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Brannfolk i Bindal redder liv

Frivillige brannmenn i Bindal
reddet i juli livet til en mann
fra Bindalseidet som fikk
hjertestans. Hjertestarter og
oksygen fikk liv i mannen før
ambulanse og lege rakk fram.
I begynnelsen av juni deltok fem frivillige brannmenn fra Bindalseidet på
kurs i regi av Norsk Luftambulanse.
”Mens du venter på ambulansen”. På
kurset fikk deltakerne frisket opp
førstehjelpskunnskapene.
Terje
Bøkestad, Jim Aarmo, Arnold Asli,
Arnt Dagslott og Rune Vikestad ble
så satt i beredskap fra den 20. juni.
I midten av juli går alarmen. En
mann på Lysfjord får hjertestans.
Det sendes melding til ambulanse
og brannmannskaper i Bindal. To av
brannmennene rykker ut; de kjører
innom brannstasjonen og henter ut-

Terje Bøkestad, Rune Vikestad, Arnt Dagslott, Arnold Alsli og Jim Aarmo.
styret. I løpet av 10-12 minutter er
de på plass. De starter førstehjelpsarbeidet umiddelbart.
Folk på stedet har forsøkt gjenoppliving uten resultat. Etter to støt
fra hjertestarteren, og oksygen tilkoblet, får de respons fra mannen.
Ca 10 minutter senere ankommer
ambulansen fra Terråk. De konstaterer at mannen er i live og tilstanden stabil.
Etter ca. 30 minutter lander ambulansehelikopter fra Brønnøysund,
med lege om bord. Denne dagen
var det lav skodde, som forsinket

helikopteret. Helikopteret tar med
seg mannen til St. Olavs hospital i
Trondheim.
Brannmennene på Bindalseidet fungerer nå som en innsatsstyrke som
raskt kan være framme hos en pasient i nærområdet, før ambulanse
og lege rekker fram. De kan utføre
førstehjelp, og har med seg hjertestarter og oksygen. De har ikke lov
til å gi medisin, men kan likevel gi
god, livreddende førstehjelp, trøst
og støtte inntil annet redningspersonale kommer.
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Nye tilsatte:
Utgiver: Bindal Kommune
		
Bindal Rådhus
		
7980 Terråk
		
Tlf. 75 03 25 00
E-post: postmottak@
		
bindal.kommune.no
Internett: www.bindal.kommune.no
Ansvarlig redaktør:
Kirsti Gerhardsen
Redaksjon:
		
Jens Christian Berg
Trykk/Produksjon: Prinfo Rønnes,
Mosjøen, 75 17 53 00
Bladet sendes gratis til alle husstander i Bindal kommune, og kan leses
på kommunens internettside.
Neste nummer er planlagt utsendt i
november 2012.

Viktige telefonnummer:
Bindal Rådhus
Bindal Sykehjem
Legekontoret
Legevakt		
Lensmann

75 03 25 00
75 03 26 00
75 03 25 60
75 03 43 33
75 03 19 20

Bibliotekets åpningstider:
Terråk:
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Stengt
kl 10.00–15.30
kl 10.00–15.30
kl 18.00–20.00
kl 10.00–15.30

Bindalseidet filial:
Mandag kl 1600–1800
Torsdag kl 1100–1300
og			
kl 1600–1800
Vi er nå 1.558 innbyggere i Bindal
(pr 01.07 2012)

Åpningstid
Bindal Rådhus
kl.0800 – 1545
Fra 14. september til 14. mai.

Turnuslege:
Fra august 2012 til februar
2013 er Maria Slyngstad
turnuslege i Bindal. Maria
vokste opp i Oslo, men har
familie på Otterøya og kjenner distriktet. Hun er utdannet i Praha, og har arbeidet
ett år i Hammerfest og en
kort periode i Tanzania. Hun
er også utøvende fiolinist.
Ergoterapeut
Marita Næsvold Kveinsjø
har begynt i nyopprettet
full stilling som ergoterapeut. Hun har kontortid
mandag og torsdag på Bindal rådhus. Hun arbeider
sammen med folkehelsekoordinator Rønnaug Helstad på Bindal Frisklivsentral. I tillegg vil hun være
på Åsentoppen, og arbeide
med tilrettelegging av hjelpemidler og omgivelser.
Hun er er opptatt av lavterskeltilbud, og mener det
er viktig å ufarliggjøre helsefremmende tiltak. Marita
er glad for at kommunen nå

har en fersk kommunedelplan for fysisk
aktivtet og folkehelse. Hun kan kontaktes på tlf 750 32 500.

