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TERRÅK BARNEHAGE UTVIDET 

Tirsdag 28. mars 
kunne Terråk  

barnehage ta i 
bruk den nye  

avdelingen 
”Homla”.  

Barnehagen har 
nå plass til 45 

barn. 
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Kontortiden er kl 0800 til 1545 
ved kontorene på Bindal råd-
hus. Fra 15. mai til 14. septem-
ber slutter kontortiden kl 1500. 
Bindal folkebibliotek: er 
åpent for utlån i tiden 
kl 0800 – kl 1545  
(kl 1500 i tiden 15/5-14/9). 
Bibliotekar er tilgjengelig 
tirsdag, onsdag og fredag 
kl 0830 – kl 1430. 
Telefontid på legekontoret 
kl 08.30 – 09.00 og 11.30 – 
12.00 
Legevakt 750 34333. 
Nasjonalt legevaktnr:  
tlf 116 117. 
Øyeblikkelig hjelp tlf 113. 
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Folketallet i Bindal pr. 1.1.2017 
1.473 innbyggere.  

Bindal kommunes  
kulturpris  

Forslag på kandidater til kultur-
prisen i Bindal kan sendes til 
Bindal kommune innen 1. juni 
Retningslinjene for prisen er slik:  

1. Bindal kommune v/ formannskapet 
deler ut en «Kulturpris». Prisen deles 
ut hvert år, dersom ikke annet blir be-
stemt.  
2. Formålet med kulturprisen er å gi 
anerkjennelse til en person eller fore-
ning/lag som har utmerket seg ved sin 
innsats i kulturlivet i Bindal.  
3. Prisen gis til vanlig til en person, 
men kan i spesielle tilfeller deles. Pri-
sen kan også gis til en forening eller et 
lag.  
4. Kulturprisen overrekkes av ordføre-
ren, sammen med et diplom.  
5. Formannskapet tildeler prisen etter 
innstilling fra oppvekst- og kultursje-
fen.  
6. Prisen lyses ut i avisene og i kultur-
kalenderen med en frist for innsending 
av forslag til kandidater.  
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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 2017 vil det 
komme seks utgaver. Bladet legges ut i pdf-format på kommunens nettsi-
de. Tidligere ble bladet sendt ut gratis til alle husstander, men fra og med 
2016 er det krevd egenbetaling. Vi tilbyr et abonnement der man betaler 
inn kr 200,- årlig for 5 eller flere utgaver.  Formatet er et hefte i A5–
størrelse, på 16 til 24 sider. Vi fortsetter samarbeidet med Kirken i Bin-
dal, slik at du får Båtsaumen og Menighetsbladet i samme hefte. 

Bestille abonnement 
Ring Bindal kommune på telefon 75032500 hvis du vil bestille abonne-
ment. Du kan også sende en epost til postmottak@bindal.kommune.no. 
Oppgi full postadresse. Vi sender deg faktura i posten. 

Politiske møter 2017 

Formannskap/fondsstyre Kommunestyre 

 Torsdag 4. mai  

Torsdag 8. juni Torsdag 22. juni 

Torsdag 14. september Torsdag 28. september 

Torsdag 19. oktober Torsdag 9. november 

Torsdag 23. november Torsdag 14. desember 
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Hei! 
Det går mot vår og lysere tider, vårjevndøgn er 
passert og klokka er flyttet en time fram. Det har 
gjort dagene lange og lyse. Sikreste vårtegn er når 
hestehov, snøklokker og krokus står i blomst. 
Selv om påska er svært så sein i år og vi forbinder 
påske med snø, så håper jeg at vi må dra til fjells 
for å finne den.  
Det har vært en annerledes og hektisk vinter  
administrativt, og ikke minst politisk. Først kabel-
brudd og siden tvangssammenslåing av kommu-
ner. 21. februar ble vi kjent med, via media at 13 
kommuner skal slåes sammen med tvang, og Bin-

