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Fra Oternesset har du god utsikt innover mot Heilhornet, og et vidt utsyn utover skipsleia. Vattafjellet, 
eller Otervikfjellet er en av toppene i Bindals fjelltrim; Topp 10. 

God Sommer!God Sommer!
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Ansvarlig redaktør:
   Knut Toresen
Redaksjon:
  Jens Christian Berg
Trykk/Produksjon:
  Rønnes Trykk as, Mosjøen
Bladet sendes gratis til alle hus-
stander i Bindal kommune, og 
kan leses på kommunens inter-
nettside. Neste nr er planlagt 
utsendt i september 2007.

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

Terråk:
I juli blir åpningstidene: 
Mandag:  09.00 - 15.00 
Onsdag:  09.00 - 15.00 
Fredag:  09.00 - 15.00
Fra august til 15 september: 
Mandag og tirsdag stengt 
Onsdag  1000 - 1500
Torsdag  1800 - 2000           
Fredag  1000 - 1500     

Bindalseidet filial:
Mandag  kl 1600–1800
Torsdag  kl 1100–1300 
og 1600–1800
Stengt i skolens ferie.

Den kommunale landbruksvikaren 
har ferie i uke 28 – 29 – 30 – 31 (f.o.m. 9.7. – 5.8. 2007)

Bindal kommune arbeider aktivt 
med å rekruttere lege. Mens det 
arbeidet pågår, og før ny lege er på 
plass, leier vi inn vikarer for å opp-
rettholde forsvarlig drift av lege-
tjenesten i kommunen. Vi prøver å 
skaffe vikarer som kan være over en 
lengre periode.
 Olav M. Fredheim, som er tur-

nuslege våren 2007, disputerte ved 
NTNU den 24.5.2007. Han dispu-
terte over temaet livskvalitet og 
smertelindring hos pasienter med 
kronisk smerte som ikke skyldes 
kreftsykdom.
 Høsten 2007 kommer Sara Ma-
rie Bjørnsdotter Wørlund som tur-
nuslege i 6 måneder.

Indre Bindal skytterlag har mottatt 
tilsagn på kr 390.000 fra Nordland 
fylkeskommune. Midlene skal brukes 
til å bygge om anlegget på Helstad til 
elektroniske skiver. Laget har mange 
gode aktive skyttere, og flere av 
disse deltar på årets Landsskytter-
stevne på Steinkjer. 

 Terråk idrettslag har nylig be-
gynt å bruke sin nye gressbane på 
Mathiasmoen, og søkte i år om spil-
lemidler til å sette i stand den andre 
banen der. Da det er lang ventetid 
på slike midler, må laget trolig vente 
1-2 år før de kan forvente å få tilsagn 
om støtte. 

Terråk skolemusikk takker ildsjel

På en øving før en korpsets mange 
oppdrag i juni, fikk Mette Vikestad 
mange fine ord og en gave, et maleri 
laget av Agnete Busch,  som takk for 
mange års innsats i korpset. Mette 
har vært med i korpset siden hun 
var liten, og har stått på hele tiden.. 
Hun behersker flere instrumenter, 
blant annet trompet og klarinett. 

 Når den faste dirigenten er 
borte, er det Mette som stiller opp. 
Hun har vært både «mor» og «far»  
for korpset, den som har omsorg for 
store og små, og den som har struk-
tur og myndighet. Nå skal Mette ta 
med seg familien sørover i landet, 
men vi håper de kommer tilbake! 

Legekontoret

Spillemidler 
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Bindal kommune har mottatt mel-
ding med forslag til planprogram 
for konsekvensutredning for Kols-
vik gullprosjekt den 28.0207. Den 
planlagte utbyggingen har et så stort 
omfang at den krever konsesjon fra 
Nærings- og Handelsdepartementet 
og utløser krav om konsekvensut-
redning etter plan og bygningsloven. 
(PLB)  Det er kommunen som fast-
setter endelig planprogram/utred-
ningsprogram for konsekvensutred-
ning. 
 Letevirksomhet har en tid på-
gått i Bogadalen og Bindal Gruver 
har fått tillatelse til prøvedrift med 
uttak av inntil 10.000 tonn pr. år. Pa-
rallelt med letearbeidene og prøve-
driften arbeider Bindal Gruver med 
driftsplanene. Gruven planlegges 
med stolldrift og produksjonsstros-
ser i østsiden av Bogadalen, fra et 
par kilometer sør for sørbredden 
av Kolsvikbogen og videre 5 – 6 km 
sørover i dalsiden. Driften vil i sin 
helhet foregå under jord med minst 
mulig uttak av gråberg. Knusing, ma-
ling og oppredning vil bli gjort i et 
sentralt anlegg, enten i gruven eller 
ved oppredningsverket. Dette vur-
deres plassert ved Kolsvikbogen. 
I tilknytning til oppredningsverket 
planlegges malmsiloer,grov- og fin-

