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Bindal kommune har de siste årene hatt for
store utgifter i forhold til inntektene, og en
arbeidsgruppe har sett på hvordan driftsnivå-
et kan tilpasses inntektene.

Hallgeir Lian, kontor- og personalleder, har
ledet gruppen, som raskt har fått tilnavnet
«øksekomiteen». Kommunestyret ga i desem-
ber 2002 gruppen følgende mandat:

Total organisasjonsgjennomgang foretas av
et partssammensatt utvalg bestående av 6
personer. 3 fra organisasjonene og 3 fra admi-
nistrasjonen. Alle sektorer skal gjennomgås
med krav om innsparing. Bl.a. skal offentlig
servicekontor, tjenesteyting og tiltak for å re-
dusere sykefravær vurderes. Resultatet av ar-

beidet skal om mulig legges fram for kommu-
nestyret i første møte etter nyttår. Ekstern bi-
stand kan benyttes innenfor en ramme på kr
200.000,-.

Det er store summer som skal spares inn,
rundt 8.5 millioner, og gruppen foreskriver
kraftig lut. I utgangspunktet skal ingen ar-
beidstakere sies opp, men en del må forvente
å bli omplassert, eller få endrede arbeidsopp-
gaver. Servicetilbudet fra kommunen vil bli re-
dusert. Kommunestyret fikk i møtet 2. april et
omfattende forslag til innsparingstiltak.

Disse tiltakene vil ikke få effekt før det har
gått en tid, og det er foreslått at kommunen
bruker 3 år å på å få ned utgiftene.

Omorganisering 
og kutt i tilbudet Regnskapstall for 2002 vi-

ser at Bindal ligger høyt i
utgifter til barnehage,
grunnskole, kommunehel-
setjeneste og eldreomsorg,
og lavt i utgifter til sosial-
tjeneste og kulturtilbud.

De foreløpige regn-
skapstallene for kommune-
ne for 2002, blir av Statis-
tisk Sentralbyrå presentert
slik at man kan sammenlig-
ne Bindal kommunes utgif-
ter med resten av landet.
Vi ser da at Bindal bruker
mer penger til barnehage,
grunnskole, kommunehel-
setjeneste og eldreomsorg
enn gjennomsnittet av an-
dre sammenlignbare kom-
muner. På sosialtjenester
og kultur bruker vi mindre
penger.

Vi ser også at vi har
mange innbyggere over 67
år og 80 år, og relativt få i
aldersgruppen 25–66 år.
Det betyr at vi har færre
som bidrar med skatteinn-
tekter, og flere gamle som
krever tjenester.Vi har
også dobbelt så mange
uføre i aldersgruppen
25–66 som landsgjennom-
snittet.

KOSTRA
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Ansvarlig redaktør:
Edmun Skjelsvik

Redaksjon:
Jens Christian Berg

Trykk/Produksjon:
Rønnes Trykk as, Mosjøen

Bladet sendes gratis til alle hus-
stander i Bindal kommune, og kan
leses på kommunens internettsider.

Neste nummer er planlagt utsendt i
begynnelsen av juni 2003.

Hvis du bor utenfor kommunen,
og ønsker å få tilsendt bladet,
ta kontakt med Menighetskontoret.

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

NB! Kveldsåpent er endret
fra mandag til tirsdag.
Mandag kl 1000 – 1545
Tirsdag kl 1200 – 1900
Onsdag kl 1000 – 1545
Torsdag STENGT          
Fredag kl 1000 – 1545

På Bindalseidet er åpningstidene
slik:
Tirsdag kl 1600 – 1800
Torsdag kl 1100 – 1300 

og 1600 – 1800

Viktige telefonnummer:

Bibliotekets åpningstider:

Kommunal møteplan 
1. halvår 2003
Formannskap/ Komitemøter Kommunestyret
Fondsstyret/
Faste utvalg for plansaker
Onsdag 12.03. Torsdag 27.03. Onsdag 02.04. budsjett
Onsdag 21.05. Torsdag 12.06. Ekstraordinært møte
Onsdag 25.06. budsjett mot slutten av mai 

Onsdag 18.06
Innkallinga til kommunestyremøtene legges nå ut på internett, på kommunens
nettsider. Se www.bindal.kommune.no 

Vedtatt i kommunestyret:
• Det skal bygges ut for bredbånd (SDSL) i Terråk telefonsentral.
Kommunen og Bindalsbruket samarbeider om investeringen.

• Et område i Terråk sentrum eksproprieres for å fullføre arbeidet
med å legge om vei og gangvei ned til sentrum.

• Foreldrebetalinga i barnehagene beholdes uendret i forhold til
de satsene som kommunestyret vedtok høsten 2002.

• De kommunale boliger på Bindalseidet, Rødliveien 6 A og B, samt
boligene i Rødlibakken 4 A og B lyses ut for salg.

Folketallet i Bindal er nå
1.822 pr 1/1-2003

Bindal kommune ønsker forslag på kandidater til
årets kulturpris.

Prisen skal deles ut til en person, et lag eller
forening som har utmerket seg ved sin innsats for
kulturlivet i Bindal. Prisen kan i spesielle tilfeller
deles mellom flere. Prisen består av en pengegave
på kr 5.000,- og et diplom.

Forslag sendes Bindal kommune, Bindal Råd-
hus, 7980 Terråk innen 1.juni.

Kulturprisen
2003
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* Har du lav inntekt og høye
boutgifter?
* Pensjonister og barnefami-
lier kan få romsligere økono-
mi  med bostøtte.
* Sjekk med sosialkontoret
om du har rett til bostøtte.

Endringer i regelverket for 2003
I 2003 blir kravet til finansiering i eid
bolig for husstander med barn fjernet.
For disse husstander er det altså ikke
lenger et krav om at boligen skal være
finansiert med lån fra Husbanken,
SND (landbruksbanken) eller kommu-
nen.