dal er en av dem. Det kom som lyn fra klar himmel, selv om jeg ble 
kontaktet av VG lørdag 18. februar. Partiene H, V og FRP var blitt eni-
ge om å sette til side to enstemmige kommunestyrevedtak om at Bindal 
skal bestå som egen kommune og fylkesmannens tilråding. I tillegg går 
de mot Stortinget som er imot tvangssammenslåing. Å tvinge sammen 
fire kommuner som i realiteten er imot å slå seg sammen, kan bli en kre-
vende prosess. Dette har krevd mye politisk tid og fokus, i en tid der vi 
har mange andre viktige oppgaver å jobbe med for Bindal, næringsut-
vikling, bredbånd, samferdsel osv. 
Som kjent var det møte med Kommunal og moderniseringsdepartemen-
tet, partiene H, V og FRP på Rørvik 15. mars. For Bindal kom det ikke 
fram noe nytt, annet enn at vi skal få med våre fordeler fra Nord-Norge 
inn i en ny kommune. For Bindal er det ingen gulrot, det er noe vi har 
som egen kommune i Nordland, og er sikret ved å fortsatt være nordlen-
dinger. Det kan stilles spørsmål om hvor lenge det varer i en ny kommu-
ne og i et nytt fylke? 
Ordførere og rådmenn i de fire kommunene møttes på Bindal rådhus 
mandag 27. mars til dialogmøte for veien videre. Det ble konstatert at 
alle fire kommuner er mot vedtaket om tvangssammenslåing. Vi er vårt 
ansvar bevist for ansatte og øvrige befolkning. Vi avventer kommune-
proposisjonen for sammenslåtte kommuner som kommer  5. april. I den 
ligger noen føringer vi tar med oss til felles formannskapsmøte i må-
nedsskiftet april/mai. Inndelingsloven kommer til anvendelse ved fyl-
kesmennene etter at endelig vedtak er fattet i Stortinget 8. juni.  
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Det blir et spennende valg til høsten for hvilke muligheter det gir. 
Samferdsel opptar de fleste, og er viktig for utvikling og trygghet for be-
folkningen. Vi har bedt om befaring av veier i kommunen i forbindelse 
med oppstartmøte for Holm ferjeleie i april.  
Følgende veier i Bindal får asfalt i 2017: Terråk - Vassås, halve strek-
ningen fra Terråk - Årsandøy og ved bruene i Simlestraumen.  Strek-
ningen Bindalseidet - Røytvoll og andre halvdel fra Terråk - Årsandøy er 
planlagt i 2018. 
Det har vært et ønske fra befolkningen på Bindalseidet og omegn, og 
Kjella om å få renovasjonsrullen innom oftere enn vår og høst. Det er for-
handlet fram foreløpig avtale fra 1. april:  
Bindalseidet siste mandag i måneden i sommerhalvåret. 
Kjella følgende datoer 3. mai, 7. juni, 2. august og 6. september.  
Det er i kombinasjon med Gutvik og Foldereid. Se hentekalenderen gjel-
dende fra 1. april. 
Kommunestyret gikk i siste møte inn for finansering sammen med fylkes-
kommunen, Sinkaberg-Hansen, TTS og Rørvik havn for å bygge kai på 
Brukstomta Næringspark. Kostnaden er 6 millioner, forutsatt at vi lykkes 
med etableringen av rensefiskanlegget, eller en annen aktør som har bruk 
for kai.  Ny kai vil være viktig for videre utvikling, og viktigere enn noen 
gang for jobb og bosetting i Bindal, som en del av en stor kommune. 
 
Jordbruket har vært inne i en negativ trend over mange år, og er en av 
faktorene for omstillingssøknaden. Derfor er det ekstra positivt å obser-
vere at det er to gårdbrukere som bygger nye eller utvider sine fjøs på 
Holm/Hald. Vi heier på dere, og håper dere er til inspirasjon for andre. 
 
Det er gledelig å kunne gratulere alle med ny-avdelingen i Terråk barne-
hage. Den ble åpnet 28. mars med snorklipping og stor fest sammen med 
fornøyde barn, ansatte og foreldre. Takk til tålmodige ansatte og foreldre 
som har ventet i mange år. Dette kan gi muligheter for alle som måtte 
ønske seg plass i barnehagen. 
Fiberutbygging er et prioritert utredningsprosjekt i 2017. Det er viktig for 
næringsutvikling og innbyggerne for øvrig i kommunen. Det jobbes med 
søknad om midler fra Nkom med søknadsfrist 3. mai.  
 
Til slutt ønskes alle sambygdinger god påske og en fin vår! 
 
Med vennlig hilsen  
Britt ordfører 
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Valg 2017  
Mandag 11. september er det  
stortings– og sametingsvalg.  

Tidligstemmegivning  
Du kan stemme fra 1. juli 2017 dersom du ikke har mulighet 
til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhånds-
stemmegivning, og eller på valgdagen. I perioden 1. juli til og 
med 9. august kan du avgi stemme på Bindal rådhus. Du 
trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon.  

