsutstyr gjelder ikke for barn som veier
over 36 kg, fordi det ennå ikke finnes særskilt sikringsutstyr å få kjøpt
til barn over 36 kg. Disse barna skal
derfor bruke vanlig bilbelte på egnet
måte. Det viktige i denne sammenheng er at beltet ligger over barnets
skulder og ikke over halsen. Det finnes tilgjengelig utstyr for beltejustering.
Nærmere utfyllende opplysninger kan leses i Forskrift om endring
i forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn, 27.04.2006, se Lovdata eller
www.statens.vegvesen.no.
Ved manglende bruk av sikringsutstyr/bilbelte, gis et gebyr på kr
750,- pr. person. For personer under 15 år gis gebyret til fører.
Lensmannen i Bindal

Leif Helstads
testamentariske gave
Leif Helstad testamenterte en
større pengesum til Bindal kommune i 1993. Bindal kommunestyre skal fordele deler av gaven
til formål for handikappede og
funksjonshemmede i Bindal kommune. Her er vilkårene:
1. Lag, foreninger, enkeltpersoner og kommunale avdelinger
kan søke om midler.
2. Midlene skal benyttes til
allmennyttige forhold som
kommer mange funksjonshemmede til gode.
3. Maksimalt kan det deles ut kr
30 000,- pr. år.
4. Fondet kunngjøres i
Båtsaumen.

5. Helse- og sosialsjefen lager
ved søknadsfristens utgang
en søkeroversikt. Rådmannen lager innstilling.
6. Dersom ikke tilskuddet blir
brukt i samsvar med søknaden, kan deler av, eller hele
tilskuddet kreves returnert
til kommunen.
Søknadsfrist: 15.10.2006.
Søknadsskjema fåes ved Sosialkontoret, Bindal Rådhus eller
hentes fra kommunens nettside,
www.bindal.kommune.no.
Søknaden sendes til: Bindal kommune, Rådhuset, 7980 Terråk.

Tiltakspris
Bindal kommune oppretter en tiltakspris som utlyses for utdeling første gang i 2005 og med følgende statutter:
§ 1 Tiltaksprisen i Bindal kommune har som formål å stimulere til
næringsutvikling eller andre positive tiltak for bosetting og utvikling i kommunen som omfatter miljø- eller trivselstiltak
§ 2 Tiltaksprisen i Bindal kan tildeles bedrifter, organisasjoner eller
enkeltpersoner som har vist initiativ og gjort en innsats utover
det en kan forvente i tråd med formålet med prisen.
§ 3 Prisen kunngjøres i lokalpressen med forslagfrist 1. oktober og
alle kan foreslå kandidater til prisen.
§ 4 Prisen skal bestå av et diplom underskrevet av ordfører og rådmann samt en sjekk på kr. 5000 som belastes næringsfondet.
§ 5 Formannskapet er jury for tiltaksprisen med rådmannen som
saksbehandler. Prisen tildeles på formannskapets siste møte før
årsskiftet dersom juryen finner verdige kandidater. Prisen utdeles
av ordføreren ved en passende anledning.
Vedtatt av Bindal kommunestyre 15. juni 2005.
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Disse bildene er hentet fra boka
”Villmark, skog og industri, historien om Bindalsbruket og Plahtes
eiendommer av Arvid Sveli, utgitt
i 1978.

Det gamle butikklokalet
til Bindalsbygg på Terråk ble revet i sommer.
Etter at butikken flyttet
over i Sentrumsbygget i
1985, er huset brukt til
lager og verksted. I tillegg har Terråk idrettslag de siste årene brukt
flere rom på loftet til
lager, og som speakerbu under Nordlandsbåtregattaen.

