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NAV Bindal
Ekspedisjonstid fra 1. juni:

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

kl 10 – 14
kl 10 – 14
stengt
kl 10 – 14
kl 10 – 14

NAV kontaktsenter:

tlf. 55 55 33 33
alle dager kl. 08 – 15.30
Nettsiden

www.nav.no
er åpen hele døgnet

Reisevaksinering

Nettsiden www.nav.no er åpen hele døgnet.
Fra 15. september er
Bindal helsestasjon har tilbud om og bestille vaksiner og time minst
kontortiden 0800 til 1545
ved
kontorenepolitiske
på Bindal rådhus.
Møteplan
møter reisevaksiner. Det er satt av tid til tre uker i forveien. Helsestasjonen
vaksinering den siste onsdagen i har ikke alle vaksiner på lager.
hver måned. De som skal ut å reise God tur!
Bindal folkebibliotek: er
Formannskapet
og har behov for vaksiner må ringe
åpent
for utlån i tiden
Kommunestyret
kl/Fondsstyret
0800 – kl 1545,
Bibliotekar er tilgjengelig
Tannlegen er her
tirsdag, onsdag og fredag
mandag, tirsdag og onsdag
16.
september
Torsdag 15. oktober
klOnsdag
0830 – kl
1430.
kl 0800 – 1530.
Telefon 75 03 40 88
Onsdag 28. oktober
Torsdag 19. november
Ny
telefontid
Onsdag 2. desember
Torsdag 17. desember
på legekontoret
kl 08.30 – 09.00 og 11.30 – 12.00
Legevakt 750 34333.
Nasjonalt legevaktnr: tlf 116 117.
Formannskapet/
Øyeblikkelig hjelp tlf 113.
Fondsstyret
Kommunestyret
Onsdag 16. september
Torsdag 22. oktober
Onsdag 28. oktober
Torsdag 19. november
Fredag 27. november
Torsdag 17. desember

Bindal
Tannklinikk

Møteplan politiske møter

nnklinikk

mandag, tirsdag og onsdag kl 0800—1530. Telefon Folketallet
75 03 40 88.i Bindal: 1.487 den 1. juli 2015
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Kjære Bindalinga
S

å er høsten kommet, det er
travle tider med innhøsting,
snart er det jakt, og årets valgkamp
er nå over. Dette er siste Båtsaumen jeg skriver i som ordfører i
Bindal. Det har vært en fantastisk
opplevelse å få lov til å jobbe på
heltid med det som har vært hobbyen min i over 25 år. Og det å
oppleve å få representere Bindalssamfunnet har vært fantastisk.
Jeg er stolt av det samfunnet jeg
har fått være en del av de siste 11
årene. Og jeg er stolt av at jeg har
fått lov til å være ordfører de siste
6 årene.
Jeg har prøvd å samle kommunestyret om vårt felles mål: det beste
for Bindal og Bindals innbyggere.
Og vi har sammen fått til mye for
fremtiden. Jeg er veldig glad for
at vi fikk bygget ny vannforsyning
til Vikagårdene. Rent vann er en
forutsetning for bebyggelse og
næringsutvikling. I tillegg til mange
andre gode saker vi har fått gjennomført, så er jeg også glad for at
vi har vedtatt å bygge ny butikk på
Terråk samt fått bygget ny gymsal
og samfunnshus på Bindalseidet.
Vi har også støttet etableringen av
bensinpumper på Kveinsjøen. Alt
dette er viktig for bolyst. Skal vi få
folk til å bo i Bindal er det viktig at
vi legger til rette for bolyst. Vi har
også brukt næringsfondet på å gi
folk som kommer til Bindal en liten
starthjelp i form av Bindalspakken.
Alt er imidlertid ikke bare fryd og
gammen. Omstillingsprosessen

