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Bladet sendes gratis til alle husstan-
der i Bindal kommune, og kan leses 
på kommunens internettside.
Neste nummer er planlagt utsendt i 
februar 2015.

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

Bindal rådhus er åpent  
kl 0800 – kl 1545 i tiden 
15. september til 14. mai. 
 
Bindal folkebibliotek: er 
åpent for utlån i tiden  
kl 0800 – kl 1545,  
med kveldsåpent til kl 2000  
på torsdager.
Bibliotekar er tilgjengelig  
tirsdag, onsdag og fredag   
kl 0830 – kl 1430. 

Møteplan politiske møter 
Formannskapet Kommunestyret
Onsdag 26. november Torsdag 11. desember

Folketallet i Bindal:
1492 den 1. oktober 2014

•Bindalseidet:
JULegrANTeNNINg søndag 30. november.
JULeverkSTeD på Bindalseidet skole den 4. og 5. desember.   
JULeAvSLUTNINg fredag 19. desember på Bindalseidet skole.
JULeTreFeST 3. JULeDAg kl.16.00 i gymsalen på Bindalseidet skole. 
PUB/qUIzkveLD ungdomshuset Granheim på Skjelsviksjøen  
 3. Juledag (27. desember) 
JULeTreFeST på ungdomshuset Granheim på Skjelsviksjøen 
 5. juledag (29. desember)

•Kjella: 
JULerevy på ungdomshuset Vonheim 4. juledag (28. desember).  
 Fest etterpå, musikk ikke bestemt.

•Terråk:
JULeBASAr.Terråk skolemusikk har julebasar på Terråk skole  
 søndag 30. november fra kl 14.00-17.00 og 
JULegrANTeNNINg fra 17.30 i sentrum. 
JULeverkSTeD 17. og 18. desember, hele dagen. Terråk skole. 
JULeAvSLUTNINg fredag 19. desember i gymsalen Terråk skole.  

•Åbygda:
FAMILIeJULeBorD lørdag 13. desember på ungdomshuset i Åbygda. 
qUIz 2. juledag (26. desember) på ungdomshuset i Åbygda. 
JULeTreFeST 4. juledag (28. desember) ungdomshuset i Åbygda.

•Helstad:
JULeTreFeST 3. juledag (27. desember) kl 1500 på ungdomshuset  
 på Helstad. Arrangør UL Fram.

Førjulstreff for  
ungdom i Bindal
MANDAg 22. DeSeMBer kL 1800 
PÅ UNgDoMShUSeT voNheIM, horSFJorD.
Det blir pizza, brus og aktiviteter. Bindal kommune inviterer ungdom 
fra og med 10. klasse og opp til 30 år. Vi ønsker å møte ungdom, og 
sammen få fram alle de positive sidene ved å bo i Bindal.

Arrangement i 
adventstida og julen:
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Det lir mot advent 
og jul. En tra-
vel men kose-

lig tid, med alt av forberedelser 
som hører til. Det blir mørkere 
og dagene blir kortere og kor-
tere, men innen jul snur sola. Vi 
får håpe på snø og hvit jul, det 
gir denne rette stemningen, i til-
legg til at det lyser opp og gir oss 
mulighet for mange aktiviteter. 

I fjor gikk vi og ventet på restart 
av Bindalsbruket etter konkursen. 
Så kom den triste nyheten ved 
årsskifte at Talgø hadde trukket 
seg fra ny oppstart. Ved midten 
av februar ble dessverre Petter 
langtidssykemeldt, og jeg måtte 
overta ansvaret for ordførerens 
oppgaver. Det har vært krevende 
med alle utfordringer, men også 
givende og interessant. Jeg vil 
takke alle rundt meg som har 
bidradd med god hjelp og støtte 
i mange vanskelige valg og opp-
gaver, ikke minst til alle som har 
stilt opp på folkemøtene og gitt 

oss gode innspill til omstillingspro-
sessen.

Det ventes en positiv tilbakemel-
ding fra fylkeskommunen på vår 
søknad om omstilling og omstil-
lingsmidler. Dette vil få stor 
betydning for de som ønsker å 
komme i gang med aktivitet i 
Brukstomta næringspark eller 
andre steder i kommunen. 
Vi har fått støtte fra Innova-
sjon Norge til etablererkurs 
i Bindalen. Dette gir god 
hjelp til de som har en for-
retningside, og trenger hjelp 
og veiledning til å etablerte 
bedrift eller videreutvikle 
eksisterende virksomhe-
ter. Vi er alle avhengige 
av hverandre for at vi skal 
lykkes. Dere som ønsker 

å flytte heim eller flytte sin bedrift 
til Bindalen er hjertelig velkommen. 
Vi har søkt etter prosjektleder for 
omstillingsprosjektet, med håp om 
å få gode søkere til stillingen. 
 
Ved fjorårets budsjettprosess ble 
det vedtatt å se på den kommunale 
drifta og tjenesteproduksjonen. 
Telemarkforsking ble engasjert og 
la fram rapport. Det ble vedtatt at 
den skulle legges til grunn for årets 
prosess med budsjett og økonomi-
plan. Drifta må tilpasses inntektene 
som går ned for hvert år pga et 
synkende folketall. (Bare siste året 
har vi blitt 50 færre innbyggere.) 
Dette vil få konkrete konsekvenser 
for flere ansatte, noe som er bekla-
gelig men helt nødvendig da vi må 
tilpasse inntekter og utgifter. Håper 
derfor at omstillingsprosessen skal 
være med på å stagnere folkened-
gangen. Jeg oppfordrer derfor alle 
til å bidra slik at vi lykkes med det.                 