Gamle Bindalsbygg revet
B

indalsbygg ble startet opp i
1939, skriver Arvid Sveli i boka
om Bindalsbrukets historie.
Først holdt butikken til i et rekvisitalager, men flyttet
etter krigen inn i
huset som nylig ble
revet. Helge Aspnes var disponent
fra 1950 til 1969.
Da overtok Noralf
Lyng. Han satt fram
til han pensjonerte
seg i 1977. Siden da
er det Kåre Rossdal
som har styrt butikken. Kåre begynte
allerede i 1968, og
husker ennå godt
de som da holdt
rede på salg av
tjære og spiker i
”Gammel-bøgg” er borte.

løsvekt. Paul Paulsen skar glass etter
mål til folk som trengte vindusglass,
samtidig som han leverte til Bindals-

bruket, som på den tiden hadde en
del salg av vinduer.
Rolf Hoel er en annen som ar-
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beidet i mange år i butikken, fram til
slutten av 1970-tallet.
Petter Strand, som hadde arbeidet i skogen, fikk ansvaret for reparasjon av motorsager. Det kunne

være opp til 40 mann som arbeidet i skogen, så det var mange som
trengte hjelp til ettersyn av utstyret.
Mange av de som begynte å jobbe på
”Bøgg”, ble der i mange år. Det ty-

Arne Morten Kjølstad begynte i butikken i
1978. Kåre Rossdal begynte i 1968, og har
vært disponent siden 1977.

der på at det var en trivelig arbeidsplass.
Kåre erindrer tida med salg av all
salgs varer i løsvekt. Spesielt kunne
det være vansker med å tappe tjære
i kaldt vær. Det kunne ta sin tid.
Også båtsaum ble solgt, og blir
fortsatt solgt av og til. Kåre hadde
den første tida en lokal båtbygger
som daglig kunde. Han var innom
for å handle båtspiker, og slå av
en prat nesten hver dag. Selv om
han kunne fått varene billigere ved
å handle stort av og til, ville han ha
den daglige turen for å treffe folk og
høre nytt.
Det var trangt om plassen for varene. Her er
butikken fra rett før flyttinga i 1985.
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Nordland Teater:

”Eksil”
Sommeren 1888 lever ekteparet
Strindberg i “eksil” på et falleferdig
gods ved Øresund i Danmark. Det
hardt prøvede ekteskapet har slått
dype sprekker, dikteren er på sitt
mest maniske, samtidig som økonomiske problemer tar nakkegrep på
dem begge. Siri von Essen kjemper
for sitt comeback på scenen, mens
ektemannen sliter med sine demoner. “Eksil” er et nærbilde av ekteparet Strindberg med dramaet “Frøken Julie” som bakteppe.
Det er en glede å kunne presentere dette kammerspillet av Sven
Henriksen (tidligere bl.a ”EMMA” i
Fjæreheia 2005)som en kommentar
til Ibsen i dette jubileumsåret. De to
store dramatikerne stilte hverandre
til torgs via sine dramaer, men Henrik Ibsen ville aldri treffe ham.
Dette medførte stor smerte for
Strindberg, som gjennom hele sitt liv
og virke aldri følte seg god nok, verken for publikum, sine kolleger, eller
det svenske akademiet.
Men som hans venn kunstneren
Carl Larsson sa: ”Du kan hate ham

BOSTØTTE
*
*
*

Har du lav inntekt og
høye boutgifter?
Pensjonister og barnefamilier
kan få romsligere økonomi
med bostøtte.
Sjekk med sosialkontoret om
du har rett til bostøtte.

Søknadsfrister:
10.februar – 10.juni – 10.oktober.
Ring oss og spør
hvis du lurer på noe!
Bindal sosialkontor

så mye du vil, men jeg sier bare: Jeg
er nok redd for at vi aldri mer kommer til å oppleve en sånn som ham.”

Marie David/Martha/Kristin: Hanna B.
Rønningen
Regissør: Reidar Sørensen

Siri von Essen/Julie: Ida E. Løken
August Strindberg: Sven Henriksen
Jens/Jean: Kim Sørensen

Spilles på Terråk samfunnshus
torsdag 21. september kl 1930.