For pensjonisthusstander med inn-
tekt under minstepensjon tillagt 30%,
vil det bli en økning i sjablonbeløpet
for lys og varme.

Søknadsfrister:
10. februar – 10. juni – 10. oktober.

Bindal sosialkontor

Et fosterhjem  er en familie som påtar
seg ansvar for å oppfostre et barn eller
en ungdom når det er  bestemt at det
trenger et nytt omsorgstilbud.

Fosterhjemmet har den daglige om-
sorgen for barnet på vegne av den
kommunen som har ansvaret for bar-
nets sak.

Fosterhjemmet samarbeider med
barnets familie og barneverntjenesten
om barnets behov og barnets framtid.
Et fosterhjem har på forhånd gjennom-
gått et vurderings- og opplæringspro-
gram som gir familien visshet om at de
er egnet for oppgaven.

Et fosterhjem blir valgt  til et eller
flere barn med utgangspunkt i famili-
ens samlede forutsetninger, ressurser,

interesser og ønsker. Det er
likevel slik at ikke all hjelp til
barnet kan ytes av fosterfa-
milien alene. Det kan derfor
knyttes andre støtteperso-
ner og samarbeidspartnere
til et fosterhjem.

Et fosterhjem mottar
økonomisk godtgjøring for å dekke ut-
gifter som er knyttet til fosterbarnet,
samt en arbeidsgodtgjøring som varie-
rer med barnets alder og oppgavens
omfang.
Fosterhjem skal kunne ta imot barn
for kortere eller lengere tid. Noen
barn vil ha behov for et hjem i en peio-
de, andre vil ha behov for et hjem hele
livet.

Vil dere bli fosterhjem? 
Ta kontakt med:

Fosterhjemstjenesten i Nordland
Sjøgata 3, 8006 Bodø
Kontaktperson:
Ellen Kristiansen, tlf 65 51 95 00

Fosterhjem

Fra 1.1. 2003 har regjeringen ved-
tatt å innføre Startlån som en er-
statning for Etableringslån og
Kjøpslån.Tidligere ble kjøpslån gitt
direkte fra Husbanken, mens
etableringslån ble gitt fra kommu-
nene. Den viktigste endringen vil
bli i forhold til gruppen som tidli-
gere har vært berettiget kjøpslån
og etableringslån. De vil nå, i for-
hold til tidligere, kun søke kom-
munen om lån. Startlånet vil da
kunne fullfinansiere boligkjøp for
vanskeligstilte søkere med etable-
ringsproblemer på grunn av svak
økonomi. For de som søker om
startlån som toppfinansiering, vil
vikke endringen bli merkbar.

Startlån
Kriterier for tildeling av startlån:
Boligen må være i bruk som hel-
årsbolig.

Startlån innvilges til oppføring,
kjøp og utbedring av bolig.

I følge Husbankens retningslin-
jer, er startlån behovsprøvd. Per-
soner med svak økonomi blant
funksjonshemmede, førstegangse-
tablerere i egen bolig og andre
som har særlig sosialt behov prio-
riteres.

Søknadene behandles fortlø-
pende. Det er altså ingen søknads-
frist.

Boligtilskudd til tilpasning
av bolig
Tilskuddet kan gis til eldre og
funksjonshemmede med svak
økonomi til nødvendig tilpasning
av bolig.
Ordningen er behovsprøvd.

Søknadsskjema og nærmere opp-
lysninger om ordningene fås ved
Bindal sosialkontor, 7980 Terråk,
tlf 75 03 25 00.

BOSTØTTE
Husbankmidler 2003
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Denne gangen presenterer vi en ny tekst av Øyvind Gjengaar, som er to-
nesatt av Anne-Brit Bøkestad Skillingsås.Visa ble framført på julerevyen
på Horsfjord, og sist på ungdomsgudstjenesten i Solstad kirke i mars.

Bindalssanger
Vi har begynt en serie med bindalssanger, og
først ut var Arnulf Bangstad. Deretter fulgte Hans 
Svarvå, Borghild Holten og Håkon Bjørnli.

Vi inviterer folk til å lage nye bindalssanger.

Heilhornan 

Her meillom hav og Horn og himmel
langt vekk frå eksos og støy
I steil protest
mot regn og sørvest
Legg de ei lita øy
Dæm sei vi har så fin natur her
men de finaste syn eg veit
e frå Romsgårds-høgda
utover bøgda
når de lysi i vinduan

Bakom aill dæm lyse ponktan
der veit eg kem som heill te
Å når eg sett ålein
skjer eg kem som e heim
å oindras ke dæm heill på me
Å når verden bi ferr jævlig
Når tankan bi mørk å trist
Når natta kjæm
finn eg trøst i aill dæm
som bor bak lysan vi vinduan

Kainn heinn vi bor langt vækk frå kafea
shopping å pol, å flytrafikk
Men vi får kaffe i stuå te nabon
å kvart eit hus har havutsikt

Men over heile lainne
bles de ein iskaill vinn
Frå land imot by
Å de fins inga ly
som hindra folk i å ferrsvinn
Når natur å luft å vænnskap
kji e nok te å levva av
Når bøgda går lækk
å folke rinn vækk
bi de mørkar i vinduan

Vi veit kji ke framtia vil gi oss,
vi veit kji ke framtia tar
Men sjøl om lyse ferrsvinn i november
så kjæm de igjæn i januar

Mørkt i
Vinduan
Øyvind Gjengaar/
Anne-Brit B.
Skillingsås
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Bindals
sanger Fredag 11.april – Sted: Nærøyhallen

Offisiell åpning av Ildsjelkonferansen «La ilden brenne... »
v/Kirke- og kulturminister Valgerd Svarstad Haugland
Sted: Nærøy kulturhus

• Innledning og presentasjon av konferansier Svenn Dahle
• «Frivillighet og levende lokalsamfunn» v/ Bjørn Tore Østeraas

Innlegg basert på forskningsmateriell om frivillig arbeid
og verdisetting.