Bindal skal fortsatt være en god 
kommune å bo i. Sammen med 

de andre fire kommunene på Sør-
Helgeland har vi søkt å utrede 
økonomiske og tjenestemessige 
konsekvenser av alternative kom-
munestrukturmodeller i regionen, 
både sør og nord for oss. I dette 
ligger også evaluering av dagens 
ordning. Regionen har fått tilsagn 
om kr 600.000 fra Nordland fylkes-
kommune til utredning, utover det 
får hver kommune kr 100.000 til 
folkemøter og avstemning. I denne 
forbindelse vil hele kommunens 
befolkning bli involvert i folkemøter, 
og eventuelt til slutt en folkeav-
stemning innen 2016. Uavhengig av 
dette skal vi bo og jobbe i Bindalen 
eller omegn, det er derfor viktig 
hvordan vi rigger oss for framtida.

I februar 2015 skal NTE beslutte 
om det blir utbygging av Terråk-
vassdraget. Får vi positiv beslutning, 
har vi fått signaler om oppstart i 
mars. Det gir positiv uttelling lokalt 
både på kort og lang sikt, hvis de 
øvrige involverte også lykkes med 
sine planer i denne forbindelse. 
Havbruk kan bli en enda større 
ressurs i Bindalen. Vi håper på en 
snarlig beslutning på vindkraftutbyg-
gingen, noe som også vil være med 
å gi et løft for oss som bor her og 
mulighet for ny verdiskaping.

Den etterlengtede vannutbyggingen 
til Vikagårdene og Røytvoll er i full 
gang. Bindalseidet skole er under 
ombygging. Kaia i Kalvika er forsin-
ket pga avslått tilskudd fra fylkes-
kommunen og måtte av den grunn 
opp til ny behandling.
 
Jeg ønsker alle en fin førjulstid og ei 
trivelig julehelg, med ønske om et 
godt nytt år!   
 
Hilsen Britt  Helstad
Fungerende ordfører

Hilsen til Bindalingan
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7. desember
kl.1400-1600. 
Ei trivelig førjulsstund  
på museet med salg av 
grøt, gløgg, kaker og kaffe. Det blir julesanger og jule-
leker, og det er mulighet for å få gjort unna noe av jule-
handelen.  Kanskje kommer nissen også? Velkommen 
til en hyggelig dag på  museet!

 
12. desember
Samlingsstund v/Bindal Museum. Flere av kommunens 
pensjonister møtes for en kopp kaffe og hyggelige sam-
taler rundt lunsjtider. Velkommen på museum!

BINDAL 
MUSEUM

Gjennom «Samarbeidsavtalen 
om folkehelsearbeid»  har Bindal 
kommune sammen med Nordland 
fylkeskommune prioritert møte-
plasser og turmål, og satt av penger 
til innkjøp av turbenker. Benkene 
fordeles mellom lag og foreninger i 
Bindal etter søknad. Søknadsfristen 
er 31.12.14. Benkene blir ferdigpro-
dusert våren 2015. 

TUrBeNker
kriterier for tildeling av benk
•	 Dere må være et lokalt lag eller forening i Bindal kommune. 
•	 Oppgi hvorfor dere søker, hvem som er brukere og begrunnelse for 

plassering.
•	 Skriftlig avtale med grunneier i forhold til plassering og adkomst til ben-

ken.
•	 Stien/veien fram til benken skal ryddes og vedlikeholdes.
•	 Oppgi behov for grunnarbeid der benken skal stå, og dette må dekkes 

av laget/foreningen. 
•	 Laget har ansvar for vedlikehold av benken og å holde nærområdet til 

benken ryddig. 
•	 Beskriv i søknaden behov for rydding og vedlikehold av sti/vei, grunnar-

beid og vedlikehold av benk og nærområdet. 

Nytilsatt
Kine Johnsen er ansatt i Bindal 
kulturskole i 17,71%  stilling. 
Kine har i høst flyttet til Gut-
vik, og arbeider også i kultur-
skolen i Leka kommune. Kine, 
spiller gitar og synger, og er 
med i bandet ”Kakke og De-
monica”.

4
Båtsaumen

Informasjonsblad for Bindal kommune



helse fremmende 
barnehage
Bindal barnehage har gjennom sine målsetnin-
ger og sitt arbeid fokus på god helse til barna. 
Dette er viktig for barnas utvikling og evne til 
mestring. Dette arbeidet er nå mer konkreti-
sert gjennom arbeidet med Helsefremmende 
barnehage. Helsefremmende arbeid i barne-
hagen skal bidra til god helse, trivsel og gode 
holdninger for barn og ansatte. Barnehagen 
jobber opp mot gitte kriterier med fokus på 
bl.a.; psykososialt miljø, fysisk aktivitet, kost-
hold, tobakksfrihet, hygiene, gode levevaner og 
samarbeid med foresatte og andre instanser. 

Trenger du støtte til å endre levevaner på grunn av økt 
risiko for sykdom, eller har du allerede utviklet syk-
dom? Frisklivssentralen gir tilbud til mestring av egen 
helse gjennom individuell veiledning og grupper innen 
områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. 
 