Informasjon fra
A/L Bindal Kraftlag
Enkelte artikler i dagspressen
om fremtidig strømpris har skapt
usikkerhet hos enkelte av våre
abonnenter, det er skissert priser
opp mot kr. 2,00 pr. kWh.
Kraftprisen i Bindal har fra
01.1.2006 ligget på 28,0 øre pr.
kWh og vil ligge på dette nivå til
31.12.2006.

Fra 01.01.2007 må det påregnes en økning av kraftprisen og
en mindre økning av nettleien.
Hvor stor denne prisøkningen
blir, vet vi i dag ikke, da den bl.a.
er avhengig av resultatet av forhandlinger med Bindal Kommune
om kjøp av konsesjonskraft.
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TV-aksjonen 2006

Fotball
kamper

Årets store TV-innsamling går av
stabelen søndag 22. oktober 2006.
Inntektene går denne gang til Leger
Uten Grenser.
Den lokale komiteen i Bindal består av :
Kristine Kjeldsand, 7982 Bindalseidet, leder
Ida Otervik, 7980 Terråk, sekretær
Ruth Vollan, 7982 Bindalseidet

(hjemmekamper)

Hva gjør Leger uten grenser?
Det er en av verdens største medisinske humanitære organisasjoner.
Den har over 400 medisinske prosjekter i over 70 land. Leger uten
grenser er nøytrale i konflikter, og
hjelper alle som trenger medisinsk
hjelp, uavhengig av politisk og religiøs tilhørighet.

Leger uten grenser jobber i konfliktområder, med naturkatastrofer,
menneskeskapte katastofer, sykdommer, epidemier og der grunnleggende helsetjenester mangler
fullstendig.
Midlene fra TV-aksjonen skal
sikre medisinsk hjelp til ofrene for
kriser, krig og konflikt utenfor medienes søkelys. Kongo, Somalia og
Nord-Uganda er eksempler på områder der folk lider, men som ikke
nevnes ofte i media.
76,3 % av Leger uten grensers
midler går til medisinsk hjelp. Hjelp
oss med midler, still som bøssebærer eller meld deg som frivillig.

Menn 5. divisjon avd. 1:
26.08.2006
Terråk/Åbygda - Rørvik 2
02.09.2006
Kula - Rørvik 2
G12 avd. 1:
29.08.06
Terråk/Åbygda—Kolvereid 2
05.09.06
Terråk/Åbygda - Leka
14.09.06
Terråk/Åbygda - Gråmarka
24.09.06
Terråk/Åbygda—Kolvereid
G14 avd. 1:
05.09.06
Kula— Leka

Kjøp salg av melkekvoter
Fra 1992 og fram til i dag har 34 bruk
avsluttet melkeproduksjon i Bindal.
D.v.s. at vi fra årsskiftet står igjen
med 33 melkeproduksjonsbruk.
Det er en nedgang fra vel 4 mill.
liter melk til overkant av 2,9 mill. liter i leveranse til meieri.
Ved at det har forsvunnet vel
1,29 mill liter melk fra kommunen,
er det tilført 396329 liter .
Ved omsetning av melkekvote

kan inntil 60 % av kvoten selges til
andre produsenter i samme fylke.
Resterende 40 % selges til staten.
(Fra 2007 vil fordelinga bli 50/50).
Ved privat salg avtales prisen
mellom kjøper og selger. Alle nødvendige avtaler må være på plass før
innmelding av kvotesalg til staten.
Dersom kjøper ikke oppfyller kravene for å kjøpe kvote, eller ikke betaler for kvoten, vil selgeren likevel
miste kvoten fra påfølgende
kalenderår.
Nordland er det fylket
som har den høgste gjennomsnittsprisen på det private marked med kr 9,11 pr.
liter. Lågest ligger Hordaland
med kr 4,44 pr. liter.
Det er et ønske at kvoter
som selges blir omsatt i egen
kommune, men pris har hittil vært tellende. For de som
har tatt kontakt med kom-

