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   Knut Toresen
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Trykk/Produksjon:
  Rønnes Trykk as, Mosjøen
Bladet sendes gratis til alle hus-
stander i Bindal kommune, og 
kan leses på kommunens inter-
nettside. Neste nr er planlagt 
utsendt i juni 2007.

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

Fra 15. mai
 Mandag kl 1000 – 1500
 Onsdag kl 1000 – 1500
 Torsdag kl 1800 – 2000
 Fredag  kl 1000 – 1500

På Bindalseidet filial er 
 åpningstidene endret slik:
 Mandag kl 1600 – 1800
 Torsdag kl 1100 – 1300 
 og   kl 1600 – 1800

Formannskapet har vedtatt å inngå 
et samarbeid med Telenor om ut-
bygging av ADSL til de telefonsen-
tralene i Bindal som ennå ikke har 
dette tilbudet. 
 Målsettingen er å få utbygd sen-
tralene Helstad, Holm, Skjelsvik-
sjøen og Åbygda, slik at abonnenter 
som er tilknyttet disse sentralene 
kan få tilbud om ADSL i 2007. 
 Telenor og Bindal kommune har 
inngått en avtale om dette. Informa-
sjon om når man kan vente at det er 
klart for å bestille, vil bli kunngjort. 

Vi ønsker også å få til løsninger for 
de som bor lenger unna enn 5 kilo-
meter fra sentralene. Dette har vært 
oppgitt som en grense for å kunne 
motta bredbåndstjenester med full 
hastighet, men det skjer stadig ut-
vikling med hensyn til hva som er 
teknisk mulig.  
 Bindal kommune vil også se nær-
mere på hva det koster å bygge ut de 
to siste telefonsentralene, Årsandøy 
og Skotnes. Dette vil bli lagt fram 
for politisk behandling senere. 

Mer bredbånd i Bindal

Takk!

Pleie- og omsorgsavdelingen har ofte 
mottatt pengesummer i forbindelse 
med begravelser.
 For at flere skal få kjennskap til 
hvordan vi bruker disse pengene, 
velger vi nå å orientere om dette i 
Båtsaumen.
 Dette er pengegaver som er gitt 
både til hjemmesykepleien og syke-
hjemmet.
 Det er også ønsker og tanker 
bak, hva den avdøde/pårørende øn-
sker at pengegaven skal benyttes til.
Noen ganger er det slik at det er et 
konkret ønske om å kjøpe f.eks bin-
gogevinster eller maleri/utsmykning.
Oftest er det slik at det ønskes at 
pengene benyttes til noe som både 
pasienter og ansatte kan ha glede og 
nytte av. 
 Det er derfor en gruppe på 3 
ansatte, som undersøker priser, og 
eventuelt prioriterer ut fra hva som 
er ønskelig.
 I 2005/2006 ble følgende artikler 
kjøpt inn til Bindal sykehjem:

5 stk dimmelamper
5 stk lys til maleri
Pene kaffeduker, lysestaker,  
 serviettholder
CD spiller med radio
CD plater
2 skinnstoler til vaktrom
4 barkrakker (brukes i forbindelse 
 med mating av sengeliggende)
2 sparker med hjul + kurv (letter  
 gå-mengden til personale)
Kjøpmannsdisk
Bingogevinster
Dusjstol med vippemulighet
Transportrullestol 
2 tempur-madrasser
Blomster gjennom året
Urner til terrasser
I hjemmesykepleien er det kjøpt 
inn:
Elektroniske blodtrykksapparat
Transportrullestoler
Hvilestol
Vaffeljern
 Vi er utrolig takknemlige for dis-
se gavene, og ser at både beboere, 
ansatte og brukere av våre tjenester 
har glede og nytte av dette. Vi har 
allerede midler slik at vi prioriterer 
å kjøpe inn utemøbler til sommeren, 
og håper derfor på en sommer med 
mange solfylte dager.

Pleie og omsorgsleder

Pengegaver til pleie- og  
omsorgsavdelingen

Pleie- og omsorgsavdelingen i Bindal 
vil med dette få rette en stor takk 
til enkeltpersoner, lag og foreninger 
som har vist oss oppmerksomhet i 
form av gaver, besøk, underholdning 

og bidratt med frivillig arbeid gjen-
nom hele 2006.
 Det nye året er godt i gang, men 
vi benytter likevel anledningen til å 
ønske dere alle lykke til med 2007.
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Forslag på kandidater til kulturpri-
sen 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 an-
net 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 ordføre-
ren, sammen med et diplom.