Møteplanen høsten 2012:
Formannskapet/
Fondsstyret

Kommunestyret

MANDAG 14.09 Opplæring budsjett

TORSDAG 21.06.

TORSDAG 20.09 Budsjettarbeid
etter kommunestyremøtet

TORSDAG 20.09.

MANDAG 24.09 Budsjettarbeid

ONSDAG 17.10 Opplæring i
budsjettarbeid for kommunestyret

TORSDAG 18.10 Budsjettarbeid
ONSDAG 24.10 Ordinært formannskapsmøte + budsjettarbeid
ONSDAG 21.11 Ordinært
formannskapsmøte

TORSDAG 08.11.
TORSDAG 13.12.
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Brukerundersøkelse
i pleie- og omsorgs
avdelingen

Pleie- og omsorgsavdelingen vil

takke
sommervikarene

Pleie- og omsorgsavdelingen i Bindal skal gjennomføre brukerundersøkelse hos tjenestemottakerne og deres pårørende i løpet av
høsten. Den skal gjennomføres før 1. desember og skal være med på
å danne grunnlag for forbedringspunkter i tjenesten. Berørte vil få
tilsendt brev i posten.
Håper alle ser viktigheten av å gi tilbakemeldinger gjennom brukerundersøkelsen.
Heidi Pedersen og Anita S Lund.
Ledere i pleie- og omsorgsavdelingen

Sykefravær i
Bindal kommune
Bindal kommunes legemeldte sykefravær var
i 2011 på 6,9 %. Snittet for alle kommunene i
Norge er 5,7 %, mens snitt for Nordland er
6,5 %. Status for helgelandkommunene hittil i
år (jan-juni): Sømna 3,2%, Vega 5,1%, Brønnøy
5,5%, Bindal 6,4% og Vevelstad på topp med
6,6% (Tall fra NAV).
Bindal kommune har satt som mål at fraværet skal under 5 % i løpet av 2012. Det er
flere avdelinger i kommunen som ligger innenfor målet allerede, mens andre må jobbe hardt
for å komme i mål. Hjemmetjenesten har hatt
den største nedgangen dette året med et sykefravær per 2. kvartal på 3,7 %. Barnehagene
har ligget stabilt under 5 % over ett år, med et
resultat hittil i år på 3,4%.
Sykehjemmet har hittil i år et fravær på
6,9%, mens oppvekst (skole) og kultur ligger
rett over målet på 5,2%. Plan/ressurs avd. og
sentraladm. ligger godt under målet på 5 %,
mens helse og sosialavdeling ligger over målet.
Vi er en IA bedrift, IA står for inkluderende
arbeidsliv. Det går kort ut på at arbeidgiver skal
legge til rette for at ansatte skal jobbe selv om
de er sykemeldt. Videre skal den sykemeldte
følges tett opp av leder og det skal være dialog om hva som må til for at den sykemeldte
raskt kan komme tilbake i jobb. Årsaker til sykefravær er sammensatt, men det handler om
helseproblemer, vurdering av restarbeidsevne,
motivasjon, lederskap, og beslutningen: gå på
jobb eller bli hjemme.
Rådmannen

3

for god innsats. Bindal kommune er
helt avhengig av dere for å kunne
yte gode tjenester i ferieperiodene.
Deres gode humør og arbeidsglede har vært svært synlig, og lyst opp
hverdagen for brukerne.
Vi håper dere kommer tilbake
neste sommer!
Hilsen Pleie- og omsorgsavdelingen - Heidi og Anita