viser at vi har utfordringer etter
konkursen på Bindalsbruket. Vi
trenger nye bedrifter som vil etablere seg i Bindal og skape nye arbeidsplasser. Vi har satt som mål at
det skal skapes 50 nye arbeidsplasser netto i løpet av 6 år. Det betyr
at hvis vi mister noen arbeidsplasser underveis så skal de erstattes
i tillegg til de nye arbeidsplassene.
Dette er et tøft mål, men vi må
ha visjoner skal vi greie oss i fremtiden. Politikere kan ikke vedta
arbeidsplasser. Til det trenger vi
grundere og folk med gode ideer
som kan bli noe. Vi er heldige som
har næringsfondsmidler som kan
hjelpe til i oppstarten. Men det er
klart det er begrensninger også på
dem. Kraftinntektene våre er i stor
grad avhengig av kraftprisen, det
betyr at når kraftprisen er lav så er
inntektene lavere.
Vi ser at situasjonen i verden er
forferdelig, med krig og flyktninger på flukt i Europa. Bindal har
hittil ikke tatt i mot flyktninger.
Situasjonen rundt Bindalsbruket
og konkursen har ført til at vi har
hatt utfordringer i forhold til muligheter for jobb og god integrering.
Kanskje har vi satt for store krav
til oss selv. Mange mener de bare
trenger et trygt sted å bo, men vi
vet at over tid så er det viktig for
å bli inkludert at man har en sosial
arena og en jobb. Vi ser også at det
nå er flere boliger ledige, og det
letter situasjonen med tanke på å
finne boliger. Jeg har registrert i
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valgdebattene at samtlige politiske
partier ser behovet og er innstilt på
at Bindal skal ta i mot flyktninger.
Vi har fått frist fra Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet med å gi
tilbakemelding innen 30. november,
og saken vil bli behandlet i kommunestyret i november. Jeg tror
at vi som samfunn skal greie å gi en
god håndsrekning til de som trenger
det. Vi er flinke på dugnad i Bindal!
Det har vært utfordringer de siste
årene. Det at jeg ble sykemeldt i
10 måneder gjorde også at Britt
Helstad, varaordføreren vår, fikk
en uventet utfordring. Det tok hun
heldigvis godt, og det gikk bra med
henne ved roret. Jeg bidro så godt
jeg kunne med gode råd pr telefon
i starten, men hun tok roret på en
god måte og kom seg vel i havn.
Hun er godt rustet til oppgaven etter å ha vikariert for meg. Jeg håper
at vi fortsetter i samme ånd med
godt samarbeid til beste for Bindal
og Bindals befolkning. Jeg ønsker
Britt all mulig lykke til med å bringe
Bindal inn i fremtiden.
Med dette vil jeg ønske alle en riktig
god høst og tusen takk for tilliten
gjennom 6 år.
Hilsen Petter ordfører

Båtsaumen
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Terråk jeger- Jeger
og fisker
prøvekurs
Det planlegges å få til oppforening
start av Jegerprøvekurs i januar 2016. Påmelding til Elin
er 50 år
Gangstø eller Johan Arnt
Foreningen planlegger en jubileumsbok, og har engasjert Olav Håkon
Dybvik til å skrive historien. Hovedkomiteen vil gjerne ha tilsendt
bilder og historier fra de siste femti
årene. Send det til Olav Håkon
Dybvik eller til styret ved Karl Erik
Solum.

Alstad innen utgangen av november 2015.
Kurset er for de som fyller
14 år i 2016, eller er eldre.
Antatt pris vil være ca kr
2.000,-.
Terråk jeger- og fiskerforening

Toppen forsamlingshus skal ha

loppemarked
17. okt. kl 15-18.
Lopper mottas med
takk. Kan leveres på
Toppen tirsdag 13/10
og torsdag 15/10.
For de som ikke har
anledning til å levere
selv; ta kontakt med
Wenche Næsvold
tlf 907 86 751 eller
Linda Skogseth
917 31 232, så
kommer vi og henter.

bygdadag
Lørdag 22. august inviterte
ungdomslaget Fram til bygdadag.
I mange år arrangerte laget bryg-

gedans ved Helstadsjøen, men etter hvert har det blitt vanskelig å
gå med overskudd på slike fester.
Ungdomslaget hadde ansvaret for
Bindalsdagen i 2014, og laget i år

en ”miniutgave”, med matservering,
telt med salgsboder, motbakkeløp,
natursti og pub om kvelden.
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Kulturprisen 2015
Her er talen som
ordfører Petter A. Bjørnli
holdt ved utdelingen av
prisen.

Ordfører Petter A. Bjørnli og Arvid Sveli.
Hvert år mottar Bindal formannskap gode forslag til kandidater
til kulturprisen. Vi har et rikt og
mangfoldig kulturliv som vi er stolte
av i Bindal. Noen ganger opplever
vi at kandidater går igjen fra år til
år, og noen ganger kommer det helt
nye navn opp. Det er ikke enkelt å
avgjøre hvem som akkurat i år skal
motta prisen. Det er mange forhold
som skal vurderes, og jeg ser på det
som en kvalitet at det er så mange
som blir foreslått. Og nettopp at
begrepet kultur er så vidt et begrep, så er det spennende å gå inn
i diskusjonen om hvem som skal få
prisen. Vi har mange gode kandidater i kommunen vår. Men i år har vi
bestemt oss for å gå utenfor kommunegrensene. I år har vi bestemt
oss for å tildele prisen til en person
som er født, men ikke bosatt i Bindal lenger. Men det er en person

