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Endret bemanning NAV Bindal
fra 16. april
Bemanningen på NAV-kontoret vil
endres og lederfunksjonen vil bli
ivaretatt av NAV Brønnøy fra 16.
april. Åpningstider og tilgjengelighet for publikum vil være uendret og kontoret vil fortsatt behandle
langt de fleste henvendelser lokalt.
NAV Brønnøy vil imidlertid overta
behandling av enkelte typer saker.
Det betyr ikke at den aktuelle brukeren trenger å reise til Brønnøysund, men det kan bety at noe av
dialogen med saksbehandler i
Brønnøy gjennomføres via videolink fra NAV Bindal. Brukere er
selvsagt også velkommen til å avtale besøk på NAV-kontoret i
Brønnøysund.
Det vil være Hanna G. Moe i 100%
stilling og Randi Sjølstad i 50%
stilling som utgjør den lokale bemanning. NAV Bindal planlegger
også å kjøpe noen rådgivningstjenester eksternt, men alt slik innkjøp vil skje under forutsetning av
at rådgivningen skal foregå i Bindal når den skal skje direkte med
en bruker.
Arne Bangstad
Helse- og velferdssjef

Folketallet i Bindal
pr. 1.januar 2018: 1.486

Båtsaumen
Informasjonsblad for Bindal kommune

Side 3

Abonnere på Båtsaumen ?

Bindal kommune gir ut bladet Båtsaumen regelmessig for å informere om kommunal aktivitet og annen
lokal aktivitet i Bindal. I 2018 vil det komme seks
utgaver. Bladet legges ut i pdf-format på kommunens
nettside. Vi tilbyr et abonnement der man betaler inn
kr 200,- årlig. Formatet er et hefte i A5–størrelse, på
16 til 24 sider. Vi samarbeider med Kirken i Bindal, slik
at du får Båtsaumen og Menighetsbladet i samme hefte.
Bestille abonnement
Ring Bindal kommune på telefon 75032500 hvis du vil
bestille abonnement. Du kan også sende en e-post til postmottak@bindal.kommune.no. Oppgi full postadresse. Vi
sender deg faktura i posten.

Resultat av rådgivende folkeavstemning i Bindal
Mandag 26. februar var det rådgivende folkeavstemning i Bindal om kommunen skulle slå seg sammen med Nærøy og Vikna. Opptellingen viste et stort flertall på 67% for å stå som
egen kommune. 32,2% stemte ja til sammenslåing.
Ja: 308

Nei: 642

Blank: 9

Det ble avlagt 959 stemmer, som gir en valgdeltakelse på 78%.
Møteplan for politiske møter
Formannskapet/fondsstyret
Torsdag 19. april
Torsdag 7. juni
Torsdag 13. september
Torsdag 18. oktober
Torsdag 21. november