Ildsjelkaffe
• Fortsettelse v/ Bjørn Tore Østeraas
• Lokal ildsjel – Magnar Bøkestad
• Kulturinnslag
• Lokal ildsjel – Ole Johs. Olsen
• 2000–2100 – Via Fantasia v/Tom Åge Myhren

Lørdag 12.april – Sted: Nærøy kulturhus
• Åpen post
• Kulturelle innslag
• Del 1 - Via Fantasia
Pause
• Del 2 - Via Fantasia
Kort pause
• Del 3 - Via Fantasia
• Oppsummering og avslutning

Er du under 26 år og har lyst til å ska-
pe en eller annen form for aktivitet for
barn og unge i nærmiljøet ditt ? Eller
er du allerede med på å drive en aktivi-
tet uten å være tilknyttet en landsdek-

kende organisasjon ? Da kan du søke
om tilskudd fra Frifond.

Tilskuddet skal gå til lag, ikke til pri-
vatpersoner.

Det er ingen søknadsfrist .

Nærmere opplysninger kan fås ved
kulturkontoret (75032500) eller ved å
gå inn på www.frifond.no

FRIFOND - en tilskuddsordning til
lokale barne- og ungdomsaktiviteter

Ildsjelskonferansen

Er du ildsjel? Engasjert? 
Kom på spennende
konferanse på Kolvereid
11. – 12. april 2003
Møt andre ildsjeler og få økt
motivasjon for fortsatt innsats
for fellesskapet.
Opplev:
Fantasi, humor, mot 
og galskap!!! 

De kainn værra vanskeli å vessta
ke vi kainn finn håpe hæn
Om tyve år,
tru om bøgda består
å kem av oss som e igjæn?
Kanskji legg nøkkeln te probleme
djupt inni vårt eiga sinn
Vess de grønnaste græsse
har ein ainnan adræsse
bi de fort mørkt i vintuan

Vess de grønnaste græsse
har ein ainnan adræsse
bi de fort mørkt i vinduan

«Bindalsvalsen» som stod i forrige ut-
gave av Båtsaumen, ble skrevet av 
Arnulf Bangstad, og har tone av 
Hans Bangstad,har en av våre lesere
opplyst.

Vi samler alle sangene og melodiene
som trykkes her, slik at de blir tilgjeng-
elig på folkebiblioteket.
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PPresentasjon av 

en kommunal 

arbeidsplass:

Det er mulig for elevene å velge å gå i
Harangsfjorden til og med 8. klasse,
men de siste årene har alle valgt å fort-
sette på Terråk når de begynner i 8.
klasse.

I 7. klasse kan elevene gjøre elevens
valg, og da har noen valgt å være i bar-
nehagen.

Ungene er vant til å være få, og blir
avhengige av hverandre. De lærer seg å
gi omsorg til de minste, og ta de med i
leiken. De må lære å løse konflikter, da
de ikke kan være uvenner med noen
lenge.

Hvis elevene får «overskudd» av
skoletimer, kan det ordnes et SFO-til-
bud i barnehagen.

Oppvekstsenter
Det har vært oppvekstsenter her
siden høsten 1996.

Når skole og barnehage er samlet i
et oppvekstsenter, betyr det at de gjør
mange ting sammen. Eksempler på
dette er at de går på tur sammen, har
sangstund sammen og felles frilek og
felles lesestund. Personalet og andre
ressurser fra begge avdelingene kan da
benyttes felles.

Skyss
Skoledagen er tilpasset båtruta, slik at
når de som går ungdomsskolen kom-
mer til Gaupa med båten, er det felles
bilskyss til Harangen.

Dugnad
Hver vår går elever, lærere, foreldre og
bygdefolk ellers sammen om en rydde-
og fiksedugnad. Da saumfares området
rundt skolen og veien ned til kaia for
søppel. Da fikses grinder så ikke saue-
ne springer feil, og skolehuset får vedli-
kehold. Siden det ikke er noen vakt-
mester for huset, må lærere og forel-
dre bidra med sine ulike praktiske fer-
digheter for å snekre nytt databord, el-
ler gjøre nødvendige reparasjoner.

Personale:
Marit Enkerud,
•oppvekstleder (100% stilling) 
•administrativ leder for skole og 

barnehage
• ansvarlig for skolebibliotek
• Utleie av skolehuset
• «vaktmester»
• lærer

Bente Bjørnå 
• barnehageassistent,
• renholder 
• lærer på skolen 

(ca 100 % stilling tilsammen,
vikar for Kari Lillmark som har
permisjon)

Grete Solvang 
(ca 46% stilling),
•lærer (vikar for Kari Lillemark 
som har permisjon)
•Skoleskyss til og  fra Harangen.

I tillegg er 
Elin Ness 

• vikar i barnehagen ved behov.

Elever
For tiden er det 6 ung-
er  i skolen og 2 i bar-
nehagen. Barnehagen er
åpen 2 dager i uka.

1 elev i 1. klasse
3 elever i 3. klasse
1 elever i 5. klasse

Grete Solvang, Marit Enkerud og Bente Bjørnå
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Grendehus
Huset har mange funksjoner. Det er

skole, barnehage, SFO, grendehus, mø-
telokale, stemmelokale, det arrangeres
gudstjenester og private sammenkom-
ster her. Klasserommet ryddes for pul-
ter, bokhylla til skolebiblioteket svinges
mot veggen, og dermed er det plass
for bygdefolket til å feire 17. mai, eller
den årlige «påskefesten».

Det bor mellom 50 og 60 i kretsen
Sel- og Harangsfjorden.

Oppvekstsenteret fungerer også
som en slags bygdesentral, der folk kan
få hjelp til å kopiere, sende en faks, el-
ler låne datamaskin for å skrive brev.

Kafé:
Flere ganger i året arrangeres kafé, der
det serveres kaffe og selges lodd til
inntekt for skoleturer og lignende.