knuseanlegg, mekaniske og elek-
triske verksteder, delelager, labo-
ratorium for drift og miljøkontroll, 
kontorer, bad og garderober.
 Det  planlegges produsert et 
rikt gullkonsentrat, et fattig gullkon-
sentrat og et sulfidkonsentrat. Det 
er tre alternativer for deponering 
av avgangsmasser fra opprednin-
gen: Under vann i Tosenfjorden. 
Deponering under vann i vann 302 
(Homptjønna). Under vann i Kols-
vikbogen. For deponering av gråberg 
er det antydet tre deponi.
 Uttaket av malm forventes å bli 

minst 2 mill. tonn og med et årlig ut-
tak på 200.000 tonn men kan bli ve-
sentlig større dersom de geologiske 
indikasjoner slår til.  Det planlegges 
helårsdrift. Det er nedsatt en sty-
ringskomite for å utarbeide en kon-
sekvensutredning.
 Permanent drift av gullfeltene i 
Kolsvika vil medføre betydelige na-
turinngrep som vil berøre mange 
interesser. Reindrift, grunneierinte-
resser (skog og utmarksutnyttelse) 
kraftproduksjon, miljø og friluftsin-
teresse er de viktigste. 

Bindal Gruver planlegger
permanent drift i Kolsvika

Foto Bindal Gruver /Gexco AB

Sponsormidler 2007
Årets sponsormidler er nå delt ut 
til lag og foreninger som til sammen 
fikk kr 50.000. Til drift av veilys ble 
tilskuddet kr 40.000 til fordeling på 
velforeningene.

Informasjon 
fra

Utbyggingsplaner i 2007
Disse prosjekt er prioritert:
• Forsyningssikkerhet høyspentlinje 

Lysfjord-Kveinsjø
• Rehabilitering av flere mastetrafo-

arrangement for bedret person-
sikkerhet

• Omlegging av ny strømforsyning til 
fellesfjøs Aune i Åbygda

• Fremføring av landstrøm til to 
torskeoppdrett ved Mulingen 
for Skei Marinfisk ASA

• Skogrydding langs værutsatte linje-
strekninger

Rekruttering
Behovet for ny arbeidskraft vil melde 
seg også innenfor vår bransje. For å 
møte fremtidens behov ble lærlinge-
plass utlyst ved påsketider. Kristof-
fer Kolsvik fra Brønnøysund tiltrer 
som lærling hos oss i sommer. Han 
har røtter i Bindal, fra Helstad. Det 
var to søkere til stillingen.
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Veiviser 
Topp 10 Bindal
Vi tar det utgangspunkt at en starter i Kjelleidet ved 

kiosken.
• Heilhornet og Lisshornet: Følg RV 17 mot Holm, 

etter ca 2,5 km er der parkering på venstre side av 
veien. Stien starter på andre side av veien, like ved 
bekken. 

• Holmshatten: F ølg RV17 mot Holm og på den lange 
sletten før kirken, like ved 60 km skiltet, er det 
merket på høyre side av veien. Følg veien ca. 300 m. 
Der er det parkering og stien begynner.

• Vattafjellet: Følg veien til Bogen, videre mot Gutvik, 
ta så av mot Nord-Horsfjord og videre til Kjellsand. 
Det er parkering på høyre side av veien, og stien 
starter på venstre side.

• Veabakken: Følg RV 17 til Årsandøy og ta av mot 
Terråk, etter ca 9 km. er det et vatn på høyre side 
(Fallbekkvatnet). 200 m. lengre fremme er det par-
kering på venstre side av veien og stien er på høyre 
side.

• Middagstuva (Årsandøy): Følg RV 17 til Årsandøy. 
Ca 200 m. sør for krysset mot Terråk er det parke-
ring på høyre side av veien. Man kan også parkere 
på rasteplassen. 

• Mulingen: Kjør RV 17 til Årsandøy og ta av mot Ter-
råk. Kjør gjennom Terråk og fortsett forbi Vassås 
kirke. Ca 300 m. etter kirken tar en av mot venstre 

og kjører et lite stykke på en grusveg inn i skogen til 
parkering.

• Varden på Heia: Kjør RV 17 til Årsandøy og ta 
av mot Terråk, man passerer Terråk og kjører til 
Åbygda. Etter å ha passert alle gårdene tar en av til 
venstre like før Fuglstadbrua, og etter noen hundre 
meter er det parkering på høyre side av veien, og 
stien er på venstre side.