Kommunestyret
Torsdag 26. april
Torsdag 21. juni
Torsdag 27. september
Torsdag 8. november
Torsdag 13. desember
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Kjære sambygdinger!
Vel overstått påske, dette må være tidenes påske
for vår del av landet. Jeg tror det må være flere tiår siden vi hadde sammenhengende blå himmel
hele påskeuka. Det har skapt mye utfart og trivsel
i skog og mark. Noen forbinder også påska med å
oppsøke fjæra, spesielt på langfredag.
Når påska er over, er vi mange som venter på vår og varme, men
vi er bare først i april. Våren kan være ustabil med frost og snø,
men kan også gi sol og varme. Det har blitt lange og lyse dager og
det er ingen tvil om at vi går en fin tid i møte.
1. april stengte Bindal lensmannskontor sine lokaler, det samme
skjedde også i mange andre kommuner. Nærpolitireformen er en
realitet, nå gjenstår det å se hvilken betydning det får i Bindal og
for Bindals befolkning. Det positive er at vår tidligere lensmann
Lars Mogstad blir vår politikontakt fra 1. juni. Han har gjort mye
bra i og for Bindal gjennom 19 år som lensmann. Fordelen er at
han kjenner oss og de fleste i Bindal kjenner han, selv om han har
vært borte noen år. Han har en intensjon om å være innom Bindal
1-2 dager i uka. All kontakt skal for ettertiden foregå med Ytre
Namdal lensmannskontor på Kolvereid. Det kan forekomme at noen får gjort avtale med politikontakten slik at han kommer hjem til
vedkommende for et møte. På den måten kan vi oppleve å se uniformert politi i nabolaget uten at det betyr at naboen har gjort noe
kriminelt. Dette vil være unntaket og ikke regelen, det er på Kolvereid vi har vårt nye lensmannskontor.
I møtet i politirådet 4. april ble vi lovet at politipatruljen skulle
komme jevnlig til Bindal for å holde kontroller og drive forebyggende arbeid, da vi ikke har noe ønske om at det skal bli fritt fram
for uønsket opptreden av noen art. Det blir anledning til å få utstedt pass på Kolvereid ut 2018.
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Politisk har det vært en travel vinter i forkant folkeavstemningen
26. februar. I tillegg skjer det mye rundt tilrettelegging for næringsutvikling, og mange andre politiske prosesser.
Like før påske kom vi i havn med reforhandlingene om deling av
konsesjonskraftavtalen fra 1983. Den er nå forlenget fram til
09.06.2033. Det har vært flere forhandlingsmøter med fylkeskommunen sammen med Beiarn, Sørfold og Rødøy. Vi er alle fornøyd
med resultatet, med utgangspunkt i at hele avtalen var ønsket sagt
opp fra 2023. Med sittende regjering som kniper inntektene til fylkeskommunene år for år, må vi se at alt henger sammen med alt og
det var riktig på nåværende tidspunkt å gå med på 50 i stedet for 60
år. Den opprinnelige avtalen fra 1983 var på 30+30 år, og ble sist
reforhandlet i 2013 med nye 10 år til 2023.
Målsettingen og håpet er å få etablere så mye kraftkrevende industri
at vi innen 2033 selger all konsesjonskraften og at det dermed blir
ingen deling av konsesjonskraftsalget, jfr avtale fra 1983.
Det har over lengre tid vært et ønske om å få til en ryddeaksjon i
kommunen. Nå kan det se ut som vi kan få til et prosjekt sammen
med MNA. Jeg ber derfor om at alle forbereder seg på å være med
på aksjon, for å gjøre vår kommune til en ryddig og attraktiv kommune å besøke og bo i. Det vil komme nærmere opplysninger når
alt er forberedt og på plass.

Ønsker dere alle en fin vår!
Vennlig hilsen
Britt ordfører
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Lørdag 10. mars var det det lokal UKM for Sømna og
Bindal på Bindalseidet. Vel 100 publikummere fikk oppleve 44 deltakere som bidro med kunst og musikkinnslag.
Her er de som ble plukket av juryen til å reise til fylkesmønstringen
i Nordland, som foregår 20.—22. april på Rognan i Saltdal.
Kristine Lian – «Lana Del Rey (maleri)
Kaja Vikan – «Himmelriket» (foto)
Inger Arlén Plahte – «La vie en rose» (sang/ukulele)
Dina Heide Sønnesyn – «Unsteady» (sang)
Andrine Lande – «Yellow» (sang)
Oda Martine Dahlberg Myrvang – konferansier
Kristin Aune Mosling - konferansier
Slengbuksemafian - "Meant to be" (band)

Inger Plahte sang og
spilte ukulele

Kristine Lian viste maleri
av Lana Del Rey

Dina Heide Sønnesyn sang
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Lørdag 17. februar arrangerte Bindalseidet ungdomsklubb tur til
Bjørgan for ungdommen på Bindalseidet fra 7. til og med 10.
klasse. En trivelig tur med trivelig ungdom. I alt 19 ungdommer var
med på turen. Det var en sliten, men fornøyd gjeng etter endt dag
i Bjørgan. "En sånn tur må vi få til flere ganger", var beskjeden på
tur heim. Vi har en flott ungdom og ikke minst hjelpsomme foreldre som kjørte opp med gjengen - Skryt og takk til de foreldrene
som kjørte - trivelig å sett i lag på en lørdag
å berre jarv og prat .
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Frivilligsentralen serverer kaffe og vafler
hver onsdag fra kl 10.00 på Doktorgården, alle velkommen.
Seniornett- lær deg om data, internett,
smarttelefon og nettbrett. Hver onsdag fra
kl 18.00 på Bindalseidet skole og hver
tirsdag fra kl 10.00 på Doktorgården på Terråk- alle velkommen.
Bingoen på sykeheimen blir nå hver tor sdag fr a kl 10.30. 20
frivillige bytter på å være hjelpere her.
Språkkafe hver onsdag kl 17.30 på biblioteket på Rådhuset,
kom og vær sosial i lag med naboer og venner. Gratis
kaffe, te, saft og litt å bite i.
Da er bøssebæreraksjonen "Krafttak mot kreft" over i Bindal. Innsamla beløp i bøssene ble 41.003 kroner, et fantastisk resultat. Tusen, tusen takk til alle som har bidratt. De 24 bøssebærerne, alle
som har gitt penger, alle logistikkmedarbeidere både før, under og
etter aksjonen. Uten deres innsats hadde ikke alt gått så supert som
det gjorde. Hilsen Paula og Silje.
Møte med kvinnenettverket NOOR på kommunestyresalen mandag 16. april kl 17.00, dette er et samarbeid med Bindal kommune.