Bindal kommunes tiltakspris
§ 1. Tiltaksprisen i Bindal kommune har som formål å stimulere til næringsutvikling eller andre positive tiltak for bosetting og utvikling i kommunen som omfatter miljø eller
trivselstiltak.
§ 2. Tiltaksprisen i Bindal kan tildeles bedrifter, organisasjoner
eller enkeltpersoner som har vist initiativ og gjort en innsats utover det en kan forvente i tråd med formålet med
prisen.
§ 3. Prisen kunngjøres i lokalpressen med forslagsfrist
21. oktober og alle kan foreslå kandidater til prisen.
§ 4. Prisen skal bestå av et diplom underskrevet av ordfører
og rådmann samt en sjekk på kr. 5000 som belastes næringsfondet.
§ 5. Formannskapet er jury for tiltaksprisen med rådmannen
som saksbehandler. Prisen tildeles på formannskapets
siste møte før årsskiftet dersom juryen finner verdige
kandidater. Prisen utdeles av ordføreren ved en passende
anledning.

Ny kommunebrosjyre
Bindal kommune har nettopp laget en ny presentasjonsbrosjyre av kommunen vår. Næringsdrivende
og lag og foreninger som
ønsker det, kan få ønsket
antall for utsendelse til
sine kontakter.
Brosjyren finnes på
kommunens nettside.
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Kulturprisen 2012
Her er utdrag fra ordfører Petter Bjørnlis tale ved utdelingen under Nordlandsbåtregattaen på Terråk i slutten av juni:

H

un har vært en sann ildsjel i
arbeidet med å ta vare på kulturlandskapet i Harangsfjord, og har
vært en pådriver for å få oss til å se
Sitat fra et av de innsendte
forslagene:
”Vedkommende har gjennom
mange år vært en stor pådriver
for å ta vare på kulturminner og
synliggjøre kulturskatter i Bindal, og også bidratt i arbeidet
med Bindal bygdebok.

verdien av å ta vare på ”sporene”
etter menneskelig aktivitet vi om-

gir oss med. Hun samler historiene,
skriver ned og systematiserer, og
GJØR det vi andre sier at vi BURDE
GJORT: hun intervjuer eldre folk
som fortsatt husker langt tilbake,
er grundig og etterrettelig, sjekker
kilder og kontakter fagfolk, merker
steder og ting og tufter, restaurerer
og ordner. Hun har lagt ned stort
arbeid i å bruke og å synliggjøre
Norges eldste utendørs bakerovn
som er i drift, og som står i Svart
hopen i Harangsfjord.
Hun er født i 1950, oppvokst
på Sagmestereidet ved utløpet av
Eidevassdraget, der tømmeret fra
Vassbygda ble fløytet ut i sjøen for
videre ferd. Hun har sjøl jobbet i
skogen med hogst og ungskogpleie,
og i de senere år gjort en stor innsats. Hun samler materiale omkring
hogst, fløyting, sopping, hvilke redskaper som ble brukt, hvem som var