• Kommelåsen: Kjør RV 17 til Årsandøy og ta av mot 
Terråk, man passerer Terråk og kjører mot Åbygda. 
Ta av der hvor det er merket med Åbygda skole. 
Stien starter like bak ungdomshuset.

• Åkvikfjellet: Kjør RV17 mot Holm. Ved Kveinsjøen 
tar en av mot Bindalseidet, og ta deretter av mot 
Røytvoll. Når en kommer til Skjelsviksjøen tar en 
av mot Åkvik og kjører til veiens ende. Der er det 
parkering og start på stien.

Topp 10
www.bindal.no/topp10

  1. Heilhornet 1058 m.o.h. ca 3-4 timer, krevende løype
  2. Lisshornet   799 m.o.h. ca 2 timer
  3. Holmshatten   620 m.o.h. ca 2 timer
  4. Otervikfjellet   448 m.o.h. ca 1 time
  5. Veabakken   180 m.o.h. ca 1 time, passer for barn
  6. Middagsfjellet   386 m.o.h. ca 1 time, passer for barn
  7. Mulingen   321 m.o.h. ca 1 timer, passer for barn
  8. Varden på Heia   275 m.o.h. ca 1 time, passer for barn
  9. Kommelåsen   129 m.o.h. ca 1 time, passer for barn
10. Åkvikfjellet   289 m.o.h. ca 1,5 time, passer for barn

Betal kr 100,- til Bindal Idrettsråd, 
bankkonto 4651.10.17300  
innen 15. oktober hvis du ønsker 
krus. 
 Kravet er minst 8 topper for 
personer over 9 år. For barn til og 
med 9 år ogfor funksjonshemmede 
er kravet minst 4 topper. 
 Topp 10 postene er merket med 
FYSAK-logo og kommunevåpen. 
Pass på at du ikke skriver deg inn 
i feil bok. Det finnes mange andre 
turbøker ute i marka. 
 Alle Topp 10-turene er merket 
med røde skilt ved startpunktet.
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 Produsentlaget og kommunen har 
diskutert hva vi kan gjøre med det 
store tapet av melkekvoter vi har 
opplevd siden ordningen med salg av 
kvote ble opprettet. 
Kvoteberegningene 2007 er for Bin-
dal 3 126 437 liter kumelk.
 Det er totalt tapt ca 1 million li-
ter i Bindal. Det er da tatt hensyn til 
kjøpte kvoter. Videre er det pr. i dag 
bare igjen 37 melkeprodusenter, av 
opprinnelig 65 produsenter før salg 
av kvoter startet.  

Statistikk 2006
Solgt kvote 2006: 188 520 liter, der-
av 74 408 liter til staten og 113 112 
liter privat.
 Kjøpt kvote: 192 350 liter, derav 
36 783 liter fra staten og 155 567 li-
ter privat. Av det private markedet 
er det kjøpt 81 276 liter fra egen 
kommune.
  Ved salg av kvote kan inntil 50 % 
selges privat innenfor samme fylke, 
og 50%  skal selges til staten. Inn-
meldingsfrist for salg av kvote: 1. ok-
tober 2007. Innmeldingsfrist for kjøp 
av kvote: 1. desember 2007.
 Fordeling av kvote har kommu-
nen ingen ansvar for. Selger bestem-

mer selv hvem han/hun vil selge til. 
Ved henvendelse til Bindal kommune 
kan selger få en oversikt over hvilke 
produsenter som har tenkt å kjøpe 
kvote. 
 Hensikten er ikke å tvinge noen 
til tiltak de sjøl ikke er innstilt på, 
men om mulig å berge den melke-
produksjonen vi har igjen i kommu-
nen.  
  Vi håper den enkelte bruker 
ikke oppfatter dette som utidig inn-
blanding i interne anliggender, men 
ser betydningen melkekvotene har 
for det enkelte bruk, den enkelte 
bygd og heile kommunen.

ORDNINGEN FOR MELK

Formannskapet fordelte i møte  
23. mai kulturmidlene for 2007

Tilskudd barne-/ 
ungdomsformål   50.000,-
Bindalseidet skolemusikk  10.000 
Fønix skole- og ungdomskorps 10.000 
Terråk skolekorps 10.000 
Hatten 4H 3.250 
Bindalseidet ungdomsklubb 4.500 
Gjøkeredet ungdomsklubb 4.500  
Kjella Fritidsklubb 4.500 
Terråk barnelag  3.250
Sum  50.000

Tilskudd andre kultur 
formål (voksne) kr,- 40.000,-
Kjella Helselag 1.500 
Kjella Husflidslag 1.500
Bindalseidet Songlag 2.000 
Koriåa 2.000 
Harangsfjord Grendelag 1.500 
UL Fremskridt 1.500 
UL Framsteg 1.500
UL Fønix 1.500 
Åbygda Ungdomslag 1.500
Nord-Vedstrand Aktivitetslag 1.500