Ordinær forhåndsstemmegivning  
Den 10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivning-
en. Du kan forhåndsstemme fram til og med fredag 8. septem-
ber. I Bindal kan du forhåndsstemme på rådhuset på Terråk  
kl 0900—1400. I tillegg kan du stemme på Bindalseidet  
eldresenter lørdag 2. september kl 1000—1400, på Bindal 
rådhus søndag 3. september kl 1300—1500, og på Bindal sy-
kehjem onsdag 6. september kl 1000—1200.  Du kan for-
håndsstemme i hvilken som helst kommune, men ikke vent til 
siste liten, da stemmen blir sendt i posten til din hjemkommu-
ne, og må komme inn til valgstyret senest kl 1700 dagen etter 
valget.  

Ambulerende stemmegivning 
De som ikke kan komme til et valglokale på grunn av sykdom 
eller uførhet, kan søke valgstyret innen 5. september om å få 
stemme hjemme.  

Tre stemmekretser i Bindal 
Bindal kommunestyret har vedtatt å legge ned stemmekretse-
ne Åbygda og Harangsfjord. Det betyr at på valgdagen kan du 
stemme på tre steder; Terråk, Bindalseidet og Sørhorsfjord. 
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Hjertestarter  
Kjella Helselag har kjøpt inn en 
hjertestarter til bruk i bygda. 
Den har plass på Kjella trenings-
senter (henger på veggen i det 
største rommet). 
14 stykker i bygda har gjennom-
ført kurs, både om bruk av hjerte-
starteren, og generell førstehjelp 
med hjerte- og lungeredning.  

På nettsiden www.113.no ser hvor 
det finnes hjertestartere utplassert. 

Foreldretilfredshet i barnehagen 
 
Bindal barnehage var høsten 2016 med på en nasjonal for-
eldreundersøkelse gjennom Utdanningsdirektoratet. Resultatet 
fra undersøkelsen for hver enkelt barnehage i Bindal er pre-
sentert på foreldremøter, og kan leses her:   
 
  barnehagefakta.no/kommune/1811/bindal 

 

Du finner tall for antall barn pr ansatt, andel ansatte med bar-
nehagelærerutdanning, annen utdanning, areal og foreldretil-
fredshet. Stort sett ligger Bindal barnehage på det nasjonale 
gjennomsnittet. 

http://barnehagefakta.no/kommune/1811/bindal


Peder Knophs vei 5, 7980 Terråk      org.nr. 987 753 269    
  paanlind@online.no      94811116 
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Vi ønsker frivillige til å være natteravner 
utover våren og  sommeren. 
 
Onsdager har vi fast onsdagskaffe på Dok-
torgården på Terråk. Der er alle velkommen.  
 
Torsdager er det bingo på Bindal sykehjem. 

 
Seniornett finner du både på Terråk på tirsdager og Bindalseidet på 
torsdager. Da hjelper vi deg til å komme i gang med å bruke mobiler, 
nettbrett, pc osv. 
 

Bøsseaksjon Krafttak mot Kreft i Bindal 7. mars ga 41.758 kroner. Det 
er over 6.000 kroner mer enn i fjor. Et supert resultat. Bindal Frivillig-
sentral vil takke alle som har stilt opp: bøssebærere, logistikkmedarbei-
dere, kommunekassen og selvsagt alle som har gitt penger. Midlene fra 
årets aksjon skal gå til å bedre livet for dem som aldri blir frisk av sin 
kreftsykdom.  

Vi vil takke rosa- og 
oransjerussen med en 
kjempeinnsats og delta-
gelse i årets viktigste 
Russeknute for KRAFT-
TAK MOT KREFT.  
Russen solgte vafler på 
Coop Marked Bindalsei-
det. Vi takker Coop Bin-
dalseidet som sponset 
tilbehør til vaflene og 
kaffe. 
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Skatteoppgjøret 2016 
 

På Skatteetatens nettside kan du fra og med 4. april se din skat-
temelding for formues- og inntektsskatt for inntektsåret 
2016. Hvis du har fått foreløpige tall på hva du enten får igjen i 
skatt eller hva du må betale i restskatt, ser du dette i skattemel-
dingen. Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april.  
 
Endre kontonummer 
Du får pengene igjen raskere hvis vi har riktig kontonummer. 
Mellom 4. april og 15.mai kan du sjekke og eventuelt endre 
kontonummer. 
 
Når kommer skatteoppgjøret? 
Det er først når vi har behandlet skattemeldingen din, at du får 
vite nøyaktig hvor mye du må betale eller får igjen. Det er det-
te vi kaller skatteoppgjøret.  
 