annet skogsarbeid. Etter eksamen
fra Statens skogskole i Steinkjer ble
han ansatt som skogformann i Vassbygda i 1941. Senere ble han skogbestyrer for Bindalsbruket og var
i den forbindelse ett år i nord-øst
Canada i 1951/52 for å sette seg inn
i hvordan skogsdriften foregikk der.
Han sluttet ved Bindalsbruket da
han 1. juli 1954 ble ansatt som herredsskogmester for Sør Helgeland.
Denne stillingen hadde han til han
gikk av med pensjon i 1985. Han
har en hedersplass i nord-norsk
skogbruk. Det som imidlertid har
gjort ham kjent for langt flere enn
de som har vært knyttet til skogen,
er hans forfatterskap. Han har vært
freelancejournalist og har skrevet
10-12 bøker. Fire av dem er utgitt
som vi vet har hjertet sitt i Bindal,
og som i en årrekke har beskrevet på Gyldendal Norsk forlag. Noen
Bindals natur og historie. Gjennom er jubileumsbøker, andre fagbøker
det skrevne ord har han malt bilder med «Skogbruk i Nord-Norge»
som et hovedverk. Han har også
som er så virkelige at man kunne
trodd man hadde sett det selv med vært medarbeider i flere store bokverk, bla for Gyldendal og Det Besdet blotte øye. Samtidig som han
tes forlag. I tillegg har han rukket å
har dokumentert hendelser eller
skrive flere hundre artikler, forteldiktet opp historier for å fortelle
linger, dikt og annet for aviser, ukeom hvordan virkeligheten var før i
blad,
fagtidsskrifter og andre publitiden i Bindal. Man vet egentlig ikke
kasjoner.
Mest kjent er han vel blitt
hva som er sannhet eller fiksjon,
for skildringene av folk, levesett og
fordi alt er så levende beskrevet.
Men det er en viktig dokumentasjon natur på Helgeland., i bøker som
for ettertiden. Det beskriver liv og «Til Åbjøras kilder», «Ved den lange
natur på en levende måte, som vår elva», «Stien til Maajeh-Tjokka» og
«Møter med natur og mennesker»,
egen lokale Fønhus.
for å nevne noen.
I forbindelse med at boken «Villmark, skog og industri» ble gitt
Vi har med en stor og verdig prisut, skrev Simone Plahte følgende i
forordet: Han ble født i Bindal 6. ja- vinner å gjøre i dag.
nuar 1920, og var fra 13-14 årsalder Bindal kommunes kulturpris for
2015 går til Arvid Sveli.
med på tømmerhogst, fløting og
Gratulerer!

Båtsaumen
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Bindal Utvikling AS informerer
Prosjekter og tilskudd:

Bondelunsj:

Etableringer:

Folk med ideer til nyetableringer eller ideer til nye forretningsområder
for eksisterende næringsliv, kan ta
kontakt med Bindal Utvikling for å
se på mulighetene for støtte til prosjektene, det være forstudie/mulighetsstudie, eller forprosjekt.
Siste tilskudd:
• Forstudie, nye forretningsmuligheter, NorseAqua AS kr.
45000,00
• Forprosjekt, produktforbedringer, NorseAqua AS, kr.
150000,00
• Forprosjekt, konsept og metode, kr. 31000,00
• Forprosjekt, plattform og event,
Terråk Gjestegård, kr. 43600

For land-/skogbruket setter Bindal
Utvikling AS i gang bondelunsj.
Onsdag 7. oktober kl. 10:00 inviteres land-/ skogbruket til bondelunsj
på Terråk Gjestegård. Påmelding til
lars@bindalutvikling.no.
Program/tema legges på hjemmesidene.

Havfiske Camp Bindal AS, registrert
i enhetsregistret 22. juni 2015.

Næringslivsfrokost:
Bindal Utvikling AS har igangsatt
næringslivsfrokost for næringslivet i
Bindal. Første frokost ble arrangert
2. september 2015 på Terråk Gjestegård, hvor ca 20 personer deltok.
Konseptet med næringslivsfrokost
fortsettes torsdag 1. oktober kl.
07:30, påmelding til: lars@bindalutvikling.no. Program/tema legges på
hjemmesidene. Hovedhensikt er å få
et mer samlet næringsliv.

Samarbeidspartnere
til Bindal Utvikling AS
Bindal Utvikling AS har inngått samarbeidsavtaler med følgende utviklingsmiljø, Namdalshagen AS, Torgar Næringshage AS, Proneo AS,
Kystriksvegen AS og Arne Bangstad
Consult. Hensikten er å finne utviklingsområder for eksisterende og
nytt næringsliv i Bindal.

Nettsider:
Nettsidene www.bindalutvikling.no
er lansert og oppdateres løpende.
Følg oss også på facebook.

Fiber i Bindal:
Mulighetene for fiber både til næringsliv og private husstander er under utredning. Fiber er en IKT-infrastruktur som muliggjør raskere og
bedre kommunikasjon med omverdenen. Det arbeides med å etablere
et interimsstyre for et fiberlag.

Dialogmøter
med kommunen
Det er etablert dialogmøter ca.
hver 3. uke mellom Bindal Utvikling
AS og politisk og administrativ ledelse i Bindal kommune. Hensikten
er å få en felles forståelse for næringslivsutviklingen i Bindal.

Neste styremøte
Bindal Utvikling AS har planlagt styremøte 29. september 2015.