Revygruppa ”Steintoillåt 1.500
Terråk Pensjonistforening 1.000 
Bindalseidet Pensjonistforening  1.000 
Toppen forsamlingshus 1.500  
Bindalseidet Sanitetsforening 1.500
Frivillighetssentralen i Bindal 1.000
Frøydis Helstad ”Allsidig kunst” 1.000
Bindal Bygdetuns venner 2.000
 ”Jul i Bindal” 2.000 
Stokkvikåsen huseierforeing 1.000
Hollup og Aune Vel 1.000
Rødliveien lekeplass 1.000
Bindalseidet Velforening 1.500
Andelslaget Faragut 1.000
Joakim Bangstad 3.000
Heilhornet Skytterlag 1.500
Indre Bindal Skytterlag 1.500
Sum  40.000

Overføringer til andre  
(priv) kr 18.000, -.
Norsk forbund for 
 utviklingshemmede (NFU) 1.000
Åsen dagsenter  15.000
NHF Bindal 1.000  
Dysleksiforeningen i Bindal 1.000
Sum 18.000 

Idrett
Kjella IL 12.000
Kula IL  20.000
Terråk IL 20.000 
Åbygda IL 8.000 
Sum 60.000  
 

Kulturmidlene2007

Innsamling av 
kuldemøbler, 
hvitevarer og 
annet EE-avfall
Tilbudet gjelder for kjøleskap, 
fryser, vaskemaskin, tv-apparat 
eller lignende store gjenstan-
der. Innsamling dette året er 
planlagt til september / okto-
ber. Vi kommer tilbake med 
mer informasjon om dette til-
budet senere. 

MNA
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 Inviterte foreldre og annen familie 
ble ønsket velkommen til Miljøtor-
get på Terråk med sang av elevene. 
”Kompostsangen”, komponert (eller 

”kompostert”) av Svein, Kristine og 
”drittungan” i 1. til 7. klasse. Lærer 
Sylva Thomassen leste en prolog på 
rim.

I en stor konteiner ble ”fang-
sten” fra vårens ryddeaksjoner 
vist fram. Elevene har samlet søp-
pel langs veier og rundt omkring i 

sentrum av Terråk. 
Skolen deltar også i 
en konkurranse med 
innsamling av elek-
trisk og elektronisk 
avfall (EE-avfall), der 
den skolen som sam-
ler flest kilo pr elev, 
kan vinne 15 bærbare 
datamaskiner.

Elevene har regis-
trert søppelmengden 
hvert enkelt hjem 
produserer.  Løpet av 
en uke har de talt og 
veid restavfall, papir 
og matavfall.  I løpet av 
ett år blir det 50 tonn 
med matavfall bare fra 
de omlag 700 innbyg-
gerne på Terråk. Det 
blir ca 20 tonn med 
papiravfall og 40 tonn 
med restavfall. Lærer 
Tore Båtnes fortalte 
om kartleggingsarbei-
det som er gjort, og 

Terråk skole markerte verdens miljødag
tirsdag 5. juni

Alle elevene fra 1. til 7. klasse sang ”Søppelsangen” på Miljøtorget.

Iver Olerud fra Grønn Hverdag skrøt av de fine kompostbingene elevene på Terråk skole laget.
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oppfordret de frammøtte til å starte 
med kompostering. Da trenger vi 
ikke frakte tonnesvis med framtidig 
jord til Levanger i form av matavfall, 
slik det gjøres i dag.
  Terråk skole har ønske om å bli 
en skole som kan heise det ”Grønne 
Flagg”. Det grønne flagget symboli-
serer at skolen har fokus på miljø. 
Grønt Flagg er en miljøsertifise-
ringsordning som henvender seg til 
barnehager, grunnskoler og videre-
gående skoler. Satsningen på Grønt 
Flagg kan være en effektiv drivkraft 
i miljøundervisningen, og en flott 
måte å markere seg som en Miljøs-
kole. Kunnskaper gir mulighet til å ta 
miljøansvar både hjemme, i nærmil-
jøet og i samfunnet forøvrig. 
 Grønt Flagg samarbeider med 
Utdannings- og forskningsdeparte-
metet og Nettverk for miljølære i 
skolen. Grønt Flagg er omtalt under 
satsningsområder i UFD's Miljø-
handlingsplan (2000-2004).
 Omlag 350 skoler og barnehager 
med i Grønt Flagg i Norge. Mer enn 
35.000 barn og unge arbeider med 
miljøprosjekter under vår ordning. 