På nest siste side i skattemeldingen ser du en foreløpig bereg-
ning av tilgodebeløp, det vil si det vi skylder deg, eller  rests-
katt.  
 
Vi varsler deg på e-post/sms når skatteoppgjøret ditt er klart. 
Første pulje med skatteoppgjør kommer 21. juni. Deretter blir 
det løpende oppgjør frem til 25. oktober. 
 
Er du lønnsmottaker eller pensjonist og leverer skattemel-
dingen på papir, får du skatteoppgjøret ditt tidligst i august.  
 
Alle næringsdrivende må levere elektronisk. 
 
        Skatteetaten 
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Kommunereformen  

Fylkesmannen vil så trolig, i samråd med departementet, kalle 
inn til felles kommunestyremøte. Det fremgår av inndelingslo-
va § 25 hvilke punker som skal drøftes på fellesmøtet: a) for-
slag til navn på den nye kommunen eller det nye fylket b) an-
tall medlemmer i det nye kommunestyret eller fylkestinget c) 
kriterier for sammensetning av og funksjoner til fellesnemnd 
etter § 26 i denne loven d) valg av revisor for virksomheten i 
fellesnemnden e) oppretting av eventuelle andre fellesorgan 
for å sikre gjennomføringen av sammenslåingen. 2. Etter at 
punktene i § 25, og eventuelt andre spørsmål er diskutert i fel-
lesmøte, skal de enkelte kommunestyrene stadfeste enigheten i 
nye kommunestyrevedtak. Disse vedtakene vil være grunnla-
get for en statlig beslutning om sammenslåing.  
 

Det er flertall på Stortinget for å 
slå sammen kommunene i Ytre 
Namdal til en kommune fra 1.  

januar 2020. 

Den 22. februar gjorde kom-
munalkomiteen på Stortinget  
det kjent at de vil foreslå at 
kommunene Vikna, Nærøy, 
Leka og Bindal slås sammen 
fra 1.  
januar 2020. Mer om dette 
kommer i proposisjonen om 
kommunereformen som leg-
ges fram for Stortinget  5. ap-
ril. Stortinget skal behandle 
saken 8. juni 2017. 

Terråkmila  
Friidrettsgruppa i Terråk idrettslag arrangerer terrengløpet på ca 10 kilo-
meter lørdag 6. mai. Løypa går hovedsakelig på gruset natursti i natur-
skjønne omgivelser langs Stillelva og i lysløypa.  
Start og mål er ved Terråk skole. 
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Sponsormidler  
 Bindal Kraftlag deler hvert år ut 
sponsormidler til lokale lag og fore-
ninger. Vi minner om søknadsfrist 
som er 10. mai. Søknadskjema for 
sponsormidler finner du på våre  
nettsider www.bindalkraftlag.no  
Søknadsskjema kan også hentes på 
Kraftlagets kontor.  

Høring bredbåndsutbygging 

 

Alle som ønsker å gi innspill til utbygging av bredbånd i Bin-
dal kommune, inviteres til å sende slike innspill til kommunen 
innen 18. april 2017. 
 
Kommunens søknadsfrist for inn-
sending av søknad til Nasjonal 
Kommunikasjonsmyndighet 
(Nkom) om statlig støtte, er 3. 
mai 2017. Utbygginga planlegges 
å gjelde hele kommunen med 
unntak av de områder/husstander som i dag har et godt og 
framtidsrettet bredbånd. Søknaden til Nkom gjelder derved ik-
ke de husstander og bedrifter som har en nedlastingshastighet 
på 30 Mbit eller mer. Alle kan sjekke sin nedlastingshastighet 
på www.nettfart.no. Send gjerne resultatet på mail til kommu-
nen. 
 
Les mer om høringen på Bindal kommunes nettside. 
 
 

http://www.nettfart.no
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MITT NABOLAG 
En multimediaforestilling med Christian Stejskal 
Fortellinger, fotografier, fiolinspill og arabisk sang 
Varighet:  Ca 1 time og 25 minutter. 
Mandag 24. april kl 1800 på Bindal mu-
seum, Terråk. Inngang kr 150,- for voksne, 

Dette er Christian Stejskals fargerike og personlige 
historie fra hans pilegrimsferd til fots fra Wien til Aksum 
i Etiopia. I denne multimediaforestillingen får vi gripen-
de historier, fiolinspill og foto signert Stejskal.  