Venneforeninga og senior danser ne skal ha under holdning,
kaffe og åresalg på sykeheimen tirsdag 17. april.
Oppfriskningskurs for sjåfører 65+ blir 19. og 20. september i
Bindal, nærmere info kommer senere.
Peder Knophs vei 5, 7980 Terråk
paanlind@online.no

org.nr. 987 753 269
Tlf 95215259
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SPONSORMIDLER
Bindal Kraftlag deler hvert år ut sponsormidler
til lokale lag og foreninger. Søknadsfrist for tildeling av sponsormidler er 10. mai. Søknadsskjema for sponsormidler finner du på kraftlagets nettsider. Søknadsskjema kan også hentes
på Kraftlagets kontor.

ARRANGEMENTSTELT
Bindal Kraftlag låner ut et stort arrangementstelt vederlagsfritt til lag/
foreninger med arrangementer hjemmehørende i Bindal kommune.
Det er også mulighet for Bindal Kraftlag’s medlemmer å leie teltet til
private arrangementer. Det er utarbeidet retningslinjer for utlån av teltet,
se kraftlagets nettsider.
For booking av teltet ta kontakt med Frode Næsvold på mob.95826519,
eller e-post «frode@bindalkraftlag.no».

Klesbyttedag lørdag 14. apr il kl 12-14 på skolene på Bindalseidet
og Horsfjord.

Vikar for daglig leder 50% stilling
Bindal frivilligsentral søker vikar for daglig leder med tiltredelse
snarest. Søknadsfrist 1. mai. Vi søker etter en allsidig person som er
kreativ, løsningsorientert og som liker å omgås mennesker i alle
aldre og livssituasjoner. Du må kunne arbeide selvstendig og ha litt
datakunnskaper. Sertifikat og bil er en nødvendighet. Personlig egnethet vektlegges sterkt. Lønn etter avtale. Nærmere opplysninger
om stillingen får du hos daglig leder Paula Lindrupsen, tlf 948 11
116, e-post: frivilligsentralen@bindal.kommune.no
Søknaden sendes: Bindal frivilligsentral, Peder Knophs vei 5, 7980
Terråk.
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Bindal kommunes kulturpris
Forslag på kandidater til kulturprisen 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
bestemt.
2. Formålet med kulturprisen er å gi anerkjennelse til en person eller forening/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. Prisen kan også gis til en forening eller et lag.
4. Kulturprisen overrekkes av ordføreren, sammen med et
diplom.
5. Formannskapet tildeler prisen etter innstilling fra oppvekstog kultursjefen.
6. Prisen lyses ut i avisene og i kulturkalenderen med en frist
for innsending av forslag til kandidater.

Sommerjobb for ungdom i Bindal
Bindal kommune har for 2018 avsatt midler til sysselsetting av
skoleungdom fra Bindal kommune. Tilbudet gjelder ungdom
født i 2001. 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 foreninger. Det tas forbehold om begrensninger i forhold til avsatte midler.
Søknadsfristen er 15. mai. Det kan gis mulighet for ungdom
utenfor 2001-kullet å søke, hvis det blir økonomisk dekning.
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Konsert:
”Viser av eldre årgang”
Leif Inge Thormodsæter har konsert fredag
20. april på Bindal sykehjem kl 1630 og på
senteret på Bindalseidet kl 1815.
Thormodsæter er bosatt i Kristiansand og er utdannet ved Agder musikk-konservatorium på klassisk gitar og sang. Han har jobbet som profesjonell
musiker siden 1987 og har hatt over 10 000 institusjonskonserter frem til nå.

Nordlandsbåtregattaen 2018

29. juni - 1. juli Båten, festen og opplevelsen
Segling, roing, barneaktiviteter med sykkelløp
og redningsbåten Elias.