5. Formannskapet tildeler prisen et-
ter innstilling fra oppvekst- og 
kultursjefen.

6. Prisen lyses ut i avisene og i kultur-
kalenderen med en frist for inn-
sending av forslag til kandidater.

Tidligere vinnere er:
1994: Helge Spilling
1995: Ingulf Aune
1996: Sissel Sørhøy
1997: Olav Håkon Dybvik
1998: Eivind Christensen
1999: Anders Karl Botn
2000: Jann og Erling Alsli
2001: Halvor Kveinå
2002: Åbygda Ungdomslag
2003: Terråk idrettslag
2004: Bindalseidet skolemusikk
2005: Anne-Beate Solvang
2006: Skoleballet ved Terråk  
     skole

Kulturprisen 2007 Gjøkeredet
Ungdomsklubben Gjøkeredet, som 
holder til på Toppen forsamlingshus 
på Terråk, har hatt liten aktivitet det 
siste året, men nå er det tatt initiativ 
for å fa til faste klubbkvelder igjen.  
På fredagene utover våren bil det bli 
tilbud for unge fra 5.—7. klasse to 
kvelder i måneden, og de fra 8.—10. 
klasse de andre to fredagene. Svein 
Kolsvik er en av de voksne som nå 

Vårrydding
MNA inviterer til årets ryddeaksjon 
i opprydding langs grøftekanter, tur 
områder og boligfelt. Målet er å få 
det ryddig og fint før 17. mai. En egen 
MNA-avis kommer snart, som for-
teller mer om våraksjonen. 
 MNA tilbyr hjelp til å samle inn 
hageavfall, og at husstandene får le-
vere 3 sekker ekstra med restavfall. 

Bindal Gruver AS planlegger perma-
nent gruvedrift i gullforekomstene 
i Bogadalen, Kolsvika i Bindal. Bin-
dal kommune har mottatt forslag 
til planprogram for konsekvens-
utredning for tiltaket. Tiltaket blir 
behandlet etter bestemmelsene 

om konsekvensutreding i plan- og 
bygningsloven og forskrift om kon-
sekvensutredninger. Formålet med 
planprogrammet er å fastslå hvilke 
forhold som skal utredes i konse-
kvensutredningen. Bindal kommune 
skal fastsette endelig planprogram.

 Forslaget er lagt ut til offentlig 
ettersyn på Bindal Rådhus. Eventu-
elle merknader og innspill sendes: 
Bindal kommune, plan- og ressursav-
delingen, 7980 Terråk innen fredag 
27. april.

Permanent gruvedrift i Bogadalen

15.02.2006 ble det etablert en ar-
beidsgruppe for Natteravntjenesten 
i Bindal. Disse er Ragnhild Borkamo, 
Gunnhild Gutvik og Gerd Dybvik. 
Det er utarbeidet 
· Instruks 
· Retningslinjer 
 Det blir ført loggbok etter hvert 
oppdrag, det er et påbud fra forsi-
kringsselskapet. Ingen navn blir skre-
vet– all ungdom skal føle seg trygge. 
Oppdragene Natteravnene har er 
forbundet med taushetserklæring. 
Natteravnene som var ute blant 
ungdommen i 2006 hadde mange 

positive opplevelser. Ungdommen 
selv ga også positiv tilbakemelding. 
Bindals beliggenhet tilsier at det er 
naturlig at Natteravnene også har et 
samarbeide med nabokommunene.
 En del av våre ungdommer er 
også der på fester og ulike arrange-
menter. Dette er råd vi har fått fra 
Lensmannsetaten. Er det noen av 
dere som synes det er meningsfylt 
å møte ungdommen på denne må-
ten , ta da kontakt med Frivillighets-
sentralen i Bindal mob.48 29 96 50. 
Natteravntjenesten er et av Frivillig-
hetssentralens ansvarsområder. 

Natteravntjenesten i Bindal 



Det blir utført vel 
98 årsverk fordelt 
pâ 71 bruk i Iand-
bruket i Bindal 
kommune. Bønde-
nes samla nærings-
inntekt er ca. 13 
millioner kroner. 
Kommunens samla 
skatteinntekt fra 
jordbruket er ca. 
4 millioner kroner. 
I tillegg kommer 
inntekter fra 
personer i andre 
næringer som er 
avhengig av Iand-
bruket.
 Bindal er en 
jordbrukskommune med stor ver-
diskaping og sysselsetting, og med 
et aktivt landbruk. Noen bønder i 
kommunen satser ogsâ pâ tilleggs-
næringer, videreforedling og salg av 
gårdsprodukter.

Synes du de 
grønne arealene 
i landskapet er 
vakre?
Det dyrkes på 12.130 dekar jord-
bruksareal i Bindal, som er gras til 
fôr og beitemark samt grønnfôr. 
Jordbruksarealet har vært stabilt de 
siste ârene.
 Videre er det ca 196.000 dekar 
produktivt skogareal. Her tas det ut 
tømmer til skur og massevirke. Det 

tas også ut ved til brensel. I tillegg 
er skogen rekreasjonsomrâde for 
befolkninga i Bindal og levested for 
et stort antall viltarter som overvin-
trer i skogene.
 Landbruket disponerer pâ den-
ne måten ca. 17 % av kommunens 
landareal til produksjon, og er en 
stor verdiskaper i kommunen i form 
av mat, tømmer/ved, kulturlandskap 
og rekreasjon.