med, hvordan arbeidet foregikk.
Hun har laget en flott utstilling
”Vårres regnskog” som også er
en blanding av informasjon om den
boreale regnskogen i området her, i
tillegg til en kunstnerisk framstilling
av all verdens skulpturelle formasjoner hun har funnet i skogen. Denne
spennende sammenstillingen utvider
opplevelsen vår av hva skog er. Ja,
bare navnet ”REGNSKOG” gjør at
vi føler oss litt ekstra eksotisk her
i silregnet på Sør- Helgeland. Utstillingen står fram på nasjonalt plan, og
er blitt vist på mange steder, blant
annet på skogbruksmuseet på Elverum.
Hun har de siste årene arbeidet
med kulturstien ”LIVET LANGS EI
ELV”, der hun har ryddet den gamle
stien som følger elva fra Granåsen
til Myrmarka i Harangsfjord. Denne
elva har vært brukt til alt fra Stampe
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og sagbruk til tømmerfløting.
Hun har merket og skiltet
det som er igjen av spor
etter menneskelig utnyttelse
av elvekrafta, og på en enkel
og fin måte gjort kunnskapen
tilgjengelig for andre.
Hun har også gjennom
alle årene i Harangsfjord
stått på for å ta vare på den
lokale ”SMÅPLASSKULTUREN”. For noen år siden
mottok Harangsfjord Kulturlandskapsprisen for Nordland.
Det er eneste gangen ei hel
bygd har fått denne prisen,
og prismottakeren har uten
tvil en stor del av æren for
dette.
Hun gjør et enormt arbeid på frivillig basis, og står
for det aller beste i den helgelandske småplasskulturen:
Hun er dugnadssjel inntil
beinet, og viser oss hva som
går an å få til uten de store
midlene. Hun er gjestfri og
uselvisk, har humor og omtanke for andre, er raus og
forferdelig sta! Hun er ikke
en person som står fremst
i avisspaltene eller mottar
applaus på store arrangementer. Hun er av dem som
maurer fram med kulturinnsatsen, og bidrar til å gjøre
Bindal mer interessant både
for fastboende og besøkende, – og ikke minst for fylkets kulturavdeling. Nettopp
derfor er det så fint at hun
får kulturprisen.
Det er en glede å få gi
kulturprisen for Bindal kommune 2012 til Berit Eide.
Kulturprisen består av et
diplom og en gavesjekk på
5000 kroner.

Berit Eide mottar kulturprisen
for 2012 av
ordfører Petter
Bjørnli
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Suksess i Norway Cup
Bindals nye stolthet, sølvguttene i Bindal fotballs Gutter 16, spilte seg til sølv
i verdens største fotballturnering i august. De vant 6 kamper, og spilte en
uavgjort. I finalen tapte de 0-4 mot Vik
Il fra Sogn og Fjordane.
Ved hjemkomsten ble de møtt som
vinnere, og rett før skolestart var det
egen mottakelse på Bindal rådhus for
de unge fotballguttene.

Influensavaksine
Tiden er inne for årets influensa
vaksinering.
Influensavaksine anbefales til følgende:
– Personer som er 65 år eller eldre.
– Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt personer
med nedsatt lungekapasitet.
– Voksne og barn med kroniske
hjerte / kar sykdommer
– Voksne og barn med nedsatt motstandskraft
– Voksne og barn med diabetes

Guttene spilte i
Klasse E- pulje 14, for 7-lag:
Bindal – Jurmala (Finland) 4-4
Valle – Bindal
2-3
Herd – Bindal
1-5
Sluttspill
Alta – Bindal
0-1
Skavøypoll – Bindal
0-1
Bindal – Stordal
2-1
Skånland – Bindal
1-2

– Voksne og barn med kronisk nyresvikt
– Beboere på alders- og sykehjem.
I tillegg anbefales pneumokokkvaksinering, med revaksinering hvert 10. år
Vaksinasjon foregår på Bindal helsestasjon
onsdag 10.okt og
tirsdag 16.okt kl.09-14.
Senere annonsering kommer i
lokalavisa, samt på oppslag.
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Prosjekt til beste for barn
med sammensatte behov
Kommunestyrene i Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad vedtok i desember 2010 å inngå avtale om interkommunal barneverntjeneste, (jf kommunelovens kap 5, § 28-28 k). Formell etablering
av tjenesten var 01.09. 2011 og i forbindelse med etablering ble det
søkt Fylkesmannen i Nordland om midler til ”Prosjekt om samordning og samarbeid til beste for barn med sammensatte behov”.
Barnverntjenestens arbeidsfelt er krevende og sammensatt, og
i etableringsfasen av en felles barneverntjeneste er det fare for at
viktige oppgaver, så som oppfølging, videreutvikling og etablering av
tverrfaglig samarbeid på generelt forebyggende nivå, vil kunne bli
skadelidende. Barnevernstjenesten Sør-Helgeland ble innvilget midler til etablering av en modell som skal ivareta samarbeid mellom
den interkommunale tjenesten og hjelpeapparatet i de fem samarbeidskommunene.