Tilbudet innebærer en helsesamtale som legger grunn-
lag for personens mål og tiltak for livsstilsendringen. 
Ved spørsmål om røykeslutt følges et opplegg med vei-
ledning laget hos helsedirektoratet. Deltagerne møtes 
til trening mandag og torsdag morgen ved Terråk Gård. 
Treningen skjer hovedsakelig utendørs, og har til hen-
sikt å gi brukeren bedre helse gjennom økt kondisjon, 
styrke, balanse, bevegelighet, overskudd og ikke minst 
sosialt samvær. Etter treningen setter vi oss ned over 
en kaffekopp. Målet med  tilbudet er at brukeren skal 
kunne lære seg å mestre den fysiske aktiviteten på egen 
hånd etter at reseptperioden er over.
 
Vil du vite mer – ta kontakt med Frisklivssentralen eller 
les på kommunens hjemmeside; Frisklivssentral. 
 
Rønnaug Helstad – 750 32 500

 Intervalltrening i Stillelvstien.  
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13. og 14. februar 2015 er det igjen klart 
for Ungdommens Kulturmønstring. 
Denne gangen er Sømna vertskap og 
mønstringen skal trolig foregå på Berg. 
Som vanlig møtes vi fredag kveld. Det 
blir lydprøver på scenen, sosialt opplegg 
og kveldsmat. For ungdom fra Bindal 
blir det mulighet for å overnatte. Selve 
mønstringen starter lørdag, med åpning 
av kunstutstilling kl 1300, og konsert på 
scenen fra kl 1400.  Før klokka blir 1800 
vil juryens valg være kjent.  Begynn nå 
med å forberede ditt innslag! Få hjelp av 
din lærer på skolen, i kulturskolen eller 
en venn. Du kan delta med sang, dans, 
musikk, tegning, maling, fotografi eller 
skulptur. Du kan lage mat eller trikse 
med jojo. Vi trenger også scenearbei-
dere, nettarbeidere og konferansierer. 
Fra 1. desember er det mulig å melde 
seg på:  www.ukm.no .

Julekonsert    
Søndag 14.desember kl 1700 arrangerer Bindal-
seidet songlag julekonsert med tittel ”Desember-
toner” i Vassås kirke. Leka blandakor og Rørvik 
gospelkor vil også delta. Det er tredje år på rad at 
songlaget og Leka samarbeider om julekonserten. 
Songlaget har samarbeidet med Rørvik gospelkor i 
flere anledninger. I høst har de spilt inn ny cd som 
vil være til salgs etter konserten.
 
Gå ikke glipp av denne anledningen.  Du kommer til 
å få en herlig julestemning.

Desember-
toner
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I slutten av september var en 
gruppe ungdommer fra Bindal 
og Herøy på Helgeland på reise 
i Polen i regi av Peacepainting. 
Her er en rapport og litt om 
bakgrunnen for turen.
 Besøket var en del av et 
samarbeidsprosjekt som går 
over to år. Folkebiblioteket i 
den lille polske byen Proszowice 
helt sør i Polen, i regionen Lille-
polen, står bak prosjektet, som 
har fått støtte av EØS-midler. I 
alt 12 samarbeidsprosjekter fikk 
støtte i denne tildelingsrunden. 
Ungdom fra Proszowice og na-
bokommunene var i mars i Bin-
dal, og deltok på maleverksted 
i regi av Peacepainting. Neste 
år er det planlagt nytt besøk i 
Norge, og turen går da trolig til 
Herøy, der billedkunster Tone 
Toft på Brasøy er Peacepain-
tings lokale medarbeider. For-
målet med samarbeidsprosjekt 

er sammensatt. Polsk ungdom i 
småbyer utenfor Krakow skal få 
innføring i polsk kulturhistorie 
og forskjellige kunstarter. Hver 
tur har sine tema. I Bindal var 
det fokus på maling. På turen 
til Norge var polakkene også 
innom Munch-museet i Oslo. 
På turen til Polen i september 
reiste de norske og polske ung-
dommene til Zakopane, der de 
fikk se folkekunst, arkitektur 
og fikk prøve seg på å male på 
tekstil og på glass. Seinere vil 
litteratur være tema. Like viktig 
som det faglige innholdet er at 
norsk og polsk ungdom møtes 
og blir kjent.
 Den første delen av turen 
var lagt til Zakopane, med mest 
vekt på folkekunst. De siste da-
gene var lagt til Proszowice, og 
siste dagen var det byvandring i 
den gamle kulturbyen Krakow.

Peacepainting i Polen

 Alle ble invitert inn på kontoret til ordføreren i byen Proszowice. 
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TV-aksjonen 2014 i Bindal kommune ga totalt 
innsamlet beløp (pr mandag 20. okt.) på kr 
84.342,28. Det gir et snitt pr innbygger på kr 
56,12 (1.503 innbyggere pr 1. januar 2014).  
Det gir 143. plass i Norge og 14. plass i Nord-
land.
 I innsamlingsbøssene kom det inn  
kr 59.789,-. Det gir et snitt på kr 39,78 pr inn-
bygger. Stor takk til Bindal Frivillig sentral som 
organiserte innsamlingen.
 Totalt i hele Norge kom det inn  
kr. 240 082 909,-. Det blir kr. 47,01 pr. innbyg-
ger.

På bildet noen av bøssebærerne i Bindal: Jens Christian Berg, Oddny 
Bang og Tommy Haglund. Foran Paula Lindrupsen fra Bindal Frivillig-
sentral og Randi Finvik Haugdal.