Bøndene i Bindal 
produserer mat til 
mer enn kommu-
nens befolkning!
Det er stor årlig verdiskaping med 
utgangspunkt i råvarer fra Iandbru-
ket. Melk og kjøtt er hovedproduk-
sjonen.

 Samlet omsetning for Iandbru-
ket i Bindal er pa 36 mill. kroner 
(NILF 2004). Av dette kjøper bon-
den varer og tjenester for ca. 23 
mill. kroner. Hvert årsverk i Iand-
bruket skaper en til to arbeidsplas-
ser i tilstøtende og andre næringer. 
Dette er bl.a.: veterinærer, hånd-
verkere, rådgivere, maskinleveran-
dører, handelsnæringen og en rekke 
andre underleverandører.
 I 2005 var det 71 gårdsbruk i 
drift i Bindal med et gjennomsnittlig 
dyrka areal pa ca. 170 dekar.

Melk er den vik-
tigste driftsgren i 
kommunen
I 2005 ble det produsert ca. 3 mil-
lioner liter melk fra 39 melkebruk. 
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FAKTA OM LANDBRUKET I BINDAL:

- Kan du tenke deg hvordan det ville være å 
komme til Bindal langs Iandeveien eller sjøen 
uten de grønne lungene med landbruk?
Visste du at landbruks-næringa står sterkt?
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Landbruket sørger for trygg matproduksjon og gode opplevelser for be-
folkningen over hele landet - gjennom bevisst utnyttelse av naturressur-
sene, i tråd med naturgitte og etiske forutsetninger.
 Ved hjelp av egen næringsutvikling og aktivt samspill med andre næ-
ringer bidrar Iandbruket til sikre bosetting og sysselsetting i distriktene.

Bøndene kan love deg at vi vil
• Gi gode og mangfoldige matopplevelser
• Skape grobunn for Ievedyktige Iokalsamfunn
• Gjøre landet vakkert
Kontinuerlig fornye verdiskapningen fra garden

Vårt arbeid skal være preget av at vi
• er jordnære
• er driftige
• er imøtekommende
• har pågangsmot

- Er landbruket viktigere 
for Bindal enn du tror? 
Vi får Norge til å gro!

Dette tilsvarer ârsforbruket av 
drikkemelk, ost og andre meieri-
produkter til ca. 10.0 00 personer.
 Av beitedyr er det vel 560 mel-
kekyr, ca. 40 ammekyr, 1100 øvrig 
storfe og ca. 2.500 sau og lam du 
kan se på beite i Bindal. Det produ-
seres vel 2000 gris til slakt og livdyr 
i kommunen.

Kjøttproduksjon 
til over 5.300  
personer
Totalt ble det i 2005 produsert 
325.000 kg kjøtt i Bindal. Dette 
tilsvarer årsforbruket av kjøtt til ca. 
5.300 personer.

Disse to sidene er laget av Horsfjord og Åbygda Bondelag

FAKTA OM LANDBRUKET I BINDAL:
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NTE planlegger utbygging av Ter-
råkvassdraget i Bindal kommune, 
Nordland fylke. Vassdraget er tidli-
gere nyttet til kraftproduksjon ved 
at det er bygget reguleringsdammer 
i Midtre Fuglvatnet, Nervatnet og 
Stillelva. Reguleringsanlegg er for 
tiden ikke i bruk og kraftstasjonene 
er nedlagt. Stillelva, som er et langt 
smalt vatn i vassdragets nedre del, 
benyttes i dag som inntaksmagasin 
for et kommunalt vannverk som 
forsyner kommunesenteret Terråk. 
Hovedalternativet for utbygging er 
det samme som alt. A i Samlet plan 
for vassdrag og er plassert i kategori 
I. Dette innebærer en regulering av 
Midtre Fuglvatnet samt regulering 
og overføring av
 Storvatnet til Terråkvassdraget. 
Kraftstasjonen plasseres i fjell med 
utløp i Breivika ved Sørfjorden. 
Utbyggingen vil gi en midlere årlig 
kraftproduksjon på ca. 62 GWh, og 
kostnadene er beregnet til ca. 170 
mill. kr. Samlet plan rapporten be-
skriver også et alt. B som innebærer 
utbygging av fallet langs
 Terråkvassdraget i 3 separate 
kraftverk. Dette alternativet er plas-

sert i kategori II i Samlet plan og kan 
ikke konsesjonssøkes.
Det foreligger imidlertid flere vari-
anter for en utbygging langs vassdra-
get:
 Alt. C innebærer utbygging av 
kraftverk i Hellifossen. Midtre Fugl-
vatnet benyttes som regulerings og 
inntaksmagasin, samtidig som Stor-
vatnet reguleres og overføres til 
Terråkvassdraget.
 Alt. D innebærer også utbygging 
av kraftverk i Hellifossen. I dette 
alternativet reguleres både Midtre 
Fuglvatnet og Nervatnet. Inntaket 
for kraftverket legges i Nervatnet 
og Storvatnet reguleres og overfø-
res til Terråkvassdraget.
 I kapittel 3 er det gjort en nær-
mere beskrivelse av tiltaket etter 
hovedalternativet. I kapittel 4 er al-
ternative løsninger for en utbygging 
beskrevet.
 Oversiktskart og fremstilling av 
de ulike alternativene er vist i bilag1.
 De største negative konsekven-
sene ved en utbygging gjelder regu-
lering og overføring av Storvatnet. 
Videre vil utbyggingen medføre 
endring av vannføringen i Storåa og 