Noen ganger er det foreldre eller
lærere som står bak, eller så er det

Bonde- og småbrukarlaget, som her
også fungerer som en slags velforening.

Kjeller
Det rommet i første etasje der barne-
hagen holdt til tidligere, har fått en
vannskade. Her var det tidligere mu-

sikkrom, Gaupungan øvde. Dette rom-
met kunne vært brukt til fjernlager el-
ler datarom.

Til 6-årsreformen for noen år siden
fikk Bindal et tilskudd øremerket om-
bygging av skolelokalene, men disse
pengene kom aldri til Harangsfjorden.

Aktuelt:
Nedleggelse?
I budsjettdebatten de
siste årene har opp-
vekstsenteret flere gang-
er vært foreslått nedlagt.
Prognosene for elevtal-
let framover viser at det
vil være stabilt framover,
med 6–7 elever.

Til høsten vil være 2
unger i barnehagen, og
det er nå fremmet for-
slag om å legge ned bar-
nehagen. Brukerne håper
selvfølgelig at tilbudet
blir opprettholdt, og vi-
ser til at finnes få andre
offentlige tilbud i kret-
sen. Barna har heller ikke
mulighet til å delta i
sangkor, idrettslag, kino
eller lignende. To dager
med barnehage blir der-
for en verdifull møte-
plass for barna, og gir de
foresatte en mulighet til
deltidsarbeid.

Sara, Lage, Einar, Marita,
Marit, Sigbjørn,Audun,
Grete,Vegard, Johan og
Bente.

Oppvekstsenteret ligger i Gaupa. Barnehagen holder til i sokkeletasjen, og skolen i 2. etasje.
I området rundt huset fins fotballbane, lekeapparater, og et kjempefint skogsområde der ungene
har gapahuk, og taubane. Det er kort vei ned til fjæra, som blir mye brukt på utedager.
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Det er i år stor fare for isbrannskader
på eng. Store arealer dyrka mark ligger
under tykke lag med stålis. For å fore-
bygge problemene anbefales sand-
strøing.

Den tørre fjorårssommeren fører
til at flerårige vekster er ekstra sårba-
re for overvintringsskader akkurat i år.
Dette p.g.a.

1. Den siste slåtten ble tatt veldig
seint

2. Dårlig/ingen gjenvekst før vinte-
ren

3. Mye kulde og vind, samt lite snø
førte til frysetørking av rotsystemet

Det vil være i løpet av mars skade-
ne vil skje. Sola varmer gjennom den
blanke stålisen, og vekker plantene til
liv som i et drivhus. Dermed kveles
plantene.

ØKONOMISK TILTAK
Tilskudd:
Formålet med tilskuddet er å gi øko-
nomisk støtte til brukere med betyde-
lig vinterskade på enga, for å få ei avling
av gras eller grønnfor som kan høstes
samme året slik at avlingsskaden blir
redusert.

Brukerens egenandel er 20 % av

kostnadene medutbedring-
en av driftsenhetens totale
engareal.

Tiltak:
Arealet må være pløyd, har-
vet, freset eller direktesådd.

Arealet skal være tilsådd
med frø av eng- og/eller
grønnforvekster.

Skade skal meldes så
snart som mulig slik at
kommunen kan kontrollere
vinterskadene før utbedring
skjer.

Frist:
Utbedringen skal være ut-
ført innen 15.06.
Brukeren er selv ansvarlig for fullsten-
dig og korrekt søknad kommer til
kommunen innen 15.07. i skadeåret.

FRØTILGANG
FMLA har vært i kontakt med Olav As-
pli ved FK Trondheim som kunne han
meddele følgende:
• det er allerede tatt høyde for en

del overvintringsskader utenom
det vanlige, slik at det er bestilt eks-

tra med frø til FK butikkene.
• dette gjelder også Nord-Norge
• FK Trondheim har brukbar frøtil-

gang på de fleste norske grasfrøsor-
ter innen de ulike arter med unntak
av Vega timotei, Lavang engrapp og
Norstar hvitkløver. Utenlandske er
ok.

• For de ulike grønnforvekstene er
forsyningssituasjonen god, og det er
bestilt mer både fra FKØV og ut-
landet.

- Else -

Overvintringsskade på eng

I forrige utgave av Båtsaumen hadde vi et bilde av en gruppe konfir-
manter foran Vassås kirke.Vi spurte leserne om navn på personene på
bildet. Fra Edgar Bøkestad har vi fått følgende opplysninger:
Stående: nr 7 bak fra venstre Georg Aleksander Johansen, nr 8 Helge
Ottosen, Hildringen, nr 10 Peder Lund Bredesen (Kalvik), nr 11 Mikal
Enebo Iversen (Mikal Fugelstad, Bøkestad)

Sittende: nr 5 Ragna Tomasdtr. (g. Kalvik), nr 9 Otelie Kristiansdtr,Vike-
stad (Vikestad), nr 10 Signe Marie Konstanse Iversdtr,Vikestad (Vike-
stad), nr 14 Magda Pauline Johansdtr, Skreddervik (Sevaldsen).
Person med bart kan være presten Arne Scheie. Edgar Bøkestad

Konfirmantbilde
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Kommunestyret vedtok i sin sak 11/03 at
Rødlibakken 4 A og B og Rødliveien 6 A og B
skal forsøkes solgt. Salget skal gjennomføres
med offentlig utlysning i lukket budrunde.
Boligene skal selges til høystbydende, og kom-
munen har forbeholdt seg retten til å forkaste
ethvert bud.

Vi vil begynne prosessen med en visning
av boligene. Interesserte bes melde seg til
Bindal kommune, plan- og ressursavdelingen
innen 23. april.Tidspunkt for visning vil bli av-
talt direkte, når vi har oversikt over interes-
sen.

Plan- og ressurssjefen

SJUENDE far i huset kommer fra Verdal, og synger egne lå-
ter på dialekt. De har med seg fele, slik at musikken blir en
særegen blanding av rå folkrock og røff viserock.