Tv-
AkSJoNeN
2014

Film: Terråk på 1930 og 1940-tallet
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22. oktober var det visning av film på sykeheimen her i 
Bindal. Filmen omhandlet den gamle driften i skogene i 
Bindal og Bindalsbruket på 1930-40 tallet. Fritjof Plahte 
jr. stilte velvillig opp på kort varsel og fortalte hva det 
var vi så og hvordan ting ble gjort i de dager. Han mot-
tok mange kommentarer fra flere av de eldre som kjente 
noen på filmen eller husket episoder fra den tiden. 
 Arrangementet var et samarbeid mellom Bindal Mu-
seum og Venneforeninga for Bindal sykehjem. Vi drakk 
også ettermiddagskaffe i lag og hadde åresalg. En trivelig 
ettermiddag. Takk til alle som var delaktig. 

I Bindal ble Verdens eldredag markert søndag 28. sep-
tember på Toppen forsamlingshus på Terråk. Arrange-
mentet er et samarbeid mellom begge pensjonistfore-
ningene i Bindal og Frivilligsentralen her. Ca 80 personer 
deltok. Det var satt opp buss fra ytre deler av kommu-
nen og Magnar Gutvik var sjåfør. 

Det ble servert middag, kaffe og kaker. Solbjørg Sagmo 
var konferansier og ledet forsamlingen gjennom allsang 
og festligheter. Kulturskolerektor Tom Antonsen sørget 
for at lyd og lys fungerte fint. Gevinstene var gitt av næ-
ringslivet i området her. 
 

Gruppa "Bra nok" sørget for fin musikk. Et interessant 
foredrag om Kystkvinnen ble presentert av samfunnsvi-
ter Dagrunn Grønbech fra Herøy. 

Mange nikket gjenkjennende til det hun fortalte og kom-
menterte det med at "Ja, sånn var det".
10. klasse ved Terråk skole sto for matlaging, servering 
og rydding/vasking etterpå. De hadde pyntet seg i fine 
klær og gjorde en flott innsats. 
Frivilligsentralen takker alle for en koselig fest.

ELDrEDAgEN 2014
Samfunnsforsker og dr. philos Dagrunn Grønbech

Peder Knophs vei 6, 7980 Terråk
Tlf: 75 03 17 44  /  mobil: 482 99 650

frivillighetssentralen@bindal.kommune.no
org.nr. 987 753 269

Frithjof Plahte jr. viste filmopptak fra 1930 og 1940-tallet. 
Her den første bilen på Terråk.
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Tekst: Thomas Moe

Elgjakta er den største og mest om-
fattende jakten her i Norge. Mange 
jaktlag sliter med rekrutteringen og 
snittalderen på den norske elgjeger 
går stadig opp. I Bindal derimot har 
mange klart å bevare interessen for 
jakta, og mange ungdommer er med 
ut på jakt. 

I sommer ble det arrangert jeger-
prøvekurs på Terråk. Antallet kurs-
deltakere var på hele 21 stykker, 
og det store flertallet var ungdom. 
I 2013 var det 9, mens året før var 
det 12.

Signe Lian er en av de relativt få 
jentene som drar ut på elgjakt. ”Jeg 
synes jo selvfølgelig at det er veldig 
artig og spennende. Jeg får jo utfor-
dret meg selv både fysisk og psykisk. 
I tillegg er det utrolig sosialt. Jeg 
synes det er viktig å jakte elg for å 
greie å holde bestanden under kon-
troll og for å bevare norske jakttra-
disjoner, ” sier Signe. 

Elgjakt har lenge vært en mannsdo-
minert arena, men Signe mener det 
er mulig å få flere jenter interessert. 
”For å få flere jenter interessert kan 
kanskje forskjellige skytterlag arran-
gere jentedager og informere om 
skyting og jakt, og la jenter få prøve 

å skyte. Jeg synes det er synd at vi 
ikke bruker naturen på samme måte 
som før, og at vi da ikke får oppleve 
gleden det gir å være ute. 

”Det er en erfaren jegerstand. Vel-
dig mange er i gruppen 50 til 70 år. 
De aller eldste har så å si falt av. 
Samtidig ser vi at det er en god del 
ungdommer som faktisk har vært 
med noen år, så det er vel et gene-
rasjonsskifte på gang. Vi ser også at 
mange av de unge som tar jegerprø-
ven, faktisk drar ut på jakt, i den 
grad de har tilgang til et terreng,” 
sier skogbruksrådgiver i Bindal, 
Karl-Erik Solum. 

god rekruttering  
til elgjakta i Bindal
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Ikke alle jaktlag klarer å fylle den 
tildelte kvoten innenfor den angitte 
tidsrammen, derfor er det mulighet 
for å søke om utvidet jakttid. 

”Hittil har vi fått inn 4 søknader om 
utvidet jakttid. Fristen for søknader 
var satt til 20. oktober. I fjor hadde 
vi totalt 11 søknader.”  

Denne høsten har elever ved Terråk 
barne og ungdomsskole fått mulig-
heten til å delta på elgjakt i skolens 
regi. Området som ble benyttet til 
skolejakten, var hovedsakelig Plahtes 
eiendommer i Åbygda. Målet var at 
elevene skal få muligheten til å opp-
leve hva elgjakt innebærer og samti-
dig vekke ungdommens interesse for 
jakta. Stadig færre ungdom har jakt 
og friluftsliv som fritidsinteresser og 
derfor kan skolen være med på å re-
presentere en slik arena.  

I anledning skolejakta har Andreas 
Kjærstad, for tiden student ved 
Høgskolen i Nord-Trøndelag avd. 
Steinkjer, skrevet en Bachelorgrads-
oppgave om temaet. Oppgaven he-
ter ”Skolejakt-virkning på rekrut-
tering til senere jakt og friluftsliv?” 
Som navnet på oppgaven tilsier, har 
Kjærstad studert ungdommens re-
spons på opplegget de har vært med 
på. Han konkluderer oppgaven sin 
med at ”..Skolejakta har en positiv 
effekt på opplæring rundt jakt og fri-
luftsliv. Man får en allsidig opplæring 
og et aktivt opplæringsmiljø..”