K R A F T V E R K   
i Terråkvassdraget

Terråkelva. Inngrepene kan få nega-
tiv virkning på produksjon av fisk og 
bruken av områdene i sammenheng 
med friluftsliv.
 Reindriftinteressene vil også bli 
berørt. Økt kraftproduksjon, samt 
inntekter til Bindal kommune i form 
av konsesjonsavgifter, eiendoms-
skatt og naturressursskatt, vil være 
positive konsekvenser ved tiltaket. 
 Forslag til konsekvensutred-
ningsprogram er utarbeidet med 
tanke på søknad om konsesjon. NTE 
foreslår at følgende tema tas med i  
konsekvensutredningsprogrammet: 
Landskapsvirkningene, geofaglige 
forhold, fauna, fiskebiologi, flora og 
vegetasjon, kulturminner, reindrift 
og vannforsyning.

Da Vårherre på den tredje dag hadde skapt landet, 
drog han småenglan etter nonsmaten ut for å sjå på 
skaperverket hans. De var nesten målløse av beund-
ring da det kom tilbake til Vårherre. 
 ”Nå, ke di mein?” humra Vårherre og drog seg 
i det lange, kvite skjegget sitt. ”Utruleg bra, hel-
maks!” kvitra småenglan, mens de småflaks med 
vingan. De kunne ikke roe seg etter den store åpen-
baringa. De var sprekkeferdige av spørrelyst. 
 ”Ein ting spekulert vi mye på”, vågde den største 
av småenglan seg frampå med. ”Bare spør, du”, sa 
Vårherre mildt. ”Området roint Tosenfjorden har 

du skapt så storslått og vakkert og variert på alle vis. 
Vi vart heilt nomminj ronjt vengfestan av begeistring 
da vi såg det. Koffer hi du jobba så godt med det her 
området? Det oindre vi oss på!”, sang aill englan i 
kor.
 Da smilt Vårherre lurt i skjegget og sa høtydelig: 
”Dåkk får bære veint te dein sjette dag. Da ska eg 
skap menneskan”. Han tok ein dryg pause før han 
fortsatt: ”Dåkk må sjå nøye å det folkslaget som eg 
da plassere i Bindal’n. Da skjønne dåkk koffer land-
skapet der må varra så storslagent. Eg vil det ska 
varra samsvar mellom landskap og folk!”.

Bindalingan – eitt vakkert folkeslag
Av Eivind Kolsvik (fritt omskrevet etter Jon Hildrum)
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Bindal dysleksiforening startet opp 
14. juni 2005. Et eget styre ble dan-
net og alle som ble valgt skrev under 
på taushetsløfte på det som skulle 
bli diskutert innad i styret. Det har i 
etterkant av dette blitt avholdt med-
lemsmøter og to årsmøter. Vi har 
etter hvert fått flere medlemmer.
 Formålet med foreningen er å 
samarbeide med skolen, PPT, logo-
peder og pedagoger for at barn med 
dysleksi og ADHD skal få bedre til-
rettelegging av skoledagen. 
 Bindal dysleksiforening er et av 
de få lokallagene i Norge som har 
greid å få til et så godt samarbeid 
med de overnevnte partene. Det er 
viktig å få med alle skolene i Bindal, 
slik at flere kan ta del i den kunn-
skapen som vi sitter inne med, for 
eksempel på datasiden (program-
vare). Bindalseidet Friskole er flink 
til å jobbe sammen med dysleksifo-
reningen og har gjort veldig mye for 
å få inn den nye datateknologien i 
skolen. 
 Den som sitter inne med mest 