Prosjektet skal
1. Utarbeide en modell for samarbeid mellom Barnevernstjenesten Sør-Helgeland og hjelpeapparatet i samarbeidskommunene.
2. Utarbeide Håndbok med samarbeidsrutiner
Eva Moe er tilsatt som prosjektleder og det vil bli etablert referansegrupper i alle kommunene i løpet av de nærmeste ukene.
Mvh Barneverntjenesten
Eva Moe er prosjektleder

KONTAKTINFORMASJON
BARNEVERNTJENESTEN SØR-HELGELAND
Leder for barneverntjenesten for alle fem kommunene på Sør-Helgeland er Lill-Mari Lande.
Hovedkontoret ligger i 1.etg ved rådhuset i Brønnøysund.
Postadresse: Barneverntjenesten Sør-Helgeland, Rådhuset, 8900 BRØNNØYSUND
Vi nås på tlf via servicekontoret på 750 12 000 eller
dagvakttelefonen til barneverntjenesten på tlf 95 85 46 70.
Avdelingskontoret i Bindal holder til i 2.etg. ved rådhuset på Terråk.
Personalet nås via servicekontoret på tlf nr. 750 32 500 eller 750 32 532.
Under reiser kan vi innimellom nås på tlf 99 43 26 67.
Om vi ikke kan ta telefonen akkurat når du ringer, så legg igjen en beskjed eller send en sms.
På kveld og helg kan barnevernfaglig kompetanse nås ved å ringe gratis til
Alarmtelefonen for barn og unge – 116 111
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Kulturminneløypa på Vassås gjenåpnet

I juli inviterte Venneforeningen for
Bindal bygdetun og Bindal kommune
til vandring i kulturminneløypa på
Vassås. Løypa ble åpnet for tyve år
siden, og det siste året er stolper

Tone
Hulbælmo og
Hans Fredrik
Jakobsen
I begynnelsen av september hadde Tone Hulbækmo og Hans Fredrik
Jakobsen konserter på
Terråk skole og på Senteret på Terråk. De to er erfarne folkemusikere som
er flinke til å formidle folkemusikk fra flere land, på
tradisjonelle instrumenter.

og opppslag fornyet, og stien ryddet
for vegetasjon. Med på vandringen
var Therese Danielsen, arkeolog og
Helgelands Museums representant
i Bindal. Også Olav Håkon Dybvik,

som var med på å få i stand løypa
for tyve år siden deltok. Nærmere
tredve historieinteresserte bindalinger var med på vandringen
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TV-aksjonen 2012
TV-aksjonen i 2012 går til Amnesty International Norge og deres arbeid med å
avdekke grove brudd på menneskerettighetene i flere deler av verden.
Frivilligsentralen ber bøssebærere om å melde seg
i god tid før aksjonsdagen. Ring Gerd på tlf 482 99 650.
DETTE GÅR PENGENE TIL:
•
•
•
•
•
•
•

Etterforske menneskerettighetsbrudd og tilby undervisning.
Støtte menneskerettighetsforkjempere som forsvarer ytringsfriheten.
Gjennomføre aksjoner for at overgripere gir seg og blir stilt for retten.
Fremme rettighetene til kvinner og minoriteter, og motarbeide innføringen av lover som diskriminerer.
Gjennomføre kampanjer for at multinasjonale selsker respekterer menneskerettigheter.
Intensivere arbeidet med å avdekke voldtekter i krigsområder og jobbe for at kvinner får oppreisning.
Reformere rettssystemer i Midtøsten og jobbe for å få løslatt ulovlig fengslede.

SLIK JOBBER AMNESTY:
Vi etterforsker: Over 300 etterforskere intervjuer fanger, følger rettssaker, snakker med menneskerettighetsgrupper og med familiene til de som utsettes for overgrep.
Vi informerer: Amnesty skriver rapporter som spres i alle mulig tenkelige informasjonskanaler.
Vi aksjonerer: Når Amnesty gjennomfører en hasteaksjon for å få en fange løslatt, samles på det
meste 170 000 mennesker verden rundt innen 24 timer.