Ledig næringsareal på
Brukstomta
Det er mulig å leie lokaler på Brukstomta næringspark. Ta kontakt med
Svein Larsen i Proneo AS, svein.larsen@proneo.no, tel: 902 05 473.
Ta gjerne kontakt med Lars Petter
Langås,
lars@bindalutvikling.no,
på telefon 951 52 151
om prosjekter, etableringer,
for andre spørsmål, eller en prat.

Bindal kommunes tiltakspris
§ 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 ut-

over det en kan forvente i tråd
med formålet med prisen.
§ 3. Prisen kunngjøres i lokalpressen med forslagsfrist 21. 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 nærings-

fondet.
§ 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.

Båtsaumen
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TV-aksjonen 2015
søndag 18. okt.
Bindal frivilligsentral koordinerer innsamlingen i Bindal.
TV-aksjonen 2015 går til Regnskogfondet og deres arbeid
med å bevare regnskogen i flere større områder i Brasil, Peru,
Kongo og Ny-Guinea.
Med midlene fra TV-aksjonen skal Regnskogfondet redde
regnskogen i fem land.
• BRASIL: bevare 188.000 kvadratkilometer med regnskog
• PERU: bevare 105.000 kvadratkilometer med regnskog
• INDONESIA (VEST PAPUA): bevare 50.000 kvadratkilometer med regnskog
• PAPUA NY-GUINEA: bevare 41.000 kvadratkilometer med
regnskog
• KONGO: bevare 60.000 kvadratkilometer med regnskog.
H.M. Kong Harald er høy beskytter for årets TV-aksjon.
I 2016 er det Røde Kors som får inntektene fra innsamlingen.
I 2014 kom det inn 250 millioner kroner.

Kommunereformen
Bindal kommune er med i prosesser både på Sør-Helgeland og i Ytre
Namdal vedrørende kommunereformen. Hovedfokus nå er å få fram
faktagrunnlag for videre diskusjoner
og beslutninger. Telemarksforsking
fikk i oppdrag fra Sør-Helgeland
regionråd å utrede konsekvenser
av ulike sammenslåingsalternativer hvor en eller flere kommuner
i regionrådet er med. Rapporten
finner du på vår hjemmeside. Rapporten ble presentert for politikere og hovedtillitsvalgte i møte i
Brønnøysund 22. september. Det

vil bli folkemøter i høst der rapporten presenteres. Sammen med våre
trønderske naboer settes det i gang
utredning av framtidig administrasjonssenter i eventuell større kommune. Framtidig kommunestruktur
på Austra skal også utredes. Det er
nylig engasjert eksternt firma som
skal hjelpe oss med utredningene.
Utredningene blir ferdig på senhøsten. Kommunal arbeidsgruppe for
kommunereformen består av formannskapet, 2 representanter fra
SV/SP og 2 hovedtillitsvalgte. Denne
gruppen har en viktig rolle i videre

planlegging av reformarbeidet i Bindal. Austraproblematikken vil bli
viet særskilt oppmerksomhet med
involvering av innbyggere.
Et endelig vedtak skal fattes i
Bindal kommunestyre i juni 2016
om hvorvidt vi skal gå for kommunesammenslåing eller ikke. Før den
tid skal det avholdes folkemøter, informeres ytterligere (se punktet om
kommunereform på vår nettside),
og folkets mening skal høres.
Rådmannen

Badehuset «Solvika» ved Fallbekkvatnet er nå åpent for alle,
hele døgnet.
Hver enkelt bruker må rydde etter seg og lukke døren.
Hilsen Bindal Handikaplag Randi
og Wenche

Båtsaumen
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BINDAL
MUSEUM
Mandag - fredag:
09.00 – 14.00

Utover dette holder museet
åpent på forespørsel.

AKTIVITETER OG UTSTILLINGER:
JUNI - MAI:
«Treindustrien på Helgeland»
Årets utstilling er om skog og fremveksten av treindustrien på Helgeland – et møte mellom natur, kultur, samfunn og økonomi. Prod: Helgeland Museum, Bindal.
Sted/tid: Bindal museum i åpningstider

20. SEPTEMBER – MEDIO OKTOBER:
Bindal – 200 år som eget prestegjeld
Jubileumsutstilling om Bindal prestegjeld. Utstillingen
forteller om opprettelsen av prestegjeldet, historien til
kirkene våre, folkeminner og betydningen av kirken fra
1815 fram til i dag. Prod: Bindal kommune/Kulturkontoret, Helgeland Museum/Bindal og Kirkekontoret/Bindal.
Sted/tid: Bindal museum i åpningstider

BINDAL BYGDETUN
Bindal bygdetun er en autentisk husmannsplass,
som var underlagt husmannsordningen helt frem til 1981.
Åpent ved arrangementer og på forespørsel.

VELKOMMEN
PÅ MUSEUM!