 
”Multimedia forestillingen «Mitt Nabolag» er beret-
ningen om min pilegrimsferd til fots fra min fødeby 
Wien, via Jerusalem til den hellige byen Aksum i Nord-
Etiopia. Underveis på denne reisen så møtte jeg 
«Zabaleenerne», Kairos uoffisielle kristne søppelarbei-
dere i det såkalte «Garbage City» i Kairo. Etter å ha 
avsluttet min pilegrimsferd i Aksum så flyttet jeg inn i Søppelbyen hvor jeg bod-
de sammen med «Zabaleenerne» samtidig som jeg livnærte meg som fiolinist 

ved operaen i Kairo.”    Arrangør: Folkeakademiet Bindal 

Vellykket overgang til årsturnus i  
helse- og omsorgssektoren i Bindal 

 
Bindal kommune har sammen med fagforeningene evaluert omlegging-
en til årsturnus i 2016. Helse- og omsorgssektoren gjorde et omfattende 
arbeid med å inkludere alle turnus-ansatte i en årsturnus med en mål-
setting om å redusere bruken av deltid og fremme flere heltidsstillinger i 
kommunen. Dette arbeidet har vært en suksess! Bindal kommune har, 
siden 2013, redusert sin totale bemanning med nesten 10 årsverk samti-
dig med at antallet ansatte har blitt redusert nesten dobbelt. Det betyr 
at flere ansatte nå har økt sin stilling i Bindal kommune, og det er i ho-
vedsak helse- og omsorgssektoren som har opplevd denne økningen i 
stillingsprosenter. I tillegg viser evalueringen at de ansatte er fornøyd 
med årsturnus, og ønsker at ordningen skal fortsette  
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Humanistiske konfirmanter i Bindal 2017 
 
Har opplæring og seremoni på Kolvereid 6. mai: 
Truls Lillemark Brevik 
Kristin Mosling 
Inger Plahte 
Aleksander Slavov Brevik 

  
Har opplæring og seremoni i Brønnøysund 26. august: 
Olaf Hagen Båtnes 

BINDALSDAGEN 2017 

arrangeres i Åbygda 2. september 2017 
Idrettslaget og ungdomslaget inviterer med dette utstillere til å 
delta på dagtid. 
 
For mer informasjon, ta kontakt med: 
Torny Myrvang mob 99374130  E-post: tormyrva@online.no eller  
Silje Sæternes Aune mob 48236199, e-post: silje_aune@hotmail.com 
 
Henvendelser ønskes innen 15. juni.  

Viltseminar på Horstad 
 

Viltnemnda i Bindal kommune vil i samar-
beid med storviltområdene arrangere et  
seminar om hjorteviltforvaltning, den 27.  
april på Horstad Gård kl 19:00.  Bodil 
Haukø og Ane Johansen Tangvik fra Natur-
data AS forteller om bestandsplaner og for-
valtning.  

 

Påmelding skriftlig til Bindal kommune ved epost eller SMS til: 
karl.erik.solum@bindal.kommune.no Mob: 900 84 230 

https://www.facebook.com/torny.myrvang
https://www.facebook.com/profile.php?id=803050437
mailto:karl.erik.solum@bindal.kommune.no
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Elever på mellomtrinnet på Bindalseidet skole får jevnlig opp-
drag der de må samarbeide. Av og til må elevene ut for å løse 
oppdraget. Lærerne på trinnet mener det er godt for elevene å 
møtes på andre arenaer enn inne i klasserom. Og det er tydelig 
at elevene trives ute, bekrefter lærerne. Det er mer av både 
smil, glede, engasjement og nysgjerrighet. I tillegg ser vi at 
noen ganger inspireres elevene til økt aktivitet på fritida.  
 

Oppdraget  i Kveinå: 
Første gruppe til å lage 
bål, for deretter å få ko-
kende vann. 

Å samles rundt bålet 
styrker fellesskapet.  

Her er matematikk på 
dagsorden. Elevene løper 
en viss lengde og slik 
samler de inn opplysning-
er til videre arbeid med 
tema statistikk. Elevene 
tar tiden på hverandre, og 
lærer noterer 
«rundetider».  

UTESKOLE 
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Bindal Fotball 
 

Det er påmeldt fire bindalslag i serie i år. Her 
er oversikt over hjemmekamper. Her står Bin-
dalseidet som arena på mange av kampene, 
men dette vil bli endret etter hvert. Følg med 
på oppslag og fotballklubbens nettside. Ved å 
laste ned app’en ”Min Fotball” kan du følge 
med på ditt lag, og se resultater og kamptider. 
 