kunnskap på dataområdet er Arild 
Sjøgren, som er med i foreningen. 
Han samarbeider med hjem, skole, 
PPT – tjenesten, dysleksiforeningen 
og Bindal kommune. Han sier ”Det 
viktigste er at samarbeidet gir re-
sultater for barna. Det beste er å se 
gleden hos barna når de kan mestre 
dysleksien ved hjelp av data”.
 Arild gikk i fjor på datakurs i regi 
av Dysleksiforbundet, og hovedmålet 
med kurset var at deltakerne skulle 
bli i stand til å vise og lære bort bruk 
av hjelpemidler til brukere som har 
behov. Det har Arild gjort til gangs.
 Arild har hatt klubbkvelder for 
ungdom, foreldrekvelder og opplæ-
ring av foreldrene til å skanne bøker 
inn på pck slik at alle kan lage sine 
egne lydfiler av det de måtte ønske.
 Vi ønsker flere foreldre med 
barn med lese- og skrivevansker inn 
i foreningen slik at de kan jobbe for 
sine barn i de skolene de går på.
 Det vi ønskerk er å informere 
foreldrene slik at barna deres kan bli 
selvhjulpen i forhold til programvare 
som kan lette skolearbeidet for en 
dyslektiker.
 Bindal dysleksiforening ønsker 
nye medlemmer hjertelig velkom-
men og vi skal støtte dere i det ar-
beidet dere vil ha gjort.
 De av dere som ønsker kontakt, 
kan ringe 90128294.

Arild og Else Marie.

Bindal dysleksiforening
Vårt datageni: 
Arild Sjøgren

Dette er et prosjektsamarbeid mel-
lom Bindal kommune og Frivillig-
hetssentralen. Det er utarbeidet en 
prosjektbeskrivelse og folder/bro-
sjyre. Skulle det være noen som vil 
vite mer om dette tilbudet, ta da 
kontakt med Frivillighetssentralen i 
Bindal . Vi vil da gi en detaljert in-
formasjon. 
 Du kan også få tilsendt prosjekt-
beskrivelsen og folderen. I denne 
sammenheng har vi gitt tilbud til Bin-

dals befolkning, om å delta på kurs 
med fire ulike tema. Å delta på disse 
temakveldene var/er gratis, og uten 
forpliktelser. 
 Det siste blir holdt den 14. mai 
2007 kl.18.30 på Sentret (Bindal Sy-
kehjem). Tema: Aktuelle sykdommer 
som grunnlag for forståelse. Fore-
dragsholder Wenche Frogn Sællegg.
 For å lykkes med dette prosjek-
tet, trenger vi Frivillige. De Frivillige 
er personer med ulik erfaring og 

F E L L E S S K A P  
Frivillige som supplement i kommunal omsorg 

bakgrunn. Felles for alle er at de ar-
beider på et idealistisk grunnlag, og 
har et oppriktig ønske om å hjelpe. 
Takk til dere som velger å bruke litt 
av tiden på et medmenneske. 

Helgeland Museum,
Bindal Bygdetun
Arrangementer ved 
Bindal Bygdetun våren 2007 

Mai - Uke 19
Skoler, 5.kl. (dks) – 
”Lokal forhistorie”

Mai - Uke 20
Skoler, 2.kl. (dks)
”En dag for 100 år siden”

Mai - Uke 21
Skoler, 8.kl. (dks)
”Lofotkista”

Mai/Juni  - Uke 22
 Utstilling: 
”God aften kjære papa”

Juni - Uke 25 23.juni
 Åpning av sommersesong
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• A/L Bindal Kraftlag har vært et 
andelslag siden etableringen, men vil 
nå se på andre selskapsformer enn 
dagens organisering.
Ja (25)
Nei (139)
Vet ikke (18)

• A/L Bindal Kraftlag vil i fremtiden 
øke kraftprisen for å gi Bindal Kom-
mune større inntekter for konsesjons-
kraften.
Ja (10)
Nei (161)
Vet ikke (10)

• A/L Bindal Kraftlag kan benytte sin 
anledning til å ta inn mer inntektfra 
nettleien slik myndighetene, Norges 
Vassdrags- og Energiverk (NVE), har 
gitt åpning for gjennom reguleringen 
fram til 2011 for å sikre nødvendig 
vedlikehold og stabil strømforsyning.
Ja (41)
Nei (121)
Vet ikke (15)

• A/L Bindal Kraftlag velger å satse på 
nye forretningsområder som kan gi ser-
vice-tilbud og arbeidsplasser i Bindal.
Ja (129)
Nei (35)
Vet ikke (23)

 • A/L Bindal Kraftlag vil gjennom øko-
nomisk tilskudd og eierskap være en 
motor i næringsutviklingen i Bindal.
Ja (122)
Nei (33)
Vet ikke (26)

Trekning av varmeovner fra NOBØ. 
Vinner ble: Øystein Klimpen og 
Sturla Hansen

Til våre andelseiere!

MARKEDSUNDERSØKELSE 
om fremtidig strategi og vei-
valg for A/L Bindal Kraftlag

 A/L Bindal Kraftlag er et lite nettselskap som står 
foran store utfordringer i å møte fremtidens krav til 
strømforsyning. Ledelsen har valgt å invitere andelsei-
erne til å uttale seg om hva vi i A/L Bindal Kraftlag skal 

være for bindalingene i årene som kommer. Det er 
viktig å få innspill fra dere når vårt forslag til strategi og 
veivalg skal legges frem for Generalforsamlingen 2007. 

Resultat av spørre-undersøkelsen: Svarprosent pr. 19.02.2007:
27,9 %.  (totalt utsendt 678).