Terråk Jeger og Fiskeforening har i 
mange år arrangert jegerprøvekurs 
for både ungdom og voksne som er 
interesserte. I tillegg har de egen 
ungdomsavdeling som arrangerer 
turer for barn og ungdom. De har 
vel så mye fokus på fiske og friluftsliv 
som på jakt. 

Signe Skjelsvik Lian jakter i Kolsvika. I 
år skjøt hun sin første elg. 

Det er nå vedtatt retningslinjer for Bindalsdagen. Det er søknadsfrist 
15. desember 2014 for å søke om arrangementet.
Vi ber de som allerede har søkt, om å sende ny søknad. Søknaden kan 
skrives som et brev, og må inneholde følgende:
o En beskrivelse av arrangementet med program, og litt om praktiske 

sider som servering, toalett, parkering, samarbeidspartnere, behov 
for telt, mm.

o Tid og sted
o Budsjett
Søknaden sendes til Oppvekst- og kultursektoren, Bindal kommune, 
Bindal rådhus, 7980 Terråk.

1. Bindalsdagen skal være et dagsarrangement som er åpent for alle, 
der lokal kultur, husflid og håndverk stilles ut og lag og foreninger 
kan informere om sin virksomhet. I tillegg er det åpent for salg av 
ulike produkter som passer inn i arrangementets profil.

2. Det kan være åpent for utstillere også fra andre steder enn Bindal.
3. Det bør være salg av mat og drikke, gjerne av lokal karakter.
4. Det bør være familievennlige aktiviteter.
5. Det kan være et kveldsarrangement, med musikk, dans, revy, kon-

sert eller annet. Det skal ikke selges alkohol med en alkoholpro-
sent over 22. Det er viktig at søknad om skjenkebevilling blir sendt 
inn i god tid før arrangementet.

6. Bindalsdagen gjennomføres annethvert år (2015-2017-2019- osv.) i 
siste delen av august. Det skal legges vekt på geografisk spredning. 
Tidspunktet for Bindalsdagen må ikke kollidere med andre tradisjo-
nelle arrangement.

7. Det følger ikke med pengestøtte fra Bindal kommune til gjennomfø-
ring av arrangementet.

8. Bindal kommune deltar med egen stand.
9. Nord-Vedstrand aktivitetslag har 2 telt som kan lånes vederlagsfritt.
10. Høsten før Bindalsdagen lyses det ut i Bindal med sikte på å få ar-

rangør til Bindalsdagen.
11. Administrasjonen beslutter hvem som skal være arrangør av Bin-

dalsdagen.
Vedtatt av formannskapet i Bindal 27. oktober 2014.

Ideen om Bindalsdagen ble første gang lansert i 2008. Målet var å få 
til et samlende arrangement for hele Bindal. Det var kommunestyrets 
medlemmer som var arrangør dette året.

Bindalsdagen 2015

Tidligere arrangører:
År  Arrangør  Sted

2008  Kommunestyret  Årsandøy
2011  Nord-Vedstrand aktivitetslag Holm
2013  Bindalseidet songlag Bindalseidet
2014  Ungdomslaget Fram og Mon Amour
 (Karoline Velde og Kenneth Wermundsen) Helstad og Bangstad
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Bindal kommune har sammen med de 
øvrige kommunene på Sør-Helgeland 
(Vevelstad, Brønnøy, Vega og Sømna), 
besluttet å utrede økonomiske og tje-
nestemessige konsekvenser av alterna-
tive kommunestrukturmodeller i regio-
nen. Prosjektet eies av Sør-Helgeland 
regionråd. Det er satt ned en styrings-
gruppe bestående av de 5 ordførerne, 
mens det er en arbeidsgruppe beståen-
de av rådmennene og daglig leder i regi-
onrådet. Det skal engasjeres prosjektle-
delse som skal drive arbeidet framover. 

Sør-Helgeland regionråd har søkt fyl-
kesmannen om skjønnsmidler til ut-
redningen.   Utredningen skal omfatte 
kommuner både nord og sør for oss. 
Følgende kommuner vil bli invitert til å 
inngå i utredningen: Herøy, Alstahaug, 
Dønna, Leirfjord, Vefsn, Grane og Hatt-
fjelldal i tillegg til Leka, Nærøy og Vikna. 
Formålet er å tilrettelegge et faktaba-
sert grunnlag for kommunenes videre 
behandling av framtidig kommunestruk-
tur. Videre skal prosessen for prosjektet 
og i kommunene beskrives fram til be-
handling av framtidig kommunestruktur. 

Som en del av prosessen inngår folke-
møter ved oppstart av prosjektet og før 
framlegging av rapport. Det skal også 
besluttes hvordan og når innbyggerne 
skal inviteres til folkeavstemming eller 
annen måte å gi tilbakemelding til kom-
munen på. Rapport fra utredning for-
utsettes overlevert de involverte kom-
munene til behandling innen utgangen 
av 2015.

Bindal kommune er også invitert inn i 
prosess sammen med Leka, Nærøy og 
Vikna, som utgjør Ytre Namdal region-
råd. Dette har kommunen takket ja til. 
Dette med bakgrunn i vedtaket om også 
å utrede framtidige sørvendte løsninger 
samt vår geografiske nærhet og allerede 
eksisterende samarbeidsordninger. Det 
er laget en prosessplan også for dette 
samarbeidet. 29. oktober deltok ordfø-
rer og rådmann på fellesmøte mellom 
de 2 regionene der kommunestruktur 
var ett av temaene.

kommunal- og moderniser-
ingsdepartementet har lagt til 
grunn følgende milepæler:
Mars 2015: Stortingsmelding om nye 

oppgaver til større og mer robuste 
kommuner legges fram i Stortinget.