SEPTEMBER:
Tur til Kystkvinneparken,
Sømna bygdetun og Velfjord museum
Bindal bygdetuns venner arrangerer dagstur. Guiding
underveis på reisen og på de fastsatte stoppesteder.
Transport med buss fra Terråk til Lande og båt fra Lande til
Terråk. Tid: 27. september

SEPTEMBER:
Konsert MiNensemblet
Klassisk konsert med MiNensemblet. De markerer 150
års jubileet til en av Nordens mest kjente komponister,
Carl Nielsen. Vi får også høre Mozart og Schumann.
Arr: Bindal kommune/kulturskole
Bindal museum/Tid: 29. september kl 2000.

Båtsaumen
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Bindal museum er et museum om skogens mangfold og bruk av tre.
Årets utstillinger: «Treindustrien på Helgeland» og «Songen om kysten»

AKTIVITETER OG UTSTILLINGER:
OKTOBER:
Spor fra jernalder
Et tilbud til Bindal kommunes 5. klassinger. Vandring i
Vassås kulturminneløype, hvor elevene vil bli kjent med
ulike sider av et jernaldersamfunn. Elevene vil også få
mulighet til å lage seg smykker av perler lik arkeologiske
funn.
Sted/tid: Bindal bygdetun og Vassås kulturminneløype/20.
oktober

OKTOBER:
Krigens kulturminner
I år er det 75 år siden Norge ble okkupert og 70 år siden frigjøringen. Jubileumsarrangement.
Sted/tid: Bindal museum/annonseres senere

MEDIO NOVEMBER- FEBRUAR:
Runebommer

Med hovedfokus på Velfjordbomma og Bindalsbomma.
Sistnevnte er et av landets best bevarte runebommer.
Utstillingen vil bli markert med et åpningsarrangement.
Sted/tid: Bindal museum/annonseres senere

DESEMBER:
Jul i gamle dager
Et tilbud til Bindal kommunes 1.klassinger. Rollespill og
aktiviteter knyttet til juleforberedelser og julefeiring i
gamle dager. Elevene vil bl.a. lage seg hvert sitt lys.
Sted/tid: Bindal bygdetun/ 1. desember

DESEMBER:
Førjulsdag på museet
En trivelig førjulsstund på museet, med bl.a. salgsutstillinger, salg av julegrøt og nissebesøk.
Sted/tid: Bindal museum/ 6. desember

Utstilling om runebommer – bruk og symbolikk.

Carl Nielsen 150 år
I år feires den danske komponisten
Carl Nielsens 150-årsjubileum med
brask og bram og MIN er med på
festen.
Han betegnes ofte som en av
de mest talentfulle komponister i
Norden i sin tid, og har til og med
preget en utgave av den danske
hundrekroner-seddelen. I anledning
jubileet har vi funnet fram Kvintett
for blåsere, op 43 som regnes som
et av det virkelig store verkene for
blåserkvintett. Det ble skrevet i
1922 til musikervenner i København Blåsekvintett og den første
offentlige framførelsen fant sted i
København 9. oktober.
Disse instrumentene klinger
også godt sammen med klaver, samt
at klaver klinger også godt alene,
derfor får Mozart og Schumann
også være med på programmet.

Program:
Carl Nielsen:
Kvintett for blåsere, op 43.
Robert Schumann:
Arabesk i C-dur, op 18 for
soloklaver.
W. A. Mozart:
Kvintett i Ess-dur for blåsere og
kalver.

Besetning:
Inge Rolland– fløyte,
Ketil Pedersen- obo,
Ole Kristoffersen-klarinett,
Anton Biehe -fagott,
Jonathan Williams- waldhorn og
Dimitris Kostopoulos- klaver.
Bindal museum
tirsdag 29. september kl. 20.00
Inngang kr 100,- og 50,-
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Tunisisk kunstner i Bindal

Kunstner og
båtbygger
Salah Ben Amor besøkte Bindal i slutten av juni. Som en
avslutning på Nordlandsbåtregattaen 2015, hadde han søndag 28. juni en presentasjon
på Bindal museum. Ben Amor
viste eksempler på skulpturer,
bildevev, malerier og installasjoner han har laget, og som
er vist på utstillinger i flere
land. Han fortalte også om
tradisjonell båtbygging på øya
Kerkennah. Salah Ben Amor
er vokst opp med bygging og
segling med trebåter.

Mulighet for
videre kontakt
Bindal kommune ønsker, i
samarbeid med Helgeland
Museum sin avdeling i Bindal
og Terråk idrettslag som ar-

rangør av Nordlandsbåtregattaen, å arbeide for å knytte
kontakt med trebåtmiljøer i
andre land. Mange steder er
kunnskapen om tradisjonell
trebåtbygging i ferd med å dø
ut. Ved å skape et nettverk
kan man få mer oppmerksomhet om denne håndverkskulturen. Takk til Frithjof
Plahte, SinkabergHansen, Bindal Kraftlag og Hermod Pettersen som bidro økonomisk
slik at Salah kunne besøke
Bindal denne sommeren. Han
fikk oppleve Nordlandsbåtregattaen, og besøkte Alslia og
Reppen, viktige tradisjonsmiljøer i Bindal.
Culture for new generation.
Installation by Salah Ben
Amor
Salah Ben Amor er en 65 år gammel kunstner og
båtbygger fra øya Kerkennah utenfor byen Sfax i
Tunisia.