BOKNAKARAN er blitt et begrep 
over hele Nord-Norge de siste 
ti åra: Fire garva trubadurer som 
har  lånt navnet fra «boknafesken» 
- denne delikatessen som verken 
er blodfersk eller helt tørr. Karene 
synger på nordnorsk og spiller på en 
mengde akustiske instrumenter.
 De har gitt ut fem CDer: «Un-
bløgged!» (1994), «Oppståar-tid!» (-
96),  «På kryss og ters» (-99) , «Moja 
på tvoja» (2001), og  «Nær og der» 
(2003). Alle utgivelsene er på eget 
platemerke, Steinbeat. Boknakaran 

har markert seg utenfor landets 
grenser, bl.a på de anerkjente vise-
/folkemusikk-festivalene i Redcar 
(England) og Frederikssund (Dan-
mark). 
 De har også vært et par ganger i 
«østerled», til Arkhangelsk og Kare-
lia. Men fortsatt er det Nord-Norge 
som er det daglige nedslagsfeltet for 
gruppa, som har en klart uttrykt 
«politikk» med å besøke små sam-
funn langs kysten når de reiser på 
turné. Og Boknakaran trekker fulle 
hus fra Øst-Finnmark til Helgeland-

kysten. Flere ganger har de også 
holdt konserter sammen med lokale 
kor, med arrangert bokna-musikk 
hvor de står sammen med korene 
som kompmusikere og solister. 
 For tida (våren 2007) er live-ut-
gaven av Boknakaran en trio, med 
Jan Arvid, Ragnar og Pål.  Når det 
trengs, kan de supplere bokna-re-
pertoaret med irske viser og tradi-
sjonslåter, og med nordnorske slåt-
ter på banjo og torader. 

«BOKNAKARAN»
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Bindal kommunestyre utnevner følgende tilpasningsgruppe som skal vurdere tiltak 
som skal sikre tilpasning mellom framtidige inntekter og utgifter:
 Rådmann, helse- og sosialsjef, oppvekst- og kultursjef, plan- og ressurssjef, kon-
tor- og personalleder og to tillitsvalgte.
 Tilpasningsgruppa trekker inn ressurspersoner etter behov. Tilpasningsgruppas 
mandat er å foreta en bred gjennomgang av Bindal kommunes drift og foreta vurde-
ringer av tiltak som kan gi bedre ressursutnyttelse gjennom reduserte driftsutgifter 
eller økte driftsinntekter.
 
Tilpasningsgruppa skal utarbeide en plan for arbeidet som skal inkludere:
• Plan for gjennomføring av prosessen
• Forslag til og analyse av mulige tiltak med konsekvensvurderinger
• Mulighet for ansatte til å gi innspill gjennom avdelingsmøter
• Bred høringsrunde
• Forslag til tiltak

Evaluering
I kommunestyret den 17.10.07 legges det fram status for arbeidet med forslag til 
videre  framdriftsplan.
 Tanken bak å gjøre dette nå er nettopp at vi er i en økonomisk situasjon som gir 
oss nødvendig ro til å kunne få en god prosess. Prosessen dreier seg således på ingen 
måte om akuttiltak, men om en gjennomgang av kommunens drift med tanke på å 
bidra til å sikre Bindal kommunes framtidige rammebetingelser. En slik gjennomgang 
vil også kunne komme inn på tiltak som kan bidra til å gjøre kommunen mer attrak-
tiv både som arbeidsgiver og bokommune. Arbeidet vil begynne etter påske.

Vi har mange positive forhold  
som vi trekker inn i prosessen
• Økonomisk overskudd som gir oss en god plattform og tid til å få 

en god prosess med bred medvirkning
• Engasjerte og dyktige ansatte
• Brukerundersøkelser som viser at vi har god kvalitet på de kom-

munale tjenestene
• Livskraftige grender med innbyggere som ønsker å bo og arbeide i 

Bindal
• Stort engasjement og potensiale i forhold til å utytte naturressur-

ser og skape mer aktivitet i kommunen

Vi kommer tilbake med mer informasjon senere.
 