Bindal  Gutter 12  avd. 1 TrønderEnergi-serien. 
Bindal—Kolvereid, tirsdag 2. mai kl 1830 Bindalseidet 
Bindal—Leka, tirsdag 16. mai kl 1830 Terråk 
Bindal—Foldereid, tirsdag 30. mai kl 1830 Bindalseidet. 
Bindal—Rørvik, tirsdag 13. juni kl 1830 Bindalseidet. 
 
Bindal 1  Gutter 14 år, 9er, i 2. div. avd. 1. BDO-serien 
Bindal—Kolvereid, torsdag 20. april kl 1830 Bindalseidet 
Bindal—Grong, torsdag 4. mai kl 1830 Åbygda 
Bindal—Rørvik 2, torsdag 8. juni kl 1830 Åbygda 
Bindal—Lierne, lørdag 17. juni kl 1200 Bindalseidet 
 
 
Bindal 2 Gutter 14, 7er, i avd. 1.  (Hjemmekamper spilles også borte) 
Bindal 2—Namsos 2, søndag 7. mai kl 1600  Kleppen, Namsos 
Bindal 2—Kolvereid 2, søndag 7. mai kl 1800 Kleppen, Namsos 
Bindal 2—Leka, søndag 21. mai kl 1700 Bindalseidet 
Bindal 2—Namsos 2, søndag 4. juni kl 1600, Kolvereid 
Bindal 2—Kolvereid 2, søndag 4. juni kl 1800 Kolvereid 
Bindal 2—Leka, søndag 18. juni kl 1700, Leka. 
 
Bindal Menn    6. div. avd.1. 
Bindal—Namdalseid, søndag 30. april kl 1400 Bindalseidet 
Bindal—Beitstad, søndag 7. mai kl 1400, Bindalseidet 
Bindal—Kolvereid 2, torsdag 1. juni kl 2000 Bindalseidet 
Bindal—Egge, torsdag 15. juni kl 2000 Bindalseidet 
Bindal –Bangsund, torsdag 22. juni kl 1930 Bindalseidet 
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Ungdomstrinnet ved Bindalseidet skole har nettopp hatt fore-
stilling. Den ble vist for bygda mandag 13. mars og for alle ele-
vene på skolen tirsdag 14.  Stykket het ”Jakten på prinsen”, og 
er en moderne versjon av eventyret om Askepott. Deltakerne 
må møte til talentshow på slottet for å kapre prinsen. Stykket 
starter med Askepott og de onde stesøstrene i kjent stil. Musene 
- de gode hjelperne, synes synd på Askepott, men er kanskje 
mer opptatt av ost. De gode feene blir vi først kjent gjennom 
veldedighetsarbeid. De samler inn penger til støtte for Terråk, 
Amnesty, redd ulven og andre gode formål. Til slutt kommer 
de fram som feer, og skal hjelpe Askepott med en extrem make
-over. Stykket avslutter i kjent stil der Askepott tilslutt får prin-
sen. Stykket har mange karakterer som fikk publikum til å bry-
te ut i latter under forestillingen. Elevene fikk stor applaus og 
mye ros etter showet.  

Jakten på prinsen 

Foto: Katrine Donal Botn  
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Kultur- og formidlingsprosjektet «Noisy» for elever ved avde-
ling Helse- og oppvekst ved Brønnøysund videregående skole, 
har startet på sitt andre prosjektår. Korprosjektet skal gå over 3 
år, og er et samarbeid med distriktsmusikerne ved Kultursko-
len i Brønnøy og Norsk kulturskoleråd v/instruktør Ragnhild 
Skille. Koret har øvelser gjennom hele skoleåret, og jobber 
mot konsertturné for barnehager, barn 1.—4. klassetrinn og 
eldre på sykehjem og i omsorgsboliger i alle fem Sør-
Helgelands kommuner.  

Koret Noisy kommer til Bindal  
torsdag 27. april. 

Torsdag 27. april 
blir det konsert  
kl 1000 på Bindal 
sykehjem, og kl 1230 
på Terråk skole. 

Utstyrssentral   - biblioteket for aktivt utstyr! 
 