Det er dermed et betydningsfullt 
engasjement for miljøet som Grønt 
Flagg står for. 
 Nærmere 17.000 skoler og bar-
nehager deltar i alle FEE's medlems-
land. Sertifiserte skoler får rett til å 

heise det grønne flagget i skolegår-
den. Sertifiseringen gjelder for ett 
år av gangen, noe som sikrer konti-
nuitet i miljøarbeidet. For å bli ser-
tifisert må skolen tilfredsstille Grønt 
Flagg-kriteriene.

Lone Okstad og Nora Nilsen så på veggavisene  som blant annet fortalte om besøket i Over-
halla, der MNA samler avfallet. 

Jonathan 
Skogseth 
viste hvor-
dan man 
lager nytt 
papir av 
papiravfall.



Den 15. mars i år ble det holdt et 
inspirasjonsseminar om ”Kunsten å 
skape en god læringsarena – Går-
den som pedagogisk ressurs” her i 
Bindal. Flere politikere, personer 
fra administrasjonen, grunnskolen 
og landbruket deltok. Innledere var 
prosjektleder Øyvind Lyngstad, høg-
skolelektor Per Aunet og gårdbru-
ker Jostein Trøyte, - alle engasjert 
i prosjektet ”Gården som pedago-
gisk ressurs” (forkortes til GSPR) i 
Nord-Trøndelag. Alle innlederne var 
engasjerte og ga et klart inntrykk av 
at dette var noe de hadde erfaring 
fra og tro på.
 På møtet kom det fram syns-
punkter som blant annet gikk på føl-
gende:
• I skolen i dag er det mye teori, 

- GSPR kan være med å minske 
avstanden mellom virkeligheten 
og ordene. 

• Tidligere gikk elevene på skolen 
annenhver dag, - de lærte mye 
de dagene de ikke var på skolen.

• Det vi da lærte utenfor skolen må 
nå tas inn i skolen. Virkeligheten 
må inn i skolen!

• Alle har et mestringsbehov, - både 
de flinke og de som ikke får til 
så mye.

• Det trengs en hel landsby for å 
oppdra et barn ( kinesisk ord-
tak).

• For å begripe, må du gripes!
• Fokus på det vi kan, - suksess 

avler suksess, nederlag avler 
nederlag….

• Målet er å finne elevens kompe-
tanse, - alle har noe…

• Må hjelpe elevene å bygge opp sin 
identitet; - I dag, - ikke hva de 
er, men hva de har …..

• Nytelse: - største opplevelse er 
læring og mestring

• All aktivitet skal være forankret i 
læreplanen; - flytte undervisning 
ut til gården. 

• Elevene ikke på besøk på gården, 
men deltar og involveres i natur-
lige aktiviteter

• Gården innbyr til tverrfaglighet
• Elevene opplever at de er til nytte, 

- særlig viktig for elever som 
sliter

• Elevene må skjønne hvorfor de må 
gjøre det de skal på gården

• Oppleggene må ta i bruk interes-
sene og ressursene til de ansatte 
på gården, - eks.   gårdshistorie, 
navn på steder, verksted med 
mer 

• Ved videreutdanning opptrer læ-
rer og bonde som par og skal 
gjennomføre et prosjekt ved 
egen skole

• Grunnleggende med god kontakt 
gård – skole

• Lærerne fra skolen følger elevene 
på gården

• Ønsket er å gi elevene et positivt 
bilde av bondeyrket, og et rea-
listisk bilde

 Kommunestyret skal i junimøtet 
behandle et forslag om å sette av 
penger til dette. Det arbeides med 
konkrete planer for opplegg og vide-
reutdanning ved de tre største sko-
lene. 
 Elevene fra Åbygda friskole må 
komme med i tilbudet som organi-
seres fra Terråk skole. Ved Harangs-
fjord skole vil det ikke bli undervis-
ning kommende skoleår. Elevene 
derfra vil derfor også bli med i opp-
legget ved Terråk skole.
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Helgeland Museum,
Bindal Bygdetun
Juni - Uke 25 23.juni
 Åpning av sommersesong,

Museet er åpent fra 23. juni til 1. 
august. Under sommersesongen 
vil publikum få innsyn i museets 
arbeid med registrering og avfo-
tografering av gjenstander. 

Åpningstider 
Mandag – tirsdag: stengt 
Onsdag – søndag: 12.00 -17.00 
Utover åpningstider kan omvis-
ning arrangeres etter avtale. 