Etter foredraget på Bindal museum avduket Ben Amor en installasjon tilegnet fred. Båter laget av tunisiske barn, pyntet med
flagg og segl i mange farger, står på to sammenflettede norske og tunisiske flagg. Installasjonen var planlagt for å ære ofrene
etter terroraksjonen ved Bardomuseet i Tunisia tidligere i år, men fredag 26. juni skjedde en ny terrorhandling i Sousse, slik
at alvoret bak installasjonen brått ble enda tydeligere.
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MØTEPLASS FOR VOKSNE
Er det noen som føler behov for et sted å møtes på dag- eller kveldstid? Til kaffe og prat eller matlaging / kortspill eller hva dere måtte ønske. Frivilligsentralen er et sted for alle som trenger et møtested.
Ledig på dagtid: mandag, torsdag og fredag.
Ledig på kveldstid de fleste dagene i uka. Hvis dette kan være noe
for deg / dere, vær snill å ta k ontakt med Bindal Frivilligsentral.
Tlf. 750 31 744 / Paula: 94 81 11 16 / Kristin: 41 58 52 37

Ledsagere
Vi prøver å få tak i folk som kan tenke seg å være ledsagere ved pasientreiser, for dem som ikke har noen nære
å spørre. Det kan f.eks. være de som skal til Namsos på
sykehuset, og har behov for noen til å hjelpe seg.
Behovet for ledsager må dokumenteres av behandler
/ lege. Ledsager får dekket reiseutgifter og betaler ikke
egenandel. Når dette går igjennom Frivilligsentralen, får
ledsager kr. 115,- pr. time i max 8 timer. Ledsagere som
ønsker å kjøre egen bil får dekket kr. 2,50 pr. km + kr.
0,45 for passasjer (pasient).
De fleste pasienter får dekket taxi ved reise. Vi vet
ikke ennå hvor stort behovet er, eller hvor ofte det ev. blir
turer. Vi ønsker å få en del frivillige fra hele kommunen
som vi kan kontakte. Om du melder deg til å stå på en
liste hos oss, er det lov å si nei om du blir spurt. Kanskje
passer det bedre en annen gang.

Nå er
Frivilligsentralen
åpen igjen
etter ferien, vi har åpent mandag-torsdag kl.09.0015.00.Hver tirsdag fra kl.10.00 er det Seniornett,
det er et tilbud til de som vil lære å bruke datamaskin. Ingen aldersgrense eller krav til forkunnskap.
Hver onsdag er det kaffe og vafler fra kl. 10.00 og
utover, velkommen!
Peder Knophs vei 6, 7980 Terråk
Tlf: 75 03 17 44 / mobil: 482 99 650
frivillighetssentralen@bindal.kommune.no
org.nr. 987 753 269

Spillemidler
Søknader om spillemidler til
anlegg for idrett og friluftsliv,
nærmiljøanlegg og rehabilitering
av anlegg skal registreres på en
egen nettside: www.idrettsanlegg.no, men Bindal kommune
ber nye søkere om å ta kontakt
med kommunen før 15. oktober
for bistand med å fylle ut søknaden, og for å avklare plass på
lokal prioriteringsliste. Frist inn
til Nordland fylkeskommune er
15. januar 2016.

LINJERYDDING
BINDAL
NTE Nett AS skal utføre skogrydding i høyspenttraseer i
følgende områder i Bindal kommune høsten 2015:
Regionalnett høyspentlinje fra Årsandøy nord/østover via
Terråk/Osan og til Kolsvika.
All linjerydding vil her bli utført av innleid entreprenør
Knut Henning Rosenvinge. Kontakttelefon nr. 970 12 067.
Grunneiere som driver, eller ønsker å drive med juletreproduksjon i traseene bes ta kontakt på tlf. 07402.
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mestring som et tankesett so
ring er både et rehabiliteren
Hverdagsrehabilitering kan ikke
mere terapiintensivt enn hve
egne seg til hverdagsrehabil

Hverdagsrehabilitering

Bindal kommune har i handlingsplanen et- som er viktig for seg, og være i stand til å
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ring er både et rehabiliterende og et helsefremmende tankesett.
Hverdagsrehabilitering kan ikke erstatte spesifikk rehabilitering av ergo- og fysioterapeuter. Det siste er
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Asfalt på gangveien på Terråk
Første del av gang- og sykkelstien fra Dag-butikken og ut av Terråk er nå ferdig til bruk . Asfalten ble lagt i midten av
september. Belysning kommer også i løpet av høsten.

Terråk skolekorps informerer
Siden du så oss sist, antakelig på 17.
mai 2015, har vi hatt en vellykket
avslutningstur til Rypetoppenklatrepark i Meråker før sommerferien.
Ved oppstart av ny sesong består
korpset av 10 medlemmer, derav 2
barn og 8 voksne. I tillegg har vi 6
aspiranter. Med en dyktig dirigent i
Kjell Stokland og musikanter som
liker å spille, fortsetter vi øvelsene
med musikk tilpasset den besetningen vi er.