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

Utvidet søknadsfrist for Bindal kulturskole:
Søknadsfristen er nå utvidet til 1. juni. Se Bindal kommunes
nettside for mer informasjon og søknadsskjema.
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Bindal kommune tar i bruk SvarUT 1. juni
KS SvarUT er en felles løsning for kommuner og fylkeskommuner
for å formidle digital post fra kommunale saksarkiv og fagsystemer
til både innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ.
Bindal kommune tar i bruk SvarUT 1. juni. Dette betyr at brev fra
kommunen heretter i større grad vil bli sendt elektronisk. Alle
næringsdrivende må da inn i Altinn for å lese brev fra Bindal
kommune.
Private som har valgt digital postkasse, enten Digipost eller e-Boks,
vil i større grad enn tidligere motta post fra kommunen digitalt i
den valgte postkasse.
Private som ikke valgt digital postkasse, eller har reservert seg mot
å motta digital post, vil motta brev i Altinn. Dersom brev i Altinn
ikke åpnes innen 40 timer (virkedagstimer), blir brevet skrevet ut
og sendt i posten.
På Bindal kommunes nettsider vil du finne mer informasjon om
SvarUT.

Bindal kommune
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Politikontakt i Bindal
Bindal lensmannskontor ble lagt ned 1. april 2018. Polititjenesten i
Bindal leveres av Nærøy lensmannskontor som har kontorsted på
Kolvereid. Spørsmål kan rettes til Nærøy lensmannskontor når det
gjelder både sivile og politimessige oppgaver.
Kontoret er åpent fra kl. 09-1530 mandag til fredag og på torsdager
er det kveldsåpent frem til 1730 hvor det er mulig å søke om pass.
Lensmannen i Nærøy, Erik Stovner er Politikontakt for Bindal fram
til 1. juni. Fra 1. juni vil Lars Mogstad være politikontakt for
Bindal. Politikontakten vil være tilstede i Bindal kommune minst en
dag i uka.
Nærøy lensmannskontor har besøksadresse og postadresse
Foldavegen 4655, 7970 Kolvereid.
Nærøy lensmannskontor og politikontakten kan kontaktes gjennom
sentralbordet til Trøndelag politidistrikt tlf. 73 89 9090.
Ved akutte hendelser, som trenger
politihjelp snarest, kontaktes
politiets nødnummer 112 eller 02800.
Ved elektronisk henvendelse sendes
post til: post.trondelag@politiet.no
Erik Stovner
lensmann

Lars Mogstad kjenner Bindal
godt som tidligere lensmann i
Bindal gjennom mange år.
Fra 1. juni blir han vår
politikontakt.
Arkivfoto fra 2008.

Trøndelag politidistrikt
Vikna lensmannskontor
Nærøy lensmannskontor
Bindal lensmannskontor
Telefon:74113320 / 90977337
E-post: erik.stovner@politiet.no
www.politi.no
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Konsert på Bindal museum: Mandag 18. juni kl 1900

De to unge musikerne Marianne Bye Granheim (sanger) og Maria
Gilberg Spikkeland (pianist) spiller en konsert bestående av viser
og kjent norsk klassisk musikk. Kjente og kjære viser av Mariannes
bestefar, Erik Bye, samt Einar Skjæraasen, Alf Prøysen og Hans
Børli. I tillegg framfører de noen klassiske pianoperler av Edvard
Grieg, Christian Sinding og Sverre Jordan. Begge musikerne har
en bachelorgrad fra Grieg-akademiet og har spilt sammen siden
de møttes der.
Inngang kr 150,- for alle.
Arrangør Folkeakademiet Bindal

BINDAL
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Barnehagedagen 2018

Barnehagedagen
ble markert i alle
tre avdelinger av
Bindal barnehage.
Her er Terråk barnehage i akebakken
ved skistadion på
Terråk.

Bindalseidet barnehage hadde åpen dag for hele bygda, kombinert med
foreldre-/besteforeldrekaffe. Det ble serverte kaffe og vafler. Tema for
dagen var «La meg skape», og det ble laget en flott utstilling av barnas
produkter.
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Bindal Utvikling AS

www.bindalutvikling.no

Siste fredagen i
hver måned er det
treff for næringslivet. Dette er gratis
og åpent for alle.
Vi sees disse fredagene denne våren:
27/4, 25/5 og 29/6.