Lørdag 17. mai gjester de Toppen, med Terråk idrettslag
som arrangør.

Med en av landets fremste felespillere i front, Einar Olav
Larsen, har SJUENDE far i huset gjort seg bemerka for sine
egne feleslåtter. Slåttene blir framført i et høgt tempo tett
fulgt av elgitar, surklende orgel og et drivende komp.Ved å
legge til spilleglede, lys og røyk, går musikerne i SJUENDE
far i huset på scenen for å ta publikum med storm. Han er,
som en av ytterst få,A-klasse-spellemann, både på flatfele og
hardingfele.

Foruten to norgesmesterskap i gammeldans, en rekke
titler fra landskappleiker og flere tv-opptredener, ble fele-

spilleren våren 2001 tildelt statens toårige arbeidsstipend
for yngre, nyetablerte kunstnere.

FFeesstt  ppåå  TTeerrrrååkk  1177.. mmaaii

SALG AV KOMMUNALE 
BOLIGER PÅ BINDALSEIDET

Dansebandet Holmsve spiller på Toppen lørdag 19.
april. HOLMSVE er et danseband med lange tradisjo-
ner. Røttene går helt tilbake til tidlig syttitall. Underveis
er det blitt mange endringer i stilart og sammenset-
ning.

Bandet slik det fremstår i dag hadde sin stiftelse i
september 1997, og har medlemmer fra Snåsa i nord
til Levanger i sør. HOLMSVE har sitt hovedsete i Stein-
kjer.

Størsteparten av låtene som spilles er egenprodu-
sert stoff med trøndersk tekst.

Gruppa består av: Fra venstre Trond Elden, Lars Westerfjell, Joar
Petter Holmsve, Snorre Westrum, Harald Fjelidal og Tore Strøm-
stad.

DDaannsseebbaannddeett  ««HHoollmmssvvee»»
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Pasientene ved sykehjemmet er inter-
vjuet av Ivar Helstad,men alle de andre
har besvart et spørreskjema.

Det er betryggende å vite at så
mange av våre brukere er tilfreds med
de tjenestene de får fra
Bindal kommune. Det
er godt for de ansatte å
vite at de gjør en god
jobb, samtidig som vi
må arbeide videre med
å informasjon og bru-
kermedvirkning. Det
pasientene ved syke-
hjemmet synes de har
minst påvirkning på er
bl.a. måltidene. Pasien-
tene ved sykehjemmet
har liten kunnskap om
planene for oppholdet
og sine rettigheter som
pasient.

I media har det vært
påvist sykehjem hvor
pasientene har fått dår-
lig og mangelfull be-
handling. Det er uheldig
at enkeltepisoder trek-
kes frem og skremmer
pårørende og befolk-

ningen. Da er det godt å ha  denne
brukerundersøkelse  som dokumenta-
sjon på tjenestene Bindal kommune gir
sine innbyggere.

Takk til alle som  har besvart spør-

reskjemaet.
Takk til alle ansatte som gjør så god

en jobb.
Gudrun Fossem

Helse- og sosialsjef

Resultat Trivsel Sam- Bruker Respekt- Til- Pålite- Infor- Gene- Sum
for ordning med- full be- gjenge- lighet masjon relt

brukerne vikning handling lighet

Pårørende Bindal sykehjem 5,3 4,9 5,0 5,5 4,8 5,5 5,2 5,6 5,2
Pasienter Bindal sykehjem 4,3 5,6 3,2 5,5 5,1 5,4 3,2 5,2 4,7
Pasienter hjemmetjenesten 5,3 5,3 4,6 5,5 5,1 5,2 5,0 5,5 5,2

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN I 
PLEIE- OG OMSORGSAVDELINGEN I NOVEMBER 2002

Svarene rangeres i en skala fra 1 til 6, der 6 er best.

Terråk hybelhus er nå revet, og i
løpet av ett års tid skal det

reises et bygg med 6 leiligheter
og 13 sykehjemsplasser.

Feiing kr 210,80 pr pipe
Vannavgift kr 3.397,60 for bolig opp til 150m3

Kloakkavgift kr 1.760,80 for bolig opp til 150m3

Renovasjon kr 2.548,20 grunnabonnement.
Alle beløp er inkludert moms og gjelder fra 1. januar 2003.

Kommunale avgifter 2003
Kunngjøringen av
priser i Båtsaumen
nr 1/2003 ble dess-
verre feil. Her er de
riktige beløp:
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Brukerundersøkelsen i 2002 vi-
ser stor grad av tilfredshet
blant brukerne, både i barneha-
gen og i skolene. Dette må tol-
kes slik at vi har meget gode
tjenester og tilfredse elever og
foreldre.Vår målsetning er fort-
satt å kunne holde samme høye
standard som i 2002.

Kommunen ønsker å arbeide med

forbedring på de områdene som fikk
dårligst skår. Innen skolen gjelder det
fysisk miljø og elevmedvirkning. I tillegg
vil det blir sett på leseferdighet.

De to områdene barnehagene i
Bindal skårer dårligst på, er informa-
sjon og fysisk miljø.

Rapporten om kvalitetsundersøkel-
sen i grunnskolen viser at Bindal kom-
mer svært godt ut når det gjelder bru-
kertilfredshet, - både hos elevene og
foreldrene. Nesten på alle områder

skårer Bindal høyest av alle de sam-
menlignede kommunene. Dette synes
vi er et flott resultat som vi kan være
stolte av.At også elevene viser så stor
grad av tilfredshet, må bety at vi har
lærere som «bryr seg» og «ser» eleve-
ne. Desentralisert skolestruktur, små
og trygge klasser og gode relasjoner til
heimplassen kan også være noe av
grunnlaget for den gode tilbakemel-
dingen.