Øvelsene foregår på onsdager kl.
17.30-19.30 inkl. pause med servering.
Korpset skal tradisjonen tro arrangere julebasar 29.november og
spille ved julgrantenninga. I den forbindelse mottas gevinster, gjerne
håndlagde produkter, med takk. De
leveres til en av styrets medlemmer.
Om noen vil bidra i komite ønskes
du selvfølgelig velkommen til det.
Nå er vi spente på om vi er å se på
17.mai 2016. Med dagens medlemstall er vi ikke istand til å spille på
17.mai. Vi oppfordrer alle, om du

er ung eller gammel til å bli med i
korpset. Om du har lyst til å spille
med oss eller har andre innspill eller
bidrag, så kontakt Anne Haglund på
tlf 47 71 85 01 eller Heidi Pedersen
på tlf 95 76 48 60.

Styret
Anne Haglund
Heidi Pedersen
Eivind Åkvik
Linda Nygård
May Lene Øren

Felles korpskonsert
Lørdag 14. november på Bindalseidet og
søndag 15. november på Foldereid.
Konsert med
Bindalseidet skolemusikk,
Fønix skole og ungdomskorps,
Terråk skolemusikk,
Foldereid skolemusikk og
Foldereid hornmusikk
sammen med band og solister.
Konsertene starter kl 19 begge plassene.
Inngang voksne kr 150,Barn mellom 10-15 kr 100 og barn under 10 år gratis.
Salg av kaffe og kaker.
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Valgresultat
kommunestyrevalget
i Bindal

17 representanter i kommunestyre
Senterpartiet
1 Dag Christer Brønmo
2 Julie Catharina Tilrum
Vara: Mona Teksum Øvergård ,
Kurt Anders Brønmo, Espen Hald,
Knut Arne Busch,
Vigdis Aardal Gutvik.

Mandater

Parti

%

Antall
stemmer

Arbeiderpartiet

9

52,4%

502

Høyre og Venstre

5

32,2%

308

Senterpartiet

2

10,6%

102

Høyre og Venstre

Sosialistisk Venstreparti

1

4,8%

46

1 Petter Arnfinn Bjørnli
2 Elling Mikalsen Bøkestad
3 Mona Bern Erfjord Hald
4 Terje Sevaldsen
5 Roar Eck.
Vara: Rita Nygård,
Heidi Otervik Vollan, Eva Pedersen,
Ola Helstad, 9 7 Andreas Øvergård,
Brede Valan, Ingvild Helstad,
Martin Halle Eriksen.

Stemmeberettigede
Opptalte stemmer
Fremmøteprosent

Arbeiderpartiet
1 Britt Helstad
2 Tor-Arne Aune
3 Ruth Skjelsvik
4 Lars Berg-Hansen
5 Eskil Skarstad
6 Wenke Saltnes Ryan
7 Magne Paulsen
8 Steinar Skarstad
9 Martin Kvarsvik.
Vara: Gro Annie Støvik Lande,
Hans Otto Helstad, Karoline Velde,
Elin Gangstø, Svanhild Båtnes Holten,
Kathrine Busch Næsvold,
Arnold Hansen, Stein Okstad ,
Anne-Grete Vikestad,
Audun Gangstø, Jørn Bergerud,
Signe Skjelsvik Lian.

Sosialistisk Venstreparti
1 Elin Vareide Lian
Vara: Gunhild Johansen Gutvik,
Tove Heide, Nina Lauritzen,
Linda Nygård.

1 211
959
79,2%

Fylkestingsvalget
Parti
Arbeiderpartiet

Antall
stemmer
45%
334
%

Senterpartiet

20,2%

150

Høyre

14,4%

107

Sosialistisk Venstreparti

5,1%

38

Fremskrittspartiet

4,2%

31

Miljøpartiet De Grønne

4.0%

30

Venstre

3,5%

26

Kristelig Folkeparti

1,2%

9

Rødt

0;9%

7

Partiet De Kristne

0,7%

5

Pensjonistpartiet

0,4%

3

Kystpartiet

0,1%

1

Samfunnspartiet

0,1%

1

NKP

0

0

Piratpartiet

0

0

Bindalingene på
landstoppen i
valgdeltakelse
79,2% av Bindals 1.211
stemmeberettigede
brukte stemmeretten
sin på mandagens valg.
Dette er tredje mest i
landet. Av disse stemte
30% på forhånd.
Kun to kommuner hadde større
deltakelse. Modalen i
Hordaland hadde 81,5%
og Utsira i Rogaland
84,3%. På fjerdeplass
kom Rømskog i Østfold
med 78%.
For hele landet ligger oppmøtet på 59,7
prosent i kommunevalget og litt over 55 prosent i fylkestingsvalget.
Sist gang valgdeltakelsen ved et lokalvalg var
over 70 prosent, var i
1983, da 72,1 prosent
deltok.
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Full Fræs Nordland
2015 er friluftslivets år. I den forbindelse inviterer friluftsrådene i
Nordland i samarbeid med NRK,
Statskog, FNF Nordland og Knut
Hamsun videregående skole til en
uhøytidelig skolekamp i friluftsliv.
Dette er en konkurranse mellom
ungdomskolene i Nordland der deltakende lag skal vise sine ferdigheter
i ulike friluftsoppgaver. Hver skole
kan stille med inntil fire lag, bestå-