Påskenettverkstreff den 23. mars, med rundt
tyve deltakere.
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KURS – NETTSIDE

23. april 18.30 – 21.00 arrangeres det
oppfriskningskurs i oppdatering av
nettsidene for de bedriftene som deltok
i nettsideløft 2017. Kurset holdes på
Medvind Innovasjonsloft.
LOGOLØFT FOR BEDRIFTER
I BINDAL:

Følgende bedrifter skal delta på logoløft for bedrifter i Bindal og vil få utarbeidet ny/forbedret logo som fungerer på alle digitale plattformer:
Julie Catharina Tilrum
Tømmermoen gård
Åshild Gillund
Karoline Velde og Kenneth Wermundsen
Adrian
Terråk Gjestegård
Hildringen Aktivitetsgård
Hildring fiskemat
Bogen Feriehus
May Lene Øren og Hans Otto Helstad
Nordlandsbåtregattaen

STUDIETUR
13.-14. april arrangeres det studietur til Vega i regi av Bindal
Utvikling AS og Kystriksveien Reiseliv AS. De15 deltakerne
fra Bindal vil besøke Vega delikatesser, Vega Brygge, Igerøy
Brygge, Vega Rorbuferie, Igerøy Camping og Gjestehavn,
Sandmo Gårdsbakeri, Vega Turistinformasjon og Verdensarvutstillingen og E-huset. I tillegg vil det bli besøk på Hildurs
Urterarium, Havbrukssenteret og Lokalmatbutikken i Brønnøysund.

Båtsaumen
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TURISTKART 2018:

Bindal kommune og Bindal Utvikling tar sikte på å kunne lansere
et enda bedre turistkart for turister og besøkende som kommer til Bindal og Heilhornets rike
sommeren 2018. Kartet skal være ferdig produsert og klart for distribusjon i begynnelsen av
juni. Fram til 27. april vil Bindal kommune
oppdatere eksisterende informasjon i kartet.
Dersom noen har tips eller innspill om feil eller
mangler i kartet, kan disse rettes til
May Lene Øren, tlf: 476 44 854, eller pr
e-post: may.lene.oren@bindal.kommune.no
eller Marit Røstad, tlf: 900 94 472, eller pr
e-post: marit@bindalutvikling.no innen 25. april.

HEILHORNET
EN RESSURS
Bindal Utvikling
hadde fellesmøte
med Arnold Alsli
som representerte
grunneierlaget og
Martine Thomassen fra Kula IL, om samarbeid for tilrettelegging for besøkende og lokalbefolkningen. Helårsbruk av
alle fem fjella i Heilhornmassivet, det vil også gi økte næringsmuligheter.

Anja Tjelflaat

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

Marit Røstad

Administrasjon- og prosjektkoordinator
Bindal Utvikling AS
Mobil +47
E-post: marit@bindalutvikling.no
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På besøk hos Bindalslaft
som nylig har flyttet inn på
Åsen på Bindalseidet. Fra
venstre; Anja Tjelflaat,
Tor Harald Heimsnes,
Geir Holm, ordfører Britt
Helstad, Frode Næsvold.
Bak rådmann Knut Toresen. Bedriften har i dag 15
fast ansatte. De utfører alle typer trearbeid, og har
levert flere større landbruksbygg.

Bindal Utvikling besøkte Bindalslaft sine nye lokaler på Bindalseidet, og fikk høre om spennende utviklingstanker. Her
tror vi på innovative og gode arbeidsplasser.
TILSKUDDSLISTE:

Markedsføring av Brukstomta Næringspark gjennom oppsøkende kundebesøk, kr 225.000,
Logoløft for bedrifter i Bindal, Kystriksveien Reiseliv AS,
inntil kr 63.000,
Forstudie Peacesenter, Peacepainting, kr 85.250,
Forstudie – utarbeidelse av forretningsplan for Flexor fysioterapi og fitness, kr 30.000,
Forprosjekt – rehabilitering av kai, Kjella samvirkelag,
kr 50.000,