Peder Knophs vei 6, 7980 Terråk – Tlf: 75 03 17 44 - mobil: 482 99 650 –
frivillighetssentralen@bindal.kommune.no – Org.nr. 987 753 269
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Helgeland Museum avd. Bindal
Helgeland Museum arbeider med de nye
utstillingene i det planlagte museumsbygget
på Terråk. Utstillingene i dette anlegget skal
fokusere på skog og bruk av tre, og skal bestå av tre deler.
I utstillingens første del blir man kjent med
bindalsfæringens og båtbyggerens historie – i det også båtbyggerprosessen og
hvordan man tradisjonelt har utnyttet
ressursene.
I utstillingens andre fase skal man få kunnskap om skog, granskog og boreale
regnskog, hvor besøkende skal få innblikk i skogens rikdommer og de økologiske sammenhenger.
For så i siste del av utstillingene skal besøkende bli kjent med Bindals rolle i den
industrielle tidsalder gjennom Risøybruket og Bindalsbruket. En industri som
med sin entreprenørskap, sin teknologi
og kunnskaper har klart å frembringe
unike produkter, som igjen har skapt
virksomhet og arbeidsplasser. Fordi båtbyggingen og treindustrien fortsatt er
levende, skal utstillingen knyttes både til
vår historie og til vår samtid.
Det er et mål at utstillingen skal rettes mot
barn og unge, men ha ulike kunnskapsnivåer
slik at den også vil være interessant for
andre besøkende. Utstillingene skal aktualisere kommunens mange ulike opplevelser

(eks. utstillingen ”Ut-i-tre” om boreal
regnskog, kulturminneløypene, åttringen
Faragut, bygdetunet på Vassås mm), og
således inspirere til å ta i bruk landskapet
og de ulike aktivitetene. Målet er at kombinasjonen museum og ulike opplevelser ute
i landskapet skal gi en helhetlig tematisk
formidling.
Utstillingene i det nye museumsanlegget
skal utvikles av firmaet Skírnir AS ved Per
Nikolai Haukeland. Målet er at museumsbygget og utstillingene skal stå ferdig til
sommeren 2013, og åpne i forbindelse med
Nordlandsbåtregattaen 2013.

Etterlyser båtbyggerredskaper
I forbindelse med de planlagte utstillingene
i båtsenteret etterlyser Helgeland Museum
redskaper knyttet til bygging av nordlandsbåter. Ønsket er å ha tilstrekkelig med
redskaper til å gjenskape båtbyggerprosessen. I dag har museet noe båtbyggerutstyr,
men noe mangler og noe trenger vi flere
eksemplarer av. Vi ønsker derfor å komme
i kontakt med personer som har båtbyggerverktøy som de enten ønsker å gi bort
eller deponere for bruk i de planlagte utstillingene.
Ta kontakt pr tlf 404 83 723 eller bindal@
helgelandmuseum.no
På forhånd takk!

Kommende ARRANGEMENTER OG UTSTILLINGEr
6. oktober, kl. 19.00:

”Skjømning”

Kom og kur skjømning og opplev ei trivelig fortellerstund på bygdetunet. Arr: Bindal Bygdetuns Venner og
Helgeland Museum.

Oktober:

”Arbeidsliv på Helgeland”
Fotoutstilling basert på Helgeland Museums fotokonkurranse. Sted/tid: annonseres senere.

November:

”Skogen og Co2”
Vandreutstilling om skogens rolle i miljøsammenheng.
Produsert av nasjonale nettverket for skogmuseer i
samarbeid med Norske skogselskap. Sted/tid: annonseres senere.

9. desember, kl.13.00:

”Førjulsdag”.

Kom og opplev en annerledes adventsstund. Aktiviteter for store og små! Arr: Bindal Bygdetuns Venner og
Helgeland Museum.
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Elgjakta 2012
Bindal er nå inndelt i 6 bestandsplanområder og ett enkeltvald.
Det tildeles over 300 elger, fordelt
på et godkjent tellende areal på ca
460 000 da. Dette utgjør godt over
30 000 kg med elgkjøtt. Avskytingsprosenten har de siste 13 årene ligget like i underkant av 90 %, og det
forteller oss at det er en stabil elgstamme, og at jaktmoralen er svært
god.