 Rådmannen

Prosess som skal se på 
hvordan Bindal kommune 
utnytter sine ressurser
De to siste årene har gitt gode 
økonomiske resultater for 
Bindal kommune. Dels skyldes 
dette en trend i tiden der kom-
munene viser gode resultater 
og dels skyldes dette interne 
forhold. I tillegg kommer for-
hold knyttet til blant annet 
pensjon/rammetilskudd som jeg 
ikke kommer nærmere inn på 
her. Kommunen er tross dette i 
en situasjon der vi møter store 
framtidige utfordringer. Det 
framkommer at Bindal kom-
mune i økonomiplanperioden 
2007-2010 vil få for lave inntek-
ter til å klare å opprettholde da-
gens driftsnivå. Økonomiplanen 
tar utgangspunkt i budsjettet 
for 2007, og selv om det fram-
tidige rammetilskuddet kan øke 
noe de nærmeste årene gjelder 
dette også driftsutgiftene.
 Underskuddet framkommer 
etter at man har tatt inn dagens 
driftnivå og forventet inntekts-
nivå ut fra dagens situasjon. Det 
må nevnes at det alltid vil være 
vanskelig å budsjettere framti-
dige rammeoverføringer. Dette 
ut fra både politiske forhold, 
men også ut fra virkninger av 
inntektssystemet. Befolknings-
utviklingen er av stor betydning 
for kommunens økonomiske 
situasjon. Kommunens inntekter 
er blant annet knyttet til antall 
innbyggere og alderssammen-
setning.  De siste årene har fol-
ketallet som kjent gått betydelig 
ned. Tjenestetilbudet må di-
mensjoneres etter innbyggernes 
behov.
 Ut fra denne situasjonen har 
kommunestyret fattet følgende 
vedtak i sitt møte den 14.02.07:
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SØKNADSFRIST 1. APRIL
Til landbrukskontoret

Hva må Søknaden inneholde:
• Søknadsskjema 
• Kort beskrivelse av hva dere vil 

gjøre, når dere vil gjøre det, og 
hvorfor. (1 – 3 A4 sider)

• Prøv å beregne hvor mye arbeidet 
vil koste (Ta med egne arbeids-
timer )

• Litt avhengig av hva dere vil gjøre 
kan det også være aktuelt å leg-
ge med kart, tegninger, arbeids-
beskrivelse, bilder, tilbud fra 
snekkere, avtaler og lignende.

Hva kan du få støtte til/ 
Hvor mye støtte kan du få:
* Gammel kulturmark/gjengroing. 

Sats kr 400 pr daa
* Kulturminner, skjøtsel ved bo-

plasser, gravhauger m.m. 
Sats: inntil 70% av godkjent 
kostnadsoverslag

* Restaurering av bygninger gis med 
inntil 35 % av godkj. kostnads-
oversl. maksimalt kr  40.000,- .

* Erosjon/forurensning/avfallshånd-
tering. Sats: inntil 70% av god-
kjent    kostnadsoverslag.

* Tilgjengelighet og opplevelseskva-
litet som rydding av gml. stier/
ferdselsårer, merking/skilting  
m.m. Sats: inntil 70% av god-
kjent kostnadsoverslag. 

* Bioligisk mangforld. Sats: inntil 
100% av godkjent kostnads-
overslag.

* Planleggingstiltak.   Sats: inntil 70% 
av godkjent kostnadsoverslag. 

* Fellestiltak/områdetiltak der 
grunneiere søker i fellesskap.   
Sats: inntil 70% av godkjent 
kostnadsoverslag.

* Organisert beitebruk/oppsetting 
av sperregjerder. Sats: inntil 50% 
av godkjent kostnadsoverslag. 

Hvis du lurer på noe så slå på trå-
den eller stikke innom. Mer infor-
masjon får du ved å ta kontakt med 
Plan- og ressursavdelingen.

Kommunestyret har enstem-
mig vedtatt å søke om å få 
opprettet polutsalg i Bindal. 
Saken er nå sendt over til Vin-
monopolet for behandling.

Regjeringen åpnet i sommer for at 
det skal etableres flere vinmonopol 
og at dette kan skje i mer moderne 
konsepter og også der hvor en ikke 
tilfredsstiller kravene fullt ut om 
lønnsomhet.  Helse- og omsorgsde-
partementet skal utrede endringer i 
systemet for utbygging av AS Vinmo-
nopolets salgsnett, med sikte på en 
ordning der det kan etableres vin-
monopolutsalg i de kommuner som 
ønsker det.
 - Regjeringens målsetting er at 
alle kommuner som ønsker det skal 

kunne få et vinmonopolutsalg. Fort-
satt er det mange som har lang vei 
til nærmeste utsalg, og mange kom-
muner har signalisert at de ønsker 
vinmonopolutsalg. Etter min mening 
er en bedre butikkdekning i distrik-
tene viktig for å sikre AS Vinmono-
polets oppslutning og legitimitet i 
befolkningen på sikt, sier helse- og 
omsorgsminister, Sylvia Brustad.
 For å sikre tilgjengelighet også 
for personer som har lang vei til 
nærmeste utsalg tilbyr AS Vinmo-
nopolet i tillegg nettsalg og postfor-
sendelse. Det er opprettet en egen 
butikkategori med begrenset drifts-
konsept – distriktsbutikk – som har 
til formål å bedre tilgjengeligheten i 
distriktene. En viktig målsetning for 
driften av AS Vinmonopolet er å si-
kre god og rettferdig tilgjengelighet 

av Vinmonopolets tjenester over 
hele landet. 
 Før det tas stilling til om syste-
met for utbygging av AS Vinmono-
polets salgsnett skal endres og på 
hvilken måte, er det flere forhold 
som skal utredes nærmere. Det skal 
ses nærmere på ulike modeller for å 
bedre butikkdekningen i distriktene. 
Videre juridiske, økonomiske og 
praktiske forhold ved de ulike mo-
dellene skal utredes.
 Opprettholdelse av det kommu-
nale alkoholpolitiske selvstyret – at 
kommunene selv tar standpunkt til 
om de ønsker å etablere utsalg i sine 
kommuner - vil være en grunnleg-
gende forutsetning for arbeidet, sier 
Brustad. 