Forprosjekt – kvalitetsheving av Terråk Gjestegård,
kr 45.000,
Forstudie rehabilitering av kai, Kjella samvirkelag,
kr 29.000,
Markedsføring av Heilhornets rike, Kystriksveien reiseliv,
kr 30.000,
Designprosjekt, Bindalsbruket AS, kr 100.000,-
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Fremtidens omsorgstjenester – bruk av Velferdsteknologi
Kommunen satser på fremtidsrettet omsorgstjenester for innbyggerne.
Bindal kommune er med i et felles prosjekt i Namdalen (VINA), hvor
velferdsteknologi vil bidra til å løse utfordringer i de neste tiårene med et
økende antall eldre og færre arbeidsføre. Dette gjelder nasjonalt så vel
som i hele Namdalen. Velferdsteknologi kan bidra til at innbyggere som
ønsker det kan bo hjemme lenger. De dagligdagse gjøremål mestres og gir
innbyggeren trygghet i egen bolig.
Velferdsteknologi vil på samme måte kunne tilbys også når behovene for
flere tjenester blir nødvendig, dette for å avlaste pårørende og ansatte.
Brukerens behov er sentralt når velferdsteknologi vurderes. Velferdsteknologi kan bidra til bedre omsorgstjenester for hjemmeboende, i omsorgsbolig eller senere også på eldresenteret. Den enkelte innbygger vil delta
og involveres når endrede omsorgsbehov oppstår.
Ulike typer velferdsteknologier
Trygghetsskapende omsorg
– Trygghetsalarmer og bruk av GPS for bevegelsesfrihet. Ulike sensorer
for varsling av; fall, bevegelse, branntilløp, vannlekkasjer, kamerakommunikasjon mm.
Mestring i hverdagen
– Smarte hjelpemidler for egenmålinger ved kroniske sykdommer, oppfølging og påminnelser, f.eks når medisin skal tas og i hvilket omfang.
Utredning og behandling
– Avstandsoppfølging ved telemedisinske løsninger, sensorer for egenmålinger og selvrapportering, f.eks; Slippe lange og krevende reiser,
snakke via skjerm med fastlegen, sykepleier og andre hjelpere.
Velværeteknologier
– Her vil typiske hjelpemidler være; treningsprogram, roboter
(plenklippere, støvsugere, dusjer), og løsninger for sosial kontakt.
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Kjenner du noen som kan ha nytte av ulike velferdsteknologiske hjelpemidler – ta kontakt med din kommune.
Prosjektleder Kjell Øivind Arntzen deltar gjerne på informasjonsmøter
i kommunene, være seg pensjonistforening, eldreråd, lag og foreninger
e.a. Kommunen og VINA-prosjektet ønsker at fremtidens omsorgstjenester vil gi en tryggere hverdag og mestring av daglige gjøremål for
våre innbyggere i hele livsløpet – vi bryr oss om hverandre!
Prosjektleder
Kjell Øivind Arntzen,
Høylandet kommune
tlf 970 59 320

Kjell Øivind Arntzen
kommer i kommunestyremøtet den 26.
april kl 0900.

Koret NOISY
er på turné på
Sør-Helgeland
og torsdag 26.
april kommer
de til Bindal.
Kl. 09.30 blir det konsert på Bindalseidet skole for barnehage og
SFO/1.—4. klasse. Kl 1200 kommer koret til Bindal sykehjem.
Skolekoret NOISY er et samarbeidsprosjekt mellom Helse- og oppvekst
v/Brønnøysund videregående skole, Kulturskolen i Brønnøy v/
distriktsmusikerne og Norsk Kulturskoleråd v/dirigent Ragnhild Skille.
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KONTAKT: Odd Walter Bakksjø, avdelingsleder,
Mobil: 959 73 650,
E-oost: odd.bakksjo@helgelandmuseum.no
Postadresse: Helgeland museum, avd. Bindal
Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
ÅPNINGSTIDER Bindal museum:
Mandag stengt
Tirsdag kl. 9.00 - 14.00
Onsdag-fredag kl. 10.00 - 15.00
Lørdag-søndag stengt

I butikken finner du nå en del "kedusei"varer. Krus, T-skjorter, vesker og plakater. Fine ting.

Pensjonistkaffe
første fredag
hver måned

Vandreutstillingen «Made in
Vefsn – Norges vakreste»,
om nordlandsbunaden er
åpen fra 11. april og stenger
26. april.
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BINDALSKVELD
Torsdag 26. april
kl 1900 på Vonheim

Roger Finjord og Adrian Jørgensen kommer til Vonheim i april.

UL Fønix inviterer til "Bindalskveld" torsdag 26.april
kl 19.00 på Vonheim på Sørhorsfjord. Vi har lyst å videreføre engasjementet i Bindal, til å sammen utvikle
vår fantastiske kommune. Adrian Jørgensen kommer
og spiller. Så har vi vært så fantastisk heldige å få
Roger Finjord til å komme.