Bruker-
undersøkeellsseenn
i skoler ogg
barnehageerr

Terråk skole

I undersøkelsen deltar et utvalg av kommuner i Norge. På Sør-Helgeland er det Bindal, Sømna og Brønnøy som er med. I tabellene er også
Berg, Målselv og Nordreisa i Troms tatt med, for å kunne sammenligne.
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Rideklubben tilbyr nå hestegjødsel til hageeiere i Bindal.
Hestegjødsel er fint i hagen, til roser og stauder. Kontakt
Kjell for avtale om henting.

Klubben starter 
nye ridekurs 
nå etter påske:
• Knøttekurs/teori/stallarbeid
• Kurs for viderekomne
• Seniorridning
• Kjøring med vogn og sulky.

Klubben ønsker seg flere fôrryttere. En fôrrytter er en som
jobber i stallen 1 kveld eller 2 i uka, og har ansvaret for én
hest. Hun bør være minst 12–13 år og ha litt erfaring.
Påmelding til:
Kjell Dagslott, tlf 75 03 11 52 eller 
414 44 802.Ann Helen Danielsen Holm, 75 03 12 54.

Bindal 
Rideklubb

Kjell Dagslott er leder i Bindal Rideklubb

Sykefraværet øker
I fjor inngikk Bindal kommune en avtale om Inkluderende Arbeidsliv, som skal få ned sy-
kefraværet.

I 2001 var fraværet 6,86 %.
I 2002 steg fraværet 
til 9,15%.
Det legemeldte sykefraværet gikk ned fra 8,5% til 8,1 % i fjerde kvartal 2002.

Overformynderiet har behov for personer
som kan tenke seg å være hjelpeverge.
Den vanligste oppgaven er å hjelpe den
hjelpetrengende med økonomien. Myndig-
heten får en etter vedtak i Tingretten og
Overformynderiet i fellesskap. Det er ing-
en krav om fornuftig pengebruk, bare at
pengene kommer vedkommende til gode.

For å bekrefte dette ber overformyn-

deriet om et enkelt regnskapssammendrag
med bekreftelse.

Du kan ikke vente annen godtgjøring
enn utgiftsdekning, da den hjelpetrengende
i utgangspunktet skal bære kostnaden.

Er du en som ser ansvar for og utfor-
dring i en slik oppgave? Kontakt da Egil
Helstad eller Inge Sørhegge.

HEDER
FOR 
ELITE-
MELK
2 bruk i Bindal har tilfreds-
stilt kravene til tiårsplakett
for elitemelk gjennom de
siste 12 årene. Disse er:
Svein Holten, Lillian og
Helge Kveinå.
VI GRATULERER!

Hjelpeverge??
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Meglingen:
Metoden er megling, det vil si at parte-
ne møtes sammen med en upartisk
megler for å forsøke å komme frem til
en løsning som begge parter kan ak-
septere. Megleren kan ikke pålegge
noen en løsning, hele ordningen er ba-
sert på frivillighet. Erfaringene viser at
mange konflikter blir løst på en god
måte når man får snakke ut sammen
med en megler som ivaretar begge
parters interesser. I meglingsmøtet får
hver av partene fortelle sin historie
om hva som skjedde. I denne prosses-
sen kan det oppstå harde konfronta-
sjoner, men også empati. Det er viktig
at det blir brukt god tid i meglingen
slik at partene får ut de følelsene de
sitter inne med rundt det som skjed-
de. Deretter går man over til å disku-
tere hvordan saken kan bli løst eller
hvordan skaden som er skjedd kan
rettes opp igjen.

Avtalen:
Meglingen avsluttes med at partene
inngår en skriftlig avtale. I noen saker
er det ikke noen konkret skade som
skal erstattes og partene blir enige om
hvordan man skal forholde seg til hver-
andre i fremtiden. I de sakene der det
er tap/skade som skal erstatteser vil
man finne frem til løsninger som begge
parter kan akseptere, enten i form av
betaling eller arbeid eller begge deler.
Avtalene er realistiske og gjennomfør-
bare. Megleren påser at avtalene ikke
er urimelige for noen av partene, og at
det er den som er ansvarlig for ta-
pet/skaden som gjør opp og ikke f.eks.
foreldrene. Det er en uke angrefrist i
straffesaker.

Konsekvensen av innfridd/
ikke innfridd avtale:
Det blir alltid satt en en klar tidsfrist
for når avtalen skal være gjennomført

og konfliktrådet følger dette opp. Når
avtalen i straffesaker er innfridd blir sa-
ken returnert politiet. Påklagede vil da
slippe å få anmerkning på ordinær poli-
tiattest. Hvis avtalen ikke blir innfridd
vil saken bli returnert politiet for ordi-
nær straffesaksbehandling.

Sivile saker kan det ikke gis noen
sanksjoner dersom avtalen ikke blir
innfridd. Saken kan da bli behandlet på
annen måte; sivilrettslig eller den kan
anmeldes, dette avhenger av sakens ka-
rakter.

Les mer på nettsidene på
www.konflikt.com

Bindal har nå fått oppnevnt ny
megler for konfliktrådet.

Oddvar Fossum.

Fotballsesongen starter opp igjen i
april.

Det blir den årlige turneringen for
Terråk/Åbygda sitt A-lag på Rørvik den
13. april. Mulige deltakere blir Ter-
råk/Åbygda, Kula, Sømna, Nærøy, Kol-
vereid og Rørvik.

Det blir sannsynligvis treningskamp
mot Sømna den 26. april på hjemme-
bane.Kampen blir spilt enten på Terråk
eller i Åbygda.

Kamper:
Fredag 16. mai kl 19.00 T/Å–Nærøy
Lørdag 31. mai kl 15.00 T/Å–Kolvereid
Lørdag 14. juni kl 15.00 T/Å–Kula

Fredag 16. mai kl 19.00 Kula–Kolvereid
Lørdag 7. juni kl 15.00 Kula–Namsos 2
Lørdag 21. juni kl 15.00 Kula–Nærøy

Konfliktrådet
for Søndre 
Helgeland

HVORDAN ARBEIDER KONFLIKTRÅDENE?