Bindal kommune holder på å bygge opp en utstyrssentral for friluft/
sportsutstyr. Har du behov, kan du her få låne noe utstyr for å komme deg 
ut og i aktivitet. Lånet er gratis, men dersom du ikke overholder lånereg-
lene, må du betale for deg. Foreløpig har vi kanoer med flytevester, fiske-
stenger og skøyter med hjelmer. Regler for utlån finner du på Bindal 
kommunes hjemmeside. Utlånet skjer gjennom serviceavdelingen på råd-
huset. Utstyrssentralen har blitt mulig gjennom et samarbeid om folkehel-
se med Nordland fylkeskommune. I tillegg har vi søkt barnefattigdoms-
midler, og håper vi innvilges disse så vi kan øke mengden utstyr i sentra-
len. Vi håper dette tilbudet gir deg gode opplevelser og en aktiv hverdag. 
Oppstart 2. mai.  
 
Rønnaug Helstad, folkehelsekoordinator  
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Bindal Utvikling AS 

 
 

www.bindalutvikling.no 

 
Fra ide til 
marked 
Bindal Utvikling 
gjennomførte to sam-
linger tirsdag den 
21/3 med team fra 
'ide til marked', i 
samarbeid med Inno-
vasjon Norge og 
Kystriksveien. 
Nå blir det fokus 
fremover på synlighet 
på nett, og eget arbeid 
i april og neste work-
shop 3. mai. Sett av 
datoen om du vil på 
nett......!!!  

Nettverkstreff 
med fullt hus, 
nå må vi øke 
både vaffel- og 
kaffemengden! 

http://www.bindalutvikling.no
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Adrian 

Åpning av innovasjonsloftet 
16. februar ble Medvind innovasjonsloft offisielt 
åpnet. Med totalt 40 besøkende og et spennende 
program, ble det en flott ramme rundt arrangemen-
tet. Mona Fagerås, fylkesråd for næring foresto 
selve åpningen. 
 

Fra venstre Anja Tjelflaat fra 
Bindal Utvikling, Mona Fage-
rås, næringsråd for Nordland 
fylkeskommune som foretok 
selve snorklippingen/ Kast Loss 
og ordfører i Bindal, Britt Hel-
stad. 

Omvisning i Bindals-
bruket sine produk-
sjonslokaler med Jan 
Håvard Brevik. 

Servering av kveitekaker fra Hildring 
Sjømat og elgpizza fra Terråk Gjeste-
gård slo godt an! 

Adrian Jørgensen sang og snak-
ket litt om hvordan det er å 
være grunder. 
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Oppsummering, og jobbing 
med å fram hvilke 'problemer 
som er ”gull”, og verdt å 
bringe inn i innovasjonspro-
grammet. Anja Tjelflaat fra 
Bindal Utvikling noterer ned, 
og Klaus Rørli avdekker pro-
blemer. 

Ledere og saksbehandlere i 
Bindal kommune, samlet på 
Medvind innovasjonsloft, blir 
ønsket velkommen av Marit 

Synniva Solbjørg Larsen fra 
Innoco forteller om hva in-
novasjonskompetanse er. 

Klaus Rørli fra Innoco 
legger fram foreløpige 
svar fra undersøkelsen, 
som nå kvalitetssikres før 
endelig rapport. 

Næringsvennlig kommune 
Bindal kommune arbeider med å bli en mer næringsvennlig kommune og 
lærer for tiden om kundedrevet innovasjon.  

https://www.facebook.com/anja.tjelflaat
https://www.facebook.com/profile.php?id=1221404247
https://www.facebook.com/synniva.s.larsen
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Ny medarbeider fra 2017 

Diskusjon om resultate-
ne i undersøkelsen. 

Bedriftsmøte om  
næringsvennlig 
kommune og gjen-
nomgang av forelø-
pige resultater.  
 
Dialog rundt inno-
vasjonsprogrammet 
med oppstart i april, 
og mulige problem-
stillinger som øns-
kes løst, og har høy 
kundeverdi. 
  

Næringslivet og kom-
munalt ansatte har svart  
på spørsmål. 
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Tyve deltagere deltok på arbeidsverksted 21. februar 
for å lære Design Thinking som verktøy, fordelt på 
to bolker. Dette kurset er for å finne ut hvilke behov dine tje-
nester skal dekke, og hvem kundene dine er eller du ønsker 
skal være. 

Kveldsgjengen som var med på 
arbeidsverkstedet. 

Oppstartsverksted 

Audhild Bang Rande går 
igjennom de ulike typene  
turister som kommer til  
Bindal. 