Juni 2015: Stortingsmeldingen om nye 
oppgaver behandles i Stortinget.

Vår 2016: Siste frist for tilbakemelding 
fra kommunene. Lokal enighet er 
ønskelig, men ikke et krav.

Vår 2017: Framleggelse av proposisjon 
med forslag til ny helhetlig nasjo-
nal kommunestruktur. Stortinget 
behandler proposisjon om ny kom-
munestruktur og lovproposisjon om 
nye oppgaver. 

Se mer om kommunereformen 
på www.kommunereform.no
Arbeidet i de to regionene er i start-
fasen. Bindal kommune ønsker å delta 
aktivt i begge prosessene. Dette er 
tidkrevende, men nødvendig og viktig. 
Rapportene fra begge prosessene skal 
danne grunnlag for videre behandling i 
kommunen. Bindal kommune kommer 
med mer informasjon på de tidspunkt 
der dette er naturlig i forhold til hva 
som skjer i prosessene.
 

Pågående prosesser 
om kommunestruktur

Rådmannen
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STIPeNDorDNINg  
For TerrÅk IL
Terråk idrettslag (TIL) er et lite 
idrettslag med hovedfokus på bred-
deaktivitet, men ønsker likevel å på-
skjønne medlemmer som ønsker å 
satse på et høyere nivå i sin idrett. 
Terråk IL setter årlig av en pott på 
kr 20 000,- til dette formålet, der 
hver godkjent søker kan få innvilget 
inntil kr 5 000,-.
Søknadsfrist: 31. desember.

Søknadskriterier:
•	Medlem	av	Terråk	IL.
•	Deltar	i	konkurranser	på	nasjonalt	

nivå, f.eks.:
- Norgesmesterskap
- Hovedlandsrenn
- Kretslag
•	Søknaden	må	inneholde	en	pre-

sentasjon av utøveren + bud-

I august var det idrettsleker/aktivi-
tetsuke for utviklingshemmede på 
Rognan. Joacim Aakvik, Per Anders 
Kveinå, Bengt Ole Appfjell og Sig-
nar Haldorsen fra Bindal var der. 
Det hele startet med blikjent-kveld 
og dans på mandagskveld. Tirs-
dagskveld var det først rebusløype 
i sentrum, etterfulgt av innledende 
kamper i boccia der alle var med, og 
kvelden ble avsluttet med dans.

Onsdag var det svømmekonkurran-
ser, der Bengt Ole tok sølv på 12,5 

Polarleir på rognan i august

Signar Haldorsen var meget fornøyd 
med medaljefangsten.

Her er Joacim Aakvik, Per Anders Kveinå, og Bengt Ole Appfjell med premiesam-
lingen etter årets Polarleir på Rognan i august.

m bryst, og Signar tok gull på 25m 
bryst, og sølv på 50m fri. Etter lunsj 
på onsdag var det friidrettsaktivite-
ter, der gjengen fra Bindalseidet tok 
gull på stafetten etter en fabelak-
tig innsats av Per Anders på 400m 
kappgang. Signar tok sølv på 40m 
løp og Per Anders løp inn gull på 
60m. I liten ball var det ikke klass-
einndeling/premiering, men der had-
de Per Anders lengste kast og Signar 
var 3.beste av 60 deltagere. 

Så ble det avsluttende kamper i boc-
cia, der Per Anders, Signar og en ka-
merat var 1 ball unna 4.plass. Tors-
dagskveld var det kulturkveld, og 
alle som ønsket det fikk underholde 
fra scenen. Fra Bindal var det bare 
Signar som ville underholde, og han 
valgte å spille "luftfiolin" og sang til 
Fairytale av Alexander Rybak. Siste 
kveld var det dans og musikk frem til 
kl. 24, så det var mange slitne delta-
gere som reiste hjem på fredag. 

sjett, kostnadsoverslag og års-
plan for kommende sesong.

•	Søker	må	kunne	bidra	på	én	tre-
ningssamling, aktivitetsdag eller 
lignende, hvis dette er ønsket av 
TIL i løpet av sesongen søknaden 
gjelder for.

•	Aldersgrense:	Opp	til	20	år	-	
 juniornivå.

Rådmannen
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Du har kanskje sett en ny bygning 
når du kjører forbi Fallbekkvatnet. 
Det er badehuset som begynner å 
ta form. Bindal Handikaplag står 
bak nybygget som har fått innvilget 
180.000 kroner fra ExtraStiftelsen. 
(En stiftelse som eier og fordeler 
overskuddet fra Extra-spillet.) Ba-
dehuset har som mål å åpne offisielt 
på våren 2015, forteller Randi Finvik 
Haugdal som er leder i Norges Han-
dikapforbund Bindal. Bygget skal 
være tilgjengelig sommer som vinter, 
og stimulere til økt bruk av de lokale 
turområdene.  Badehuset skal være 

et naturlig valg for alle som trenger 
ly for vinden, eller bare en hyggelig 
plass å treffe kjente på, heter det i 
søknaden. Huset er godt tilrettelagt 
for rullestolbrukere og småbarns-
familier.  Beliggenheten gjør bygget 
til en flott plass å være. Det ligger 
fint til i strandkanten av Fallbekkvat-
net. Handikaplaget har tidligere fått 
tilskudd fra ExtraStiftelsen til andre 
prosjekt som gapahuk og fiskeplass 
ved Bindal sykehjem og grillhytta 
som populært kalles ”åttekanten”, 
ved Terråkelva. 