Nytt av året 2011:
Fra «Elgprosjektet i Nord-Trøndelag, Bindal og Rissa» som ble avsluttet i 2010 – ønskes det fortsatt
informasjon fra eventuelle merka
elger som blir skutt under jakta.
Om dere vet om funn av merka dyr
som har dødd av andre årsaker er
dette av like stor interesse. For orden skyld gjelder dette både elg med
halsbånd/øremerker og de med kun
øremerker.

Det som bør noteres er;
• Fellingssted – navn, kommune og
helst koordinater
• Fellingsdato, øremerke og halsbånd.
• Slaktevekt – for okser antall spir
på hver side.
Dersom merka kyr felles med kalver – ønskes kjønn og slaktevekt
på kalvene

Ovarier fra kyr er ønskelig, men det
viktigste er kjeven og de andre
opplysningene.

tar sikte på å åpne for registreringer
fra september.

Kontakt enten Bindal
kommune v/Karl-Erik Solum
eller NINA direkte ved
Christer Rolandsen
(416 13 266)

Jaktleder eller delegert til en annen
i jaktlaget. For innlogging kreves
jegernummer(som finnes på jageravgiftskortet) og navn eller ID-nummer på jaktfelt eller vald.
Valdansvarlig kan redigere og
godkjenne data fra alle sine jaktfelt
både under jakta og etter endt jakt.
Innleveringsfristen for sett elg fra
valdansvarlig til kommunen bør sammenfalle med innleveringsfristen for
fellingsresultat, dvs. 14 dager etter
jaktas utløp (Jfr. Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 10. februar
2012 § 25 og tilhørende rundskriv).
For innlogging kreves brukernavn og
passord. Kommunen velger valdansvarlig via hjorteviltregisteret og gir
disse brukertilgang.
Kommunen skal kontrollere og
godkjenne sett elg etter endt jakt,
og senest innen 30 dager etter jaktas
utløp. Sett elg kan fremdeles leveres
på papirskjema til kommunen.
Brukerstøtte; for mer informasjon eller brukerstøtte, kontakt Naturdata på support@naturdata.no
eller ved å ringe telefon 743 35 310.

Lever «sett elg» og «sett
hjort» på nett.
Fra høsten 2011 kan sett elg leveres
elektronisk, enten via smarttelefon,
nettbrett eller PC. Denne løsningen vil gjøre jobben enklere for både
jegere og kommuner. Dataene må
registreres på døgnnivå, noe som
åpner for ny og bedre utnyttelse av
dataene. Om valdansvarlig ønsker
det kan innlagte data vises i hjorteviltregisteret underveis i jakta.
Den digitale rapporteringsmuligheten finner du på www.settogskutt.
no. Dataene som registreres på settogskutt.no blir gjort tilgjengelig i
hjorteviltregisteret (www.hjortevilt.no) så snart valdansvarlig har
godkjent registreringene. Det blir
dermed mulig å følge utviklinga i observasjoner og antall felte dyr igjennom jaktsesongen. Kommunen kan
enkelt importere og/eller godkjenne
disse skjemaene i hjorteviltregisteret etter endt jakt. Settogskutt.no