Kontaktinformasjon 
Helgeland Museum, Bindal 
Tlf: 750 32 546
Mobil: 404 83 723 
E-post: bindal.bygdetun 
       @helgelandmuseum.no 

GÅRDEN
– som pedagogisk ressurs 
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«Ibsens engler er i underkant av to ti-
mer fullpakket med humor og overras-
kelser. Det går hardt ut over lattermus-
kler som aldri får hvile og et kjeveparti 
som står gapskrattende og vidåpent 
forestillingen igjennom»  -  Rana Blad 
 Ibsens Engler elsker Ibsen! Så til 
de grader og med en iver du aldri 
har sett maken til! I denne forestil-
lingen presenteres Ibsens stykker 
i rekordfart og på uventet vis, men 
uten å miste de gode historiene. 
Publikum rister av latter i denne 
elleville krympingen av Henrik Ib-
sens samlede verker! Her slås alle 
rekorder og vi suser gjennom hele 
forfatterskapet på utrolige 1 time og 
40 minutter! De aller fleste av oss 
har en eller annen gang vært borti 
et eller flere av stykkene til Henrik 
Ibsen, men garantert aldri på denne 
måten! Mangler du tålmodighet til å 
se Ibsens verker enkeltvis kan du nå 
se alle på en kveld! 
 Våre tre kvinnelige komikere 
tilbyr en energisk innsprøyting av 
allmenn dannelse ala Ibsen slik at 
publikum skal sitte igjen med en 
total oversikt over Ibsens rike uni-
vers, - i allefall sånn cirka... :-)    Hu-

morLosjen er kjent for å ta lang og 
tung dramatikk eller historie og uten 
hemninger gjøre de om til kjapp og 
fysisk humor. Tidligere har de bl.a 
tatt for seg Norgeshistorien på 1 
time, Juleevangeliet og Peer Gynt. 
I dette samarbeidet med Nordland 
Teater har Ibsens Engler blitt en 
forestilling som oser av komikk og 
spontanitet, men som også etterla-
ter seg en nysgjerrighet på enda mer 
Ibsen. 
 Medvirkende: Silje Holtet, Linda 

Mathisen og Ragnhild Lund. Regi: 
Gudmund Gulljord. Tekstbearbei-
delsen er utført av ensemblet i felle-
skap. 
 Forestillingen er basert på The 
Reduced Shakespeare Company's 
«The Complete Works of William 
Shakespeare - (Abridged)» med tilla-
telse fra Nordiska Strakosh Teater-
forlag, København, Danmark. 

Spilles på Terråk samfunns 
søndag 9. september kl 1800.

BIAS avholdt ordinær generalfor-
samling på Terråk Gjestegård tirsdag 
29. mai. 12 aksjonærer deltok på 
generalforsamlinga, som blant annet 
gjennomførte valg av nytt styre. 
 Det nye styret i Bindal Initiativ 
består av: 
 Magnar Bøkestad, leder 
 Frode Næsvold, nestleder og  
 kommunens repr, i styret 
 Svein Ove Risnes 
 Astrid Hagen 
 Bernt Skarstad 

Varamedlemmer i nummerorden: 
 1. Marianne Ø. Berg-Hansen 
 2. Oddvin Holm 
 3. Grim Skogseth 

Mål for arbeidet i 2007 
Viktige arbeidsoppgaver i 2007 er 
videreføring av arbeidet med eta-
blererveiledning og utarbeidelse av 
handlingsplan for utvikling i Bindal. 
Handlingsplanen skal danne grunn-
laget for etablering av et utviklings-
prosjekt som vil bli søkt finansiert 

av blant andre Bindal kommune og 
Nordland Fylkeskommune. 
 Bindal Initiativ vil samarbeide 
med Norges Vel med tanke på eta-
blering av småkraftprosjekt. 
 Videre vil utvikling av nettverk 
med næringsapparatet på Sør-Hel-
geland og i Ytre Namdal ha fokus i 
tida framover. Samarbeid med eksis-
terende næringsliv i Bindal og arbeid 
med å undersøke muligheter for at 
eksterne bedrifter kan etablere seg i 
Bindal vil også være viktige oppgaver 
for BIAS i 2007. 

Generalforsamling i 

Ibsens Engler  Nordland Teater på veien med en  
 komedie som tar snarveien gjennom Ibsens samlede
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Du kan forhåndsstemme i Norge fra 
og med 10. august til og med 7. sep-
tember. 
 Det er kommunen som tar imot 
forhåndsstemmer. Kommunen be-
stemmer når og hvor du kan for-
håndsstemme og informerer om 
dette.  
 Kommunen tar også imot for-
håndsstemmer på helse- og sosialin-
stitusjoner. 
 Du kan forhåndsstemme i hvil-
ken som helst kommune i hele lan-
det. Du kan derfor stemme i en 
annen kommune enn der du bor/er 
manntallført. Dersom du stemmer 
utenfor kommunen eller fylket du 
er registrert som bosatt i, vil du få 
utdelt stemmesedler som kun er 
påført de registrerte politiske par-
tiene. Du må da krysse av for eller 
skrive på hvilke parti/gruppe du vil 
stemme på. 
 Ta med legitimasjon! Det er ikke 
nødvendig å ta med valgkort, men 
det forenkler valgfunksjonærenes 
arbeid dersom du tar det med og 
det går raskere for deg å stemme. 
Husk at stemmen må rekke å nå 
frem til hjemkommunen din innen 
valgdagen. Du bør derfor være ute 
i god tid. 
 Dersom du ikke kan komme til 
et valglokale på grunn av sykdom 
eller uførhet, kan du søke valgsty-
ret i din kommune om å få stemme 