FOTBALL



14

Hovedkomiteen består i år av:
Karl Erik Solum, Anne Marit Engelsen,
Håvard Bergerud, Wenche Næsvold,
Tore Kolsvik

Vi er fremdeles på planleggings-
stadiet, men her har dere noen smake-
biter:

PÅ DAGTID
•Segling
•Ta sjansen-konkurranse
•Familieroing
•Konkurranser for stor og små
•Konserter og underholdning på kaia
•Aktiviteter for barna
•Utstillinger
•Salgsboder

PÅ KVELDSTID
•Fredag: Fest på Toppen 

«Torgeir og Kjendisene»
•Rekeaften på Båtsenteret fredag
•Kulturkveld fredag
•Non-stop utefest i sentrum 

«Dænsebandet» og 
«Torgeir og Kjendisene»

BÅTBANKEN
Ønsker du å delta i årets seilas, men

mangler båt? Eller har du båt som du
ikke skal bruke selv og som du er villig
til å låne bort?

Hovedkomiteen har i år opprettet
en bank som videreformidler utleie/lån
av båter.

Nøl ikke med å opprette «konto».
Henv.: Håvard Bergerud
Tlf. 75 03 43 57

TA SJANSEN
Det blir to klasser;
egenproduserte båter og  joller.
En konkurranse for barn 
og en for voksne.

De som melder seg på får anledning
til å utfordre andre til å delta. Den el-
ler de som blir utfordret vil i løpet av
få dager motta en personlig invitasjon
fra Hovedkomiteen.

Påmelding kan skje til:
Sissel Sørhøy, tlf. 75 03 40 63

REKORDFORSØK
Hovedkomiteen har et stort ønske om
å få flest mulig til å delta i seilasen. Er
det mulig å sette rekord?

Vi oppfordrer alt fra nybegynnere
og veteraner til å delta.Mangler du båt,
ta kontakt med «Båtbanken».

En av deltakerne i seilasen vil etter
loddtrekning bli premiert med en
weekendtur til Trondheim for to per-
soner.

UTSTILLERE/SELGERE
Er du interessert i utstillingsplass/
salgsbod under årets regatta? 
Ta kontakt med: Tore Kolsvik
Tlf. 75 03 13 03 / 992 37 137

VALGÅR
Siden det er valgår i år, «forventer» vi
at  politikerne i Bindal møter opp.
Også i vår uhøytidlige «politiske» kon-
kurranse.

Nordlands-
båtregattaen 

25 år 27. – 29. juni 03
I år har Nordlandsbåtregattaen 25 års jubileum,
og i tillegg fyller Terråk IL 60 år. Dette skal selv-

følgelig markeres.

60 år

«Mann»-skapet
på Kosfart i
2002.
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Fra midten av mai til midten av september er det lagt ut bøker på 
10 fjelltopper i Bindal. Det er de samme toppene som i fjor.

1. Heilhornet 1058 m.o.h. ca 3-4 timer, krevende løype
2. Lisshornet    799 m.o.h. ca 2 timer
3. Holmshatten 620 m.o.h. ca 2 timer
4. Blåfjellstua (Kjella) 1,5 km fra Rv.771 ca 1 time, passer for barn
5.Veabakken (Terråk) 150 m.o.h. ca 1 time, passer for barn
6. Urdvikfjellet (Terråk) 671 m.o.h. ca 2 timer
7. Mulingen (ved Vassås) 321 m.o.h. ca 1 timer, passer for barn
8.Varden på Heia (Åbygda) 275 m.o.h. ca 1 time, passer for barn
9. Kommelåsen (Åbygda)   129 m.o.h. ca 1 time, passer for barn
10. Gamma i Pefjellet 
(Bindalseidet)    ca. 3 km fra Fv.6. ca 1 time, passer for barn

I år vil det bli tatt en egenandel av de som ønsker å bestille krus, som
tegn på at de har vært på minst 8 av 10 topper.
Klipp hele siden ut, ta vare på den i sommer,
og send den inn til høsten.

TTTToooopppppppp     11110000
Her er en gjeng fra Namdal Turlag på toppen av Heilhornet i fjor. Heilhornet var den toppen

som hadde mest besøk, hele.

1. Heilhornet 

2. Lisshornet 

3. Holmshatten

4. Blåfjellstua (Kjella)

5.Veabakken (Terråk) 

6. Urdvikfjellet (Terråk)

7. Mulingen (ved Vassås) 

8.Varden på Heia (Åbygda)

9. Kommelåsen (Åbygda)

10. Gamma i Pefjellet (Bindalseidet)

NÅR JEG VAR PÅ TOPPENE:

Navn

Adr.
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Mange dyr felt under 
elgjakta 2002
Under elgjakta 2002 ble det felt 230
dyr av en total tildeling på 256 dyr.
Dette er nok en gang ny fellingsrekord.
Totalt ble det under jakta tatt ut over
28 tonn elgkjøtt. Dette tilsvarer ca.
1600 slaktedyr av sau. Mens antall felte
dyr fremdels øker har fellingsprosen-
ten gått noe ned. Dette kan være et
tegn på at den kraftige økningen i elg-
stammen vi har hatt de siste årene er
avtakende, kommunen sett under ett.
Også statistikk fra ”sett elg”- registre-
ringene kan tyde på dette.

Elgjakta i tall:
Kalv 11/2 år Eldre I alt

Hanndyr 35 42 52 129
Hodyr 30 30 41 101
I alt 65 72 93 230

Andel kalv 28 %
Andel ungdyr (kalv + 1 1/2 år) 60 %
Andel Eldre ku 17,8 %
Fellingsprosent 90 %
Forholdet hanndyr/hodyr  56% / 44%

Økende rådyrbestand
Siste året har rådyrbestandet
vært økende. I 2002 ble det
rapportert felt 41 rådyr i kom-
munen. Det er særlig i de ytre
deler av kommunen at det dri-
ves rådyrjakt av betydning.
Austra har den største lokale
bestanden. Den siste tiden er
det imidlertid også registrert
bra med rådyr i områdene
Helstad/Bangstad/Åbygda.