Bindal  
handikaplags  
badehus-prosjekt

Bindal kommunestyre vedtok 
1.10.14 å etablere Brukstomta Næ-
ringspark AS. Selskapet skal eie og 
drifte fabrikkanlegget til tidligere 
Bindalsbruket. Stiftelsesmøte ble 
gjennomført 27.10, og selskapet er 
nå til registrering i Brønnøysundre-
gistrene.
 Selskapet skal ledes av et styre 
bestående av:
Styreleder Svein I. Larsen, Lill Tove 
Røed og Frode Næsvold. Svein 
Larsen har blant annet erfaring fra 
utvikling av næringsparken i tilknyt-
ning til Aker på Verdal. Lill Tove 
Røed fra Nærøy har også betydelig 
erfaring innen eiendomsutvikling. 
Frode Næsvold er kommunens re-
presentant i styret.
 Det arbeides fortsatt med å få til 
en leieavtale med Nye PH Takstoler 
på Høylandet. Dette arbeidet går 
framover og vi har store forvent-
ninger til at avtalen vil bli signert. 
Bindal kommunestyre har innvilget 
tilskudd til et forprosjekt med sikte 
på å få etablert ny dørproduksjon på 
Brukstomta. Forprosjektet er igang-

satt av en lokal gruppering beståen-
de av Jan H. Brevik, John Vikestad, 
Oddvar Fossum og Bjørn Sørhøy. 
Disse har etablert selskapet Bindals-
bruket AS. Vi er også i dialog med 
Traptre AS i Nærøy om å gjennom-
føre en prøveproduksjon på Bruks-
tomta.

oMSTILLINg
Bindal kommunestyre har vedtatt 
å søke om omstillingsstatus. Søk-
naden ble sendt til Nordland fyl-
keskommune 15.10.14. Innovasjon 
Norge har gitt sin innstilling til søk-
naden, så den er i skrivende stund 
klar for behandling i fylkeskommu-
nen. Vi forventer at den behandles 
i løpet av de nærmeste ukene. Ut i 
fra de signaler som både Innovasjon 
Norge og Nordland fylkeskommune 
har gitt har vi stor tro på at søkna-
den vil bli innvilget i sin helhet.
 Bindal kommune har vedtatt å 
bruke Bindal Initiativ AS som om-
stillingsselskap. Dette selskapet er i 
sin helhet overtatt av kommunen og 
generalforsamlingen har vedtatt at 

Brukstomta næringspark
selskapet skal skifte navn til Bindal 
Utvikling as. Det er også valgt nytt 
styre bestående av:
Britt Helstad (styreleder)
Signar Berg-Hansen
Sigbjørn F. Bergh
Marit Dille
Stein Okstad
Vararepresentanter:
1. Elling M. Bøkestad
2. Karoline Velde 

omstillingsplanens 
hovedmål:
•	 50	nye,	lønnsomme	arbeidsplas-

ser i Bindal innen 2020
•	 550	sysselsatte	i	Bindal	innen	

2020
•	 1500	innbyggere	i	2020
Satsingsområder:
1. Trebearbeidende industri
2. Et mer variert og solid nærings-

liv
3. Kompetanse og rekruttering
Stillingen som daglig leder i Bindal 
Utvikling as er lyst ut med søknads-
frist 26. nov. Styret i selskapet vil 
ta stilling til ansettelsesprosess i 
begynnelsen av desember.

eTABLererkUrS
Som en del av omstillingsarbeidet 
har kommunen tatt initiativ til eta-
blererkurs i Bindal. Kruset har vært 
annonsert og 15 bindalinger har 
fått plass på kurset som starter 24. 
november på Brukstomta. Det er 
3 personer som står på venteliste, 
og vi har registrert at det kan være 
flere som er interessert i å delta på 
et slikt kurs. Vi vil derfor gjerne ha 
tilbakemelding dersom det er noen 
er interessert i å delta på etablerer-
kurs, eller som vet om noen som 
har en forretningside de burde gå vi-
dere med. Dette for at vi skal kunne 
planlegge nytt kurs i løpet av 2015. 
Vi vil også være åpne for å legge et 
nytt kurs til kveld eller helg, dersom 
dette passer best for kursdeltaker-
ne.
 

Svartåstjønna.
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NOVA og Kompetansesenter rus 
gjennomfører ei kartlegging av vik-
tige sider ved livsstilen og levekåra 
til ungdom i Norge. Undersøkelsen 
er finansiert av helsedirektoratet, 
likestillings - og inkluderingsdepar-
tementet, justis - og beredskapsde-
partementet.

Bakgrunn for undersøkelsen i Bindal 
er revisjon av ruspolitisk handlings-
plan 2012. Undersøkelsen omfatter 
elever på ungdomsskolen i Bindal. 
96 % av elevene på 8.-10. trinn har 
deltatt.

Ungdommene har svart på et ano-
nymt spørreskjema via internett. 
Undersøkelsen ble gjennomført 
2013. Ungdommene velger selv om 
de vil være med på undersøkinga.
Undersøkelsene gir svar på mange 
spørsmål: Hvor fornøyde er ung-
dom med livet sitt – og hvordan li-
ker de seg på skolen, i fritida, med 
vennene og i nærmiljøet? Hva bru-
ker ungdom tida si til når de ikke 
er på skolen? Hvor mange er med 
i idrett og andre organiserte akti-
viteter? Hvordan opplever de unge 
foreldrene sine? Er det mange som 
blir mobbet av jevnaldrende? Hvor 

mange av de unge har erfaringer 
med alkohol, tobakk og narkotika?