munen, har vi prøvd å være behjelpelig med å finne fram til nødvendige
kontrakter/avtaler for kjøper og
selger.
I forbindelse med en spørreundersøkelse i vår som gikk på planer
for bruket i løpet av de neste 2 – 5
– 10 år, var det 3 som var interessert i å selge kvoten, men bare 4
ytret ønske om kjøp av kvote.
I 2006 er det solgt 3 kvoter
med til sammen 184189 liter melk.
Av dette er solgt 81276 liter i egen
kommune.
Det er i flere år gitt kommunalt tilskudd til kjøp av melkekvoter
kjøpt fra staten. Flere og flere kjøper
kvoter privat. Det er ikke tidligere
sagt noe om tilskudd til privat kjøp
av kvote. Søknad om slikt tilskudd,
vil gi muligheter til at kommunen ser
på en slik ordning for inneværende
års kvotekjøp.
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KULTURKALENDER HØSTEN 2006
Country/Gospel-konsert

Terråk idrettslag

Toppen forsamlingshus,
Terråk lørdag 9. september kl 1700
Gruppa Gaula Gla’sang sammen med Koriåa og
Bindalseidet Songlag synger og inviterer til allsang.
Åresalg og bevertning.

Klubbdress er fortsatt å få kjøpt på Coop Marked
Terråk. Den finnes i de fleste størrelser, og koster
kr 650 for medlemmer og 750 for de som ennå ikke
har meldt seg inn.

Bindalseidet svømmebasseng
Bassenget åpner onsdag 18. oktober.
Onsdag kl.1800-1900
Åpent for alle
kl.1900-2000
Åpent for alle
kl.2000-2100
Åpent for alle
kl.2100-2200
Åpent for alle fra og
fmed ungdomsskolen
Torsdag kl.1700-1800
Baby og småbarnsvømming
kl.1800-1900
Familiebading
kl.1900-2100
Varmbading
kl.2100-2200
Åpent for alle fra og
med ungdomsskolen
Billettpriser: Barn kr 15,- • Voksne kr 35,-.

Høstkonserten
Høstkonserten arrangeres
fredag 3. nov. kl 1900 på Terråk samfunnshus.
Terråk skolemusikk er arrangør.

Bygdekinoen
Følg med på www.bygdekinoen.no for oppdatert
program.
TERRÅK SAMFUNNSHUS
Søndag 10. septemberr
Kl 1800 Pursur 2
Kl 2000 The Fast and the Furios:
Tokyo Drift
Søndag 24. septemberr
Kl 1800 Biler
Kl 2000 Uro
VONHEIM UNGDOMSHUS
Onsdag 13. septemberr
Kl 1800 Pursur 2
Kl 2000 The Fast and the Furios:
Tokyo Drift
Onsdag 27. septemberr
Kl 1800 Biler
Kl 2000 Uro

Bindal Bygdetun inviterer til

Kulturminnedagen:

”Steder for
avreise og
ankomst”

Søndag 10. september,
kl. 11.00 – ca. 17.00.
Program:
11.00: Avreise fra Terråk kai
12.00: Ankomst Risøya
12.15: Omvisning på Risøya
13.00: Ankomst Gaupen
13.15: Omvisning om Gaupen
14.30: Servering
16.00: Retur fra Gaupen til Terråk kai
Bindende påmelding innen 04.09 på
telefon 40 48 37 23.
Pris pr. person:200,Turen inkluderer servering av sodd.

Alle
11 år
Alle
15 år

Alle
11 år
Alle
15 år

Søknadsfrist
spillemidler
Søknader om spillemidler til
anlegg for idrett og friluftsliv,
nærmiljøanlegg og rehabilitering
av anlegg må sendes til Bindal
kommune innen 15. oktober.
Søknadsskjema og
søkerhefter fås
ved henvendelse kulturkontoret, eller
på Kulturdepartementets
nettsider.