Her inspiseres kvaliteten på støttebandasje.
Alle elevene på ungdomstrinnet
på Terråk skole ble satt sammen
til lag med 5-6 deltakere.

ende av 3 gutter og 3 jenter som
skal representere skolen. Finalene
og fylkesfinalene blir formidlet av
NRK-Nordland.
Bjørn Godal, Salten friluftsråd
og Knut Berntsen fra Polarsirkelen
Friluftsråd kom til Terråk 15. september og avholdt regionfinale. Fem
lag fra Terråk skole konkurrerte
om å vinne en plass i fylkesfinalen
som foregår på Hamarøy i oktober.

Gjennom 12 forskjellig praktiske og
teoretiske oppgaver skulle lagene
vise ferdigheter og evne til samarbeid. Oppgavene tar for seg et bredt
spekter av tema, både praktisk og
teoretisk. De dekker flere av kompetansemålene i naturfag, mat og
helse, samfunnsfag og kroppsøving. I
tillegg er tematikken svært relevant
for valgfaget i friluftsliv, som mange
skoler har et tilbud om.
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Kulturkalender høsten 2015
Det blir ikke Høstkonsert i år
Terråk skolemusikk stod for tur til å arrangere den 18.
oktober, men har sagt fra seg arrangementet da de for
tiden har få medlemmer.

Korpskonsert
lørdag 14. nov. på Bindalseidet

Vi synger julen inn 20. des.
i Vassås kirke.
Konsert med Publiners
på Vonheim
lørdag 26. sept. kl 2100-0200.
Gruppa slipper den nye plata ”VI” noen dager før, og
bindalingene er blant de første som får høre de nye
sangene. Fastlandsfanden spiller til dans etterpå.
Arrangør er UL Fønix

Åpning av nyhallen
på Bindalseidet
fredag 30. okt. kl 1800 - 1900.
Arrangement for innbudne gjester kl 1930 – 2100. Fest
kl 2100 – 0100.

Basar
Søndag 18. okt. kl 1400 på Helstad.
Arrangør er Ungdomslaget Fram.

Basar på Kjella skole,
søndag 8. nov. kl 15.00.
Gammeldags Tombola og masse gode kaker. Velkommen små og store
Arr: Kjella Helselag.
Søndag 25. okt. arrangerer Kjella husflidslag den

årlige husflidsdagen
med aktiviteter for hele familien
Toppen forsamlingshus skal ha

loppemarked

17. okt. kl 15-18. Lopper mottas med takk.
Kan leveres på Toppen tirsdag 13/10 og torsdag 15/10.
For de som ikke har anledning til å levere selv; ta kontakt med Wenche Næsvold tlf 907 86 751 eller Linda
Skogseth 917 31 232, så kommer vi og henter.

BygdeKinoen
Sørhorsfjord
7. okt., 4. nov., 2. des.
Onsdag 7. okt.
1800: Knutsen og Ludvigsen og den fæle Rasputin, 6 år.
2000: Maze Runner Ildprøven, 12 år

Terråk

9. okt. og 20. nov.
Følg med på www.bygdekinoen.no
for oppdatert program.

BassengTider
Bassengene åpner i oktober etter høstferien

Terråk
Torsdag
1700–1800
1800–1900
1900–2000
Fredag
1700–1800
1800–1900

Familiebading + 1–4. kl
5–7. kl
8. klasse og eldre + voksne
Varmbading for./barn opp til 6 år
Varmbading voksne

Bindalseidet
Onsdag
1800–1900 Åpent for alle
1900–2000 Åpent for alle
Torsdag
1700–1800 Baby og småbarnsvømming
1800–1900 Familiebading
1900–2030 Varmbading
2030–2130 Åpent for alle f.o.m. 8. kl
Billettpriser: Barn kr 15,- / Voksne kr 35,-

Musikalsk forestilling av og med

ELENA YAKOLEVA

Bindal Museum lørdag 10. okt kl 1800.
Musikalsk forestilling av og med Elena Yakovleva.
En rørende og vakker personlig og humoristisk forestilling
basert på Elenas livshistorie, drømmer og tanker om livet,
som innvandrer til Norge fra Russland.
Forestillingen har fått flotte mottakelser rundt om,
med bl.a. terningkast 5 i avisa Nordlys.
Forestillingen varer ca 45 minutter.
http://www.elenashow.no/
Billetter: Voksne 100,- / Pensjonister 50,Arrangør: Bindal kommune/
Folkeakademiet Hålogaland