Skuddpremie
De siste årene har det vært
skuddpremie på rev, (100kr)
mink (100 kr) og kråke. (30 kr)
I 2002 ble det utbetalt skudd-

premie for 26 rever, 3 minker og 72
kråker. For 2003 er det enda ikke
penger til disposisjon for utbetaling av
skuddpremie da kommunen ikke har
et godkjent budsjett enda.

FRA VILTFRONTEN

Endring av 
skogavgiftsordningen
Skogavgift er en tvungen fondsavsetnig
for skogeierne, først og fremst til for-
yngelse av arealer som AVVIRKES.
Bruk av avgiftsmidlene gir skatteforde-
ler for skogeieren.

Fra 2003 er det er det skjedd bety-
delig endring i skogavgiftsordningen.

• Det skal innbetales skogavgit for alt
virke som hogges til salg, også ved
av bar- og lauvtre.

• For virke som omsettes gjennom
ordinære omsetningskanaler og
bruttoprisberegnes er skogavgifts-
satsen valgfri  i intervallet  4 – 40%
av bruttoverdien.

• For virke som selges i videreforedlet
stand og der bruttoverdien av vir-

ket ikke framgår skal det betaes en
sats pr kubikkmeter som er valgfri
innenfor intervallet 
16 – 160 kr/m3.

Både kjøper og selger er ansvarlig
for innbetaling av skogavgiften.

I løpet av våren vil det bli sendt ut
mer detaljert informasjon til skogeiere
som har drifter i gang. Spørsmål om
endringene kan rettes til undertegne-
de.

Skogkultursesongen 2003
Kultursesongen er nært forestående.
Våren er den beste plantetiden i sko-
gen. Fra 2003 er ordningen med stats-
tilskudd til planting og rydding fjernet.

Dermed er den eldste tilskudds-
ordningen i skogbruket fjernet. Skogei-

eren har imidlertid fremdeles plikt til å
sørge for tilfredstillende foryngelse av
de arealer som blir avvirket. Hos oss
er planting i de fleste tilfelle eneste al-
ternativet.

Skogavgiften kan fremdeles brukes
til til planting så langt den rekker. For å
få oversikt over det totale plantebeho-
vet er det viktig at skogeierne melder
sitt plantebehov snarest mulig.

Planter kan bestilles hos Bindal
kommune v/undertegnede, skogbruk-
slederen eller direkte hos alstahaug
planteskole.

Ivar Saus

SKOGNYTT
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KULTURKALENDER VÅREN 2003
Bygdekinoen:

Terråk Idrettslag  – 60 år

1. mai

17. mai

Terråk Pensjonistforening

Nordlandsbåt-Regattaen 25 år

• Fest • Dans •

27. juni TORGEIR OG KJENDISANE på Toppen

28. juni TORGEIR OG KJENDISANE
• familiekonsert ute i sentrum på dagen, og 
• utendørs dansegalla om kvelden med 
DANSEBÆNDET og TORGEIR OG KJENDISANE

Bryggedans på Helstad
Lørdag 14. juni spiller Johan’s dans.

Se på internett:
www.filmweb.no/filmogkino/bygdekinoen/nordland.html
for oppdatert filmprogram.
Terråk
Tirsdag 22. april kl 18.00: Jungelboken 2 - 7 år

kl 20.00: Two Weeks Notice - alle
Vonheim
Onsdag 23. april kl 18.00: Jungelboken 2 - 7 år

kl 20.00: Two Weeks Notice - alle

Møte tirsdag 6. mai - Fr. Plahte leser
fra Bruksbladet.

Tirsdag 3. juni møte på Bindal Bygdetun –
Plassen 1600–1700.
Åpent for alle fra kl 1700, kaffe, vafler, aktiviteter.

5-dagers busstur 
Fredag 13. juni kl 0730 går bussen 
fra Sigmunds Reiser til Hitra og Frøya.
Påmelding til Ivar P. Helstad innen  1. juni.
Prisen kr 3.790,- dekker buss, overnatting og måltider.

17. mai SJUENDE FAR I HUSET på Toppen

18. juli GLUNTAN på utescenen,Terråk sentrum

Se lokale oppslag og Bindal kommunes nettsider for de-
taljer om feiringen.

Onsdag 16. april er det fest på Åsen Åbygda.
Musikk av Full Rulle. Arr. Åbygda Idrettslag.

Lørdag 19. april spiller Holsmve på Toppen.Arr.
Toppen forsamlingshus.

Rekeaften skjærtorsdag 17. april på «Granheim»,
Skjelsviksjøen.
Påmelding innen 15. april til Kyrre tlf. 75 03 11 67 eller 
Bodil tlf. 75 03 11 34. Vi tar imot inntil 150 personer.
Kveinås spiller til dans. Arr.UL Fremskridt.

17. mai er det storfest på Toppen,
med Sjuende far i huset. Arrangør er Terråk IL.

I fjor ble 1. mai-feiringen på Terråk avlyst.
I år skal Bindal Arbeiderparti, Arbeiderforeninga på Bin-
dalsbruket og Norsk Kommuneforbund i Bindal drøfte
om de skal ta opp igjen tradisjonen.

Bruk av inter-
nett i Bindal
I følge Statistisk Sentralbyrå er det nå
372 husstander som har internetta-
bonnement i Bindal. I tillegg er 11 kun-
der registrert med bedriftsabonne-
ment. Her er tall for Bindal og våre
nabokommuner ved utgangen av 3.
kvartal 2002.

private % av
Kommune abonnement befolkning

Sømna 570 27%
Vega 326 23%
Vevelstad 214 38%
Brønnøy 2.037 27%
Leka 164 24%
Bindal 372 20%