Vinmonopol i Bindal?

Spesielle miljøtiltak i jord-
bruket – SHMIL midler
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I mars hadde Helgeland Museum avd. Bindal 
strikkeutstillingen ”Masker mellom generasjo-
ner – strikking som husflid, hobby, mote og 
symbol” på Sørfjordgalleriet. Utstillingen var ei 
vandreutstilling produsert av Helgeland Muse-
um avd. Nesna. Utstillingen tok for seg hoved-
linjene i norsk strikkehistorie, og besto av en 
rekke strikkede plagg fra Helgeland – hvor alt 
fra undertøy via gensere med kjente mønstrer 
til lugger og strikkede kosedyr var represen-
tert. I tillegg ble utstillingen supplert med en-
kelte gjenstander og strikkede plagg som lokale 
personer eide.
 I løpet av tiden mens utstillingen var åpen 
for publikum var det godt og vel 100 besøken-
de. Utstillingen ble også besøkt av elevene og 
lærerne ved Åbygda skole, hvor elevene fikk i 
oppgave å løse et kryssord basert på spørsmål 

Vandre-
utstillinger ved 
Bindal Bygdetun

omkring strikking og utstillingen 
– samt prøve å strikke med blant 
annet kjempestore strikkepinner og 
tau. 
 Allerede nå i slutten av mai får 
vi ei ny vandreutstilling hit til Bindal. 
Den utstillingen heter ”God aften 
kjære papa”, og er produsert på 
Vega. Denne utstillingen er basert 
på temaet lofotfiske, lofotbrev og 
savn. Velkommen!
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Bygdekinoen
www.bygdekinoen.no  – for oppdatert  program.

TERRÅK SAMFUNNSHUS
Søndag 1. april
 Kl 1800  Oppdrag Nemo 7 år
 Kl 2000 Natt på museet 7 år

Søndag 15. april
 Kl 1800  Ikke bestemt  
 Kl 2000 Jenter 11 år
Søndag 29. april
Søndag 13. mai
Søndag 27. mai
Søndag 10. juni

VONHEIM 
Onsdag 18. april
 Kl 1800  ikke bestemt  
 Kl 2000 Jenter 11 år
Onsdag 2. mai
Onsdag 30. mai
Onsdag 13. jun

Fester
Onsdag 4. april i Åbygda 
Full Rulle spiller til dans. Arr: Åbygda IL.
Påskeskirenn samme dag kl 1300.

REKEAFTEN Skjærtorsdag, 5. april på Granheim 
ved Skjelsviksjøen. Arr: UL Fremskritt.

Påskeaften, 7. april på Toppen 
God dansemusikk for gammel og ung av Lucky Lips. 
Arr: Toppen forsamlingshus.

PUB-AFTEN på Vonheim påskeaften kl 2100  
(lørdag 7. april) Stian og Jonas spiller. 
Arrangør: UL Fønix 

Fest på Vonheim lørdag 28. april 
Arrangør er UL Fønix. 

Torsdag 3. mai – Boknakaran spiller 
på Terråk gjestegård. - Se omtale på side 8.

Lørdag 12. mai på Toppen 
Torgeir og Kjendisene spiller. Arr: Faragut.

Pensjonistforeningen
Terråk pensjonistforening avholder sine møter:
10. april kl 1600 Senteret
8. mai kl 1600 Senteret
5. juni kl 1600 Senteret
Alle er velkommen, enten du er medlem eller ikke,

Vårkonserten
fredag 27. april kl 1900  
på Vonheim ungdomshus.
Arrangør er Fønix skole– og ungdomskorps.

Nordlandsbåtregattaen 2007
29 juni – 01. juli.
I år arrangeres Nordlandsbåtregattaen for 28. gang. 
Hovedkomiteen består i år av: 
Arne A. Bekkevold, Sissel Hansen, Nina Kristiansen,  
Marit Røstad, Terese Danielsen, Tore Kolsvik 
Vi er fremdeles på planleggingsstadiet,  
men her har dere noen smakebiter: 
PÅ DAGTID 
· Segling 
· Familieroing 
· Konkurranser for stor og små 
· Underholdning på kaia 
· Aktiviteter for barna 
· Utstillinger 
· Salgsboder 
PÅ KVELDSTID 
Fredag: 
· Utefest Terråk sentrum ”Vassendgutane” 
· Kulturkveld 
Lørdag: 
· Utefest i sentrum: ”Ingemars”