hjemme eller der du oppholder deg. 
Kommunen vil kunngjøre når søk-
nadsfristen er. Dersom du får ad-
gang til å stemme hjemme, kommer 
det noen fra kommunen hjem til deg 
og mottar forhåndsstemmen der.  
 Du kan ikke stemme på valg-
dagen dersom du har forhåndsstemt. 
Du kan heller ikke forhåndsstemme 
flere ganger. 

I Bindal kan du forhåndsstemme på 
Bindal Rådhus fra den 10. august 
til og med den 7. september, 
mellom kl 0800 og kl 1500 

I tillegg er det mulig å forhånds-
stemme her: 

Bindalseidet eldresenter 
 lørdag 1. september 2007 fra kl. 
10.00 – kl 14.00.   

Kjella skole lørdag 1. september 
2007 fra kl. 12.00 – kl. 14.00.

På valgdagen 
mandag 10. sept. 
kan du avlegge 
stemme her: 
Kjella kl 10.00 – kl. 19.00 
Bindalseidet kl 10.00 – kl. 19.00 
Terråk kl 10.00 – kl. 19.00 
Åbygda kl 10.00 – kl. 18.00 
Harangsfjord kl 10.00 – kl. 18.00  

Stemmerett og 
manntall 
Du må ha stemmerett og stå innført 
i manntalet for å kunne stemme. 

Legitimasjon og 
valgkort 
Valgloven sier at en velger som er 
ukjent for stemmemottaker skal 
legitimere seg. Ta derfor med legi-
timasjon når du skal stemme, det er 
ikke nok å oppgi navn og fødselsda-
to. Alle velgere får tilsendt valgkort 
i posten. 

Hvor kan du 
stemme 
På valgdagen kan du stemme i den 
kommunen du er manntallsført, det 
vil si den kommunen du var regis-
trert i folkeregisteret som bosatt pr. 
30. juni 2007. Skal du forhåndsstem-
me, kan du gjøre det i hvilken som 
helst kommune i perioden 10.8.07-
7.9.07. 

Slik forhåndsstemmer du 

ungdom i rusdebatten, samt å mobi-
lisere elever og lærere i kampen mot 
narkotika.
  I tillegg er det et mål at kam-
panjen skal skape et overskudd som 
medlemsorganisasjonene kan benyt-
te i sine prosjekter i inn- og utland.
  Elevene ved Bindalseidet Frisko-
le (tidl. Bindalseidet skole) har vært 
med alle disse årene og jobbet aktivt 
mot narkotika og kunstig rus. Kam-
panjen blir fullført ved at elevene 

selger orkideer i lokalmiljøet. Elev-
rådet har alltid vært positiv til denne 
kampanjen. Deltakerne har vært fra 
5. til 10. klasse.
  I disse årene har skolen vår bi-
dratt med kr 76.300 til dette rus-
forebyggende arbeidet.
 Årets orkide-salg (i uke 16) var 
det mest vellykkede på flere år. 101 
orkideer a kr 50 ble solgt. Godt job-
bet!

ORKIDE
KAMPANJEN
2007
Orkide-kampanjen er ungdommens 
egen kampanje mot narkotika, og 
har vært gjennomført over hele 
landet i 15 år. Målet for kampanjen 
er å drive informasjon og engasjere 
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På dagtid
 • Segling
 • Familieroing
 • Konkurranser for stor og små
 • Underholdning på kaia
 • Aktiviteter for barna
 • Utstillinger
 • Salgsboder

Fredag:
 • Utefest Terråk sentrum 
    ”Vassendgutane”
 • Kulturkveld
 • Vassendgutane spiller 
    fredag kveld.

Lørdag:
 • Utefest i sentrum: ”Ingemars” 
 • Ingemars spiller lørdag kveld

Dette skriver  
Terråk idrettslag 
om regattaen
Nordlandsbåtregattaen er et 3 da-
gers arrangement som skal fremme 
kjennskapen til og kulturen rundt 
nordlandsbåten. Nordlandsbåtre-
gattaen er båten, festen og opple-
velsen!. Regattaen er det viktigste 
profilarrangementet for Bindal i lø-
pet av året, og det største trivselsar-
rangementet i kommunen. 
 Det er også Terråk Il sin viktig-
ste inntektskilde. Arrangementet 
har hatt overskudd hvert år siden 
1979, og beløpet har variert fra kr 
83.000,- og oppover!. 
 Undergrupper av Terråk IL kan 
ha egne inntekter på arrangement. 
Pengene brukes til idrettarbeid og 
utstyr for barn, ungdom og voksne.