Her er hovedtrekkene i svarene fra 
Bindalsungdommen:
•	 98	%	har	en	fortrolig	venn
•	 74	%	er	fornøyd	med	helsen	sin
•	 Elevene	er	over	gjennomsnittlig	

fornøyd med foreldre og venner
•	 Få	elever	har	skulket	siste	år	(9	

%) – betydelig færre enn landet 
ellers (23 %)

•	 Ingen	av	elevene	på	ungdoms-
trinnet i Bindal sier at de røyker 
daglig og svært få snuser

•	 10	%	har	vært	beruset	siste	år.	
Det er lavere enn landssnittet 
(16 %) og betydelig lavere enn 
nordlandssnittet (21 %) 

•	 Betydelig	færre	rapporterer	om	
psykiske plager i Bindal enn i 
landet for øvrig.

•	 Flere	av	elevene	har	lønnet	ek-
strajobber sammenliknet med 
landsgjennomsnittet

•	 Elevene	oppgir	å	være	mindre	
utsatt for vold enn landsgjen-
nomsnittet

Selv om de fleste er fornøyd er det 
noen utfordringer:
•	 Flere	i	Bindal	(15	%)	opplever	
å bli mobbet enn ellers i landet (7 
%). Ungdommene blir ikke direkte 
spurt om mobbing, men om feno-
mener som gjerne er forbundet 
med dette: Om de blir plaget, truet 
eller frosset ut av andre. Nettmob-
bing er også en stor utfordring. 
•	 Bruk	av	tid	på	data	ligger	over	
landsgjennomsnittet (1/4 av guttene 
bruker 4 timer eller mer foran da-
tamaskin pr. dag) 
•	 Deltakelse	på	fritidsaktiviteter	
er under gjennomsnittet.

Resultatene av undersøkelsen vil 
bli brukt i skolene med tanke på 
å sette inn konkrete tiltak. Det er 
viktig med forebyggende tiltak spe-
sielt når det gjelder ungdommens 
databruk og mobbing. Her har sko-
lene, ungdommene, foreldrene et 
viktig ansvar. Sammen kan en legge 
til rette for gode arenaer for læring 
og trivsel for våre ungdommer. Det 
er mye positivt i undersøkelsen som 
det kan bygges videre på, men sam-
tidig må en ha fokus på forbedrings-
områdene.

Det er mulig for lag/foreninger og privatpersoner  
å leie grillhytten "Åttkanten".
 
Interesserte kan ta kontakt med 
Randi Finvik Haugdahl-Sætran, tlf. 957 35 662 eller 
Wenche Næsvold, tlf 907 86 751.

UNgDATA-UNDerSøkeLSe: 

De fleste elever er fornøyd med 
lokalmiljøet sitt og vil bo i Bindal

Utleie av handikaplagets 
grillhytte
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Bindal FolkeBiBliotek

Alle som har lånekort på Bindal 
folkebibliotek kan få tilgang til 

ebokbib
Ebokbib er en app man kan laste 
ned til nettbrett eller smartte-
lefon som gjør det mulig å låne 
ebøker gratis der.

Basseng på Bindalseid
holdes stengt pga problemer med flisene. 
Vi håper at vi kan åpne bassenget igjen 
i løpet av våren 2015.

ALF PrøySeN
KorTrivelig i Åa synger Prøysen 
søndag 7. desember i Åbygda.

Bindalseidet songlag inviterer til 
JULekoNSerT 
sammen med Leka blandakor.
Søndag 14. desember kl 1700 i Vassås kirke.
  
vI SyNger JULeN INN 
foregår søndag 21. desember i Solstad kirke kl 
1700.
 
Kviin inviterer til konserten
”NATT PÅ MUSeeT”
på Bindal Museum fredag 16. januar 2015. Koret 
Variabel fra Vikna deltar også.
 

JULeBorD 2014  
PÅ TerrÅk gJeSTegÅrD
Vi har den store glede av å ønske alle, både 
privatpersoner og firma, velkommen til oss på 
julebord!
Primært kjører vi julebord helgene uke 48, 49 
og 50 ”Musikkgaranti” uke 48 og 50. 
Husk å reservere bord i god tid! 
For reservasjon: 750 34139/  post@terraak.no
•Julebuffet med ribbe, pinnekjøtt og lute-
fisk, samt dessertbuffet kr 399,-
•Juletallerken og dessertbuffet hver søndag 
fom uke 48 Voksen 199,-   Barn 99,- 
Siste ordinære åpningsdag før jul: søndag 21/12.

I år som i fjor inviterer vi 
de som sitter alene på julaften
til å feire den sammen med oss.
Påmelding innen fredag 19. desember. 
Ta gjerne kontakt for mer informasjon

Åpningstidene hos oss i romjula:
2. juledag: Baren åpen: kl 20.00-02.00
3. juledag: Cafe åpen: kl 11.00-16.00
5. juledag: Romjulsquiz: kl 20.00-02.00

3.JULeDAgSFeST
 (27. desember) på Toppen forsamlingshus, Black & 
Blonde spiller til dans. Påmelding.
Oppslag om arrangement kommer. 

BINDALSeIDeT SkoLeMUSIkk 
FeIrer 50 År I 2014
og vil markere jubileet med en 
fest i januar 2015.

Kulturkalender 
desember 2014
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