Roger er best kjent som tidligere landslagstrener for det norske damelandslaget i fotball. Han skal holde et foredrag om
viktigheten av røtter, stolthet og identitet. Les og hør mer om
han på www.frikant.no/finjord. Han holder et foredrag du
aldri vil glemme! Det blir gratis å delta. I pausen blir det salg
Utstyrssentral
av pizza,
pølser, brus, kaffe og noe å bite i. Vi har invitert
ungdomsskoleelevene, deres foreldre og lærere spesielt. Vi
anbefaler også bedrifter å ta med seg alle ansatte, da dette
også er et strålende foredrag for å sette i gang prosesser i
bedriftene på hvordan man kan gjøre hverandre bedre. For alle idrettslag, fotballag, håndballag, mv er dette foredraget "et
must". Denne muligheten får dere ikke mange av...
Hjertelig velkommen til Sørhorsfjord!
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Fremdrift for ulike helsebygg i Bindal
Kommunestyret vedtok i 2017 to fagplaner som begge satte ambisiøse
mål for å fornye og utvide de bygg som kommunen i dag bruker for å utføre helse og omsorg. Det ble også avsatt midler i økonomiplanen 2018 –
2021. Arbeidet med å realisere byggene har hatt god fremdrift i vinter:

4 nye omsorgsleiligheter på Bindalseidet
Prosjektgruppen har
vurdert skisser fra ON
Arkitekter og valgt et
alternativ som arkitekten skal arbeide videre
med. Arkitekten har
fått et oppdrag om å
lage tegninger og
grunnlag for at oppdraget kan lyses ut som en
totalentreprise. Dette
grunnlaget skal presenteres i et saksfremlegg
til kommunestyret den
21. juni. Det er da tre
vesentlige momenter
som gjenstår før bygget
kan bli realisert:





kommunestyret
må vedta å sende
oppdraget ut på
anbud
innkomne anbud må være innen kostnadsrammen som er vedtatt i
økonomiplanen (12 576 000)
Husbanken må gi tilskudd

Vi er i tett dialog med Husbanken og vi er ganske sikre på at vi får tilskudd innen utgangen av 2018 og at det blir byggestart tidlig i 2019.
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Ombygging av dagens bofelleskap på Bindalseidet
Prosjektgruppen har fått en foreløpig utredning som viser at det kan være
mulig å bygge om dagens bygg til å tilfredsstille dagens krav til utforming, areal og privatliv for brukergruppen, men at det også bør utredes
videre å rive hele bygget. Det er igjen ON Arkitekter som har fått i oppdrag å lage et forprosjekt som anbefaler riving eller ombygging samt
hvilken type entreprise som vi bør bruke. Forprosjektet skal også tegne
bygget og gi grunnlag for at byggeoppdraget kan lyses ut på anbud.
Resultatet av dette forprosjektet skal bli lagt frem for kommunestyret
den 21. juni. Etter dette er det fire momenter som gjenstår:





kommunestyret må vedta å sende oppdraget ut på anbud
innkomne anbud må være innen kostnadsrammen som er vedtatt i
økonomiplanen (22 008 000)
Husbanken må gi tilskudd
De fire omsorgsboligene nevnt ovenfor må være ferdig slik at vi
kan flytte dagens beboer(e) dit

Når det gjelder dette byggeprosjektet kan byggestart bli litt senere avhengig av hva som er mulig å gjøre mens det fremdeles er bebodd og i
bruk som dagsenter. En god dialog med potensielle bruker av bygget er
også viktig og må ta den tid som er nødvendig før bygging kan startes.

Utbedring av Bindal sykehjem

Dette er det mest omfattende og krevende av de ulike tiltakene. Prosjektgruppen har bedt om å få utredet et minimumsalternativ og tre tilleggsalternativ i et såkalt mulighetsstudie. Dette studiet er et større oppdrag
og fem firma har blitt invitert til å gi tilbud på å utføre oppdraget. To
firma leverte tilbud og ON Arkitekter vant oppdraget. I oppdraget er de
bedt om å planlegge for et sykehjem med 23 rom for langtids/
korttidsopphold og 2 rom for akutte behov (såkalte KAD-senger). De er
nå i full gang med å utrede hva som er mulig å gjøre gitt nåværende
bygningsmasse,
tomtearealet og dagens forskrifter. Resultatet av denne mulighetsstudien
vil bli lagt frem i kommunestyret 21. juni med en anbefaling av hvilke(t)
alternativ som bør prosjekteres nærmere. Etter dette er det fremdeles
mange momenter som fremstår:
(Se neste side-)
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(Fortsettelse fra forrige side:)
kommunestyret må vedta hvilket alternativ som er best og det prisestimat som er gitt

alternativet må utredes nærmere i et forprosjekt og et mer presist
prisestimat må etableres innen endelig behandling av ny økonomiplan sent på høsten 2019.

kommunestyret må vedta ny økonomiplan og sende oppdraget ut
på anbud

innkomne anbud må være innen kostnadsrammen som er vedtatt i
ny økonomiplan (dagens økonomiplan har et estimat på
43 750 000, men dette er meget usikkert).