Hva har Nordlands-
båtregattaen bidratt 
til i lokalmiljøet?
• Oppføring av skihuset som 

idrettslagets klubbhus.
• Etablering av 3,2 km lysløyp-

enett, med tilknytta garasje 
og smørebod.

• Innkjøp og drift av tråkke-
maskin.

• Etablering av Matiasmoen 
idrettanlegg.

• Innkjøp og drift av baneklip-
per.

• Oppkjøring av løypetrase til 
Terråkfjellet hver helg i ski-
sesongen.

• Bidrag til drift av de 5 under-
gruppene i idrettslaget; fot-
ball, håndball, friidrett, ski og 
trim.

• Lav medlemskontingent, kun 
kr 100,- pr år for voksne.

Hovedkomiteen 
består i år av
 Arne A. Bekkevold
 Sissel Hansen
 Nina Kristiansen
 Marit Røstad
 Terese Danielsen
 Tore Kolsvik

I år arrangeres 
Nordlandsbåt-
regattaen 
for 29. gang

29. juni til 1. juli 
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St.Hans feiring i Møllebogen
U/L Framsteg innbyr til St. Hansfeiring i Møllebogen 
lørdag 23.6.2007. 
Det blir fiskekonkurranse i sjø og vann, leiker for 
store og små samt spettkastkonkurranse.  Salg av 
rømmegrøt og grillmat.  Gratis kaffe fra bålkjel. 
Trekkspillmusikk med mulighet for en svingom hvis væ-
ret tillater det. Arr. U/L Framsteg

Utefest i Parken på Bindalseidet
14.7.2007 fra kl.2100 til 0200 
er det utefest i parken på Bindalseidet.  
Musikk av KVEINÅS
Salg av øl og vin. Ved dårlig vær flyttes festen til 
Kolven. Arrangør er Bindalseidet Velforening

Todagersfesten
Fredag 13. juli
 viser Åbygda Ungdomslag 
 revyen ”FOILL PAKKE” på Åsen. 
Etterpå er det mulig å få seg en kaffetår. 
Lørdag 14. juli 
vises revyen en gang til, og 
etterpå spiller ”BOOTLEGS” til dans på Åsen. 
(Helge Fuglstad fra Åbygda spiller bass i dette ban-
det)

Fiskefestivalen
lørdag 4. august på Stranda – med 
fiskekonkurranse, volleyballkamp og elghornkasting.
Om kvelden spiller ”P.A. RØSTAD”. (Åsmund Bang 
fra Terråk  spiller gitar og synger i denne gruppa.)

Båtdag
Båtdag i Sørfjorden  august

Nordlandsbåtregattaen 2007
29 juni – 01. juli.
I år arrangeres Nordlandsbåtregattaen for 29. gang. 
Hovedkomiteen består i år av: 
Arne A. Bekkevold, Sissel Hansen, Nina Kristiansen,  
Marit Røstad, Terese Danielsen, Tore Kolsvik 
Vi er fremdeles på planleggingsstadiet,  
men her har dere noen smakebiter: 
PÅ DAGTID 
· Segling 
· Familieroing 
· Konkurranser for stor og små 
· Underholdning på kaia 
· Aktiviteter for barna 
· Utstillinger 
· Salgsboder 
PÅ KVELDSTID 
Fredag: 
· Utefest Terråk sentrum ”Vassendgutane” 
· Kulturkveld 
Lørdag: 
· Utefest i sentrum: ”Ingemars”

Bredbånd – ADSL
Bindal kommune og Telenor sam-
arbeider om videre utbygging av 
ADSL i Bindal, og Telenor opplyser 
at sentralene på Helstad, i Åbygda, 
på Holm og på Skjelsviksjøen skal 
være ferdige innen utgangen av sep-
tember i år. 

Terråk barnehage
Barnehagene er stengt i uke 28 for 
planlegging og vedlikehold, og i uke 
29, 30 og 31 for ferieavvikling.

Påminnelse om 
ledige plasser i 
Kulturskolen 
Har du lyst til å begynne i Kultu-
skolen fra høsten av, har du fortsatt 
muligheten til å melde deg på. 
 Vi tilbyr opplæring i sang og 
ulike instrumenter. Kontakt Bindal 

Kulturskole ved Svein Kolsvik, eller 
Oppvekst- og kulturavdelingen, 
tlf 75 03 25 00. 