Innovasjonsverksted 
28. mars var 8.klassingene i Bindal samlet til verksted med tema 
”Bevegelsesglede i Heilhornets rike”.  Dette er en del av en større sats-
ning på tankesett for innovasjon for ungdom. Det kom fram flere ideer 
som kan realiseres. 
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Sommerjobb for ungdom i Bindal  
Bindal kommune har for 2017 avsatt midler til sysselsetting av skoleung-
dom fra Bindal kommune. Tilbudet gjelder ungdom født i 2000. 
Det er også gitt åpning for at næringsdrivende, lag og foreninger som 
ønsker å sysselsette ungdom kan søke. Her settes maksimumsbeløp til  
kr 2000,- pr. ungdom og minimumstid er 1 uke pr. ungdom. 
Bindal kommune vil videreformidle søkere til næringslivet, lag og fore-
ninger. 
Det tas forbehold om begrensninger i forhold til avsatte midler. 

 

NEDSKRIVING AV STUDIELÅN  
Bindal kommune har følgende ordninger: 

 
Nedskriving av studiegjeld. 

 Delfinansiering av samarbeidsprosjekt mellom næringsliv og stu-
denter. 

Retningslinjer for denne ordningen kan fås ved henvendelse til Bindal 
kommune, Plan og utviklingsektoren tlf. 75 03 25 00, eller på 
www.bindal.kommune.no. 
 
Søknad med vedlegg for begge ordningene sendes til: 
Bindal kommune, Plan og utviklingssektoren, 7980 Terråk. 
eller: postmottak@bindal.kommune.no 
 
Søknadsfrist 15.5.2017 

Tildelinger fra Bindal kommunes næringsfond 
Fondsstyret har delt ut følgende tilsagn hittil i år:  
 

Gaute Myrvang, kr 45.000,- for å starte som fisker med båten 
Øyvær. 
Arnold Alsli, kr 50.000,- for å starte som fisker. 
Hildring Fisk ved Olav Stene, kr 50.000,- for å etablere be-
drift som skal selge fisk og fiskematprodukter. 
Bogen Feriehus, kr 80.000,- til oppstillingsplass for bobiler. 
Bogen Feriehus, kr 76.000,- til Kjærstadvalen, forprosjekt. 

http://www.bindal.kommune.no
mailto:posmottak@bindal.kommune.no


Kviin har konsert ”Swinging sisters” 
sammen med venner. Kjente melo-
dier fra 40– og 50-tallet lørdag 8. 
april på Terråk samfunnshus. 
 
Påskequiz  
Terråk gjestegård torsdag 13. april 
 
Vårkonserten foregår på Vonheim 
søndag 23. april kl 1700. Arrangør er 
Fønix skole– og ungdomskorps. 
 
Rekeaften 
Skjærtorsdag er det rekeaften i Kol-
ven på Bindalseidet. Gruppa ”Dc og 
syntax errors” spiller. Påmelding på 
Coop Marked Bindalseidet. Kr 300,- 
for rekeaften fra kl 2000, kr 200,- for 
fest fra kl 2200. 
 

Bygdekino: 

Sørhorsfjord 
Onsdag 10. mai 
Kl 1745 Storken,     6 år 
Kl 2000 Fast & Furious 8,     12 år 
 
Terråk 
Mandag 24. april 
Kl 1800 Gråtass redder gården,   alle 
Kl 2000 Fast & Furious 8,    12 år 
Mandag 22. mai 
Kl 1800 Storken,    6 år 
Kl 2000 Ikke bestemt 
 
Jørn Hoel og Kviin  
Lørdag 6. mai på ungdomshuset Von-
heim.  Inngang med mat (fiskesuppe) 
kr 400,-. Påmelding innen 1. mai.  
Arr. UL Fønix. 
 
Ungdomsklubbkveld på Bindalseidet  
onsdag 19. april og tirsdag 16. 
mai.  Kom og spille brettspill, kort og 
ha det sosialt i lag.  
 
Natursti i påsken 
Onsdag 12. april blir det natursti som 
erstatning for Påskeskirennet i Åbygda. 
Start kl 1300 fra ungdomshuset. Salg 
av middag, kaffe og gode kaker. 

Kulturkalender vår 2017 
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Nordlandsbåtregatten på Terråk foregår fra fredag 30. juni til søndag 2. 
juli. Arrangør er Terråk idrettslag. 

I begynnelsen av april var 11 ungdommer fra Bindal på UKM’s fylkes-
mønstring i Bodø. Å opptre på scenen i kulturhuset Stormen, og å delta i 
kunstutstilling samme sted var en spennende opplevelse for unge musike-
re og kunstnere. 