Husbanken må gi tilskudd
Det er fremdeles knyttet mye usikkerhet til dette tiltaket og eventuell
byggestart.


8 nye omsorgsboliger på Terråk

For dette tiltaket undersøker kommunen et samarbeid med private utbyggere hvor kommunen kjøper omsorgsleiligheter i bygg hvor det også blir
bygget leiligheter for salg/utleie i det kommersielle marked. Arbeidet er i
sin innledende fase men vil innebære at kommunen slipper å prosjektere
bygget selv. Dette vil gi en enklere fremdrift og enklere politisk behandling. Tiltaket er ikke lagt inn i økonomiplanen ennå, men tiltaket er nødvendig på sikt for å kunne redusere antall bemannede rom på sykehjemmet fra 28 til 23.
Arne Bangstad
Helse- og velferdssjef
Den 11/4 hadde var det innovasjondag med tema ‘aktivitetsglede’ for
8. klasse på Bindalseidet og Terråk
skoler. Dagen ble ledet av Anja
Tjelflaat, på en engasjerende måte
som skapte mye energi på Medvind
innovasjonsloft.
Team ‘Vi tenker utenfor boksen’
vant med ideen ‘Hinderløype på
land og vann’. Takk for innsatsen
alle sammen!
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Nedskriving av studielån
Bindal kommune har følgende ordninger:

- Nedskriving av studiegjeld.
- Delfinansiering av samarbeidsprosjekt mellom næringsliv og
studenter.
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 15.5.2018.

Innføring av feiing og
tilsyn av fritidsboliger
i Bindal kommune
Bindal kommunestyre har vedtatt
lokal forskrift for feiing og tilsyn av
hytter og fritidsboliger med virkning fra 1. mars.2018.
Bakgrunnen for lokal forskrift er at det fra 1. januar 2016 ble lovpålagt at det skal innføres behovsprøvd feiing og tilsyn av fyringsanlegg også i hytter og fritidsboliger.
Innføring av feiing og tilsyn i hytter og fritidsboliger vil bli innført i
2 faser, der første fase vil omfatte hytter og fritidsboliger som ligger
innenfor en avstand på maks 10 minutters gange fra nærmeste
parkeringsplass. Når kartleggingen er gjennomført, vil det etter 2 år
bli gjennomført en evaluering, som vil legge grunnlaget for en
eventuelt utvidelse av ordningen.
Nærmere opplysninger kan rettes til Bindal kommune
v/Kjell Andersen tlf 481 20 354.
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Kulturkalender våren 2018
Vårkonserten
Søndag 29. april kl 1700 på
Toppen forsamlingshus,
Terråk. Arrangør er Terråk
skolemusikk.

Terråk-mila
Lørdag 5. mai. Arrangør er
Terråk idrettslag.

Bygdekinoen

Konsert med Kviin
Koret øver på nordnorske sanger, og skal ha konsert lørdag
9. juni på Toppen.
Vandrekonsert
Bindal kulturskole har vandrekonsert på Terråk torsdag 14.
juni fra kl 1800. Det blir musikalske opplevelser rundt omkring på Terråk.

Terråk mandag 23. april
Kl 1800 Operasjon Mørkemann, 9 år. Vennekonsert
Kl 2000 Utøya 22. juli, 15 år.
Bindalseidet songlag med ven-

Sørhorsfjord 9. mai
Kl 1745 Brillebjørn på bondegården,
Alle
Kl 2000 «Ikke bestemt»

ner inviterer til konsert på Vonheim lørdag 16. juni.

Bindalseid-dagan 2018
Vi e allerede godt i gang med planlegginga av Bindalseid-dagan te
sommarn, 6.- 8. juli. Vi kan røp ætt de bi quizkveld med Quizkongen, Eivind Christensen!
Det har blitt en tradisjon med allsang i parken under Bindalseiddagan. I år får vi besøk av Thomas Brøndbo til allsangen.
Fredan bi det fest med Brønnøybandet «Rock & Roll Retribution».
Lørdagskvelden spella «B-Gjengen« opp te fest. Vi gleda oss og
har mang planer førr «dagan» så de e bære å følg med på siå her.
Hovedkomiteen for 2018 er Tina Kveinsjø, Jørund Lislien, Dag Christer
Brønmo, Martin Kvarsvik, Marita Kveinsjø, Karina Sevaldsen og Sylva
Kveinen Thomassen.