Hvem kan legge inn data?
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GENERELLT:
Direktoratet for naturforvaltning; Rundskriv februar 2012
– Viltloven – forvaltning av
hjortevilt.
Ved å gå inn på DN.no finner
dere de nye forskriftene.
Retningslinjer fastsatt av
Direktoratet for naturforvaltning 26.mars 2012. Her finner
dere Endring av jakttiden med
hjemmel i jakttidsforskriftens
§3
Endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst –
fastsatt av DN fra 16.mai 2012,
gjeldende fra samme dato.
Justering av aldersgrense, der
ungdom som i løpet av kalenderåret fyller henholdsvis 14
eller 16 år kan nå delta som
opplæringsjegere på henholdsvis små- og storviltjakt. Tidligere var kravet at de måtte ha
fylt 14 år før de fikk delta. Det
samme gjelder for de som i løpet av kalenderåret fyller 14 år
som nå kan avlegge jegerprøven, selv om de på eksamensdagen ikke har fylt 14 år.
Ettersøkshunder. Det vil ikke
lenger være mulig å benytte
jaktpremierte hunder som
godkjent ettersøkshund på
eget og tilstøtende nabojaktfelt
etter jaktåret 2015/16.
Innen 1.april 2016 må nytt
opplegg for utdanning av ettersøkshunder og hundeførere
være på plass.
For mer informasjon kontakt
leder av viltansvarlig i kommunen eller leder av Viltnemnda ,
Tor- Arne Aune.
Bindal kommune,
Karl-Erik Solum
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Halvdan
Sivertsen
til Bindal
Søndag 2. desember
kommer Halvdan til
Terråk samfunnshus.
Han har med seg band,
og vil spille sanger fra
sin nye plate
«Gjør det så gjerne»,
og gamle favoritter.
Arrangør:
Terråk idrettslag

BINDAL KULTURSKOLE
Er du over 10 år og liker
å tegne/male/filme/ta bilder?
Bindal kulturskole starter nå opp fast undervisningstilbud i ANIMASJON med Astrid Hagen som lærer.
Undervisningen vil hovedsakelig foregå på
Bindalseidet på tirsdager.
Meld deg på ved å sende e-post til kulturskolen@bindal.kommune.no
Elevavgift som fastsatt av kommunestyret, for tiden kr 1000,- pr halvår.
(Halv elevavgift for høsten 2012 da tilbudet starter i oktober.)
50% søskenmoderasjon.
Er du under 18 år, MÅ foresatt gjøre påmeldingen.

MIDT-NORGE
Banken vil opprettholde sitt kontor på Terråk
og vil etterhvert holde åpent hver mandag.
Arne Sigurd Antonsen kan kontaktes på
951 81 315 eller på
epost til: arne.sigurd.antonsen@smn.no.

Båtsaumen
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Frisklivsentralen i Bindal
Nå er Frisklivssentralen (tidligere
FYSAK) endelig i normal drift igjen.
Det er åpent mandag og torsdag
formiddag. Målgruppen er mennesker som har helsemessig nytte av
økt fysisk aktivitet og/eller behov
for å endre levevaner. Dette gjelder
spesielt de som har økt risiko for å
utvikle sykdom.
En trenger ikke være syk eller ha
en diagnose for å være deltager ved
Frisklivssentralen. Oppfølging ved
frisklivssentralen skal være et tilbud
for deg som trenger en vennlig dytt
på veien til å endre levevaner. Det
gjelder spesielt områdene fysisk aktivitet, tobakk eller kosthold.
Ta kontakt med oss dersom du
har spørsmål.
Motto for Frisklivssentralen er
«små steg – store forandringer».
Rønnaug og Marita

Tiende klasse
ved Kjella friskole

samler inn
panteflasker
for å skaffe penger til tur
med Hvite Busser. Klassen
kan også bake brød og lignende på bestilling. Ta kontakt med Kjella skole, hvis
du har oppdrag.

Kurs

Ukeplan

Aktivitet

Mandag 9.00 – 11.00
Frisklivssentralen

Uteaktiviteter (væravhengig), eks stavgang,
intervalltrening, turer med trimøvelser, ballspill o.l.
Felles (medbrakt) lunsj.

Uteaktivitet (væravhengig) inntil bassenget
åpner. Bassengtrening i vinterhalvåret.
Torsdag 9.00 – 11.30
Avslutter på Frisklivssentralen til en felles lunsj
Frisklivssentralen
(medbrakt) og for å ta opp aktuelle tema, eks.
kosthold, fysisk aktivitet og tobakk.
Oppstart, påmelding

Kurs

Tirsdag 22. okt. kl 19.00
Påmelding innen
tirsdag 16. okt.

Bra mat for bedre helse
Tips, råd og veiledning på veien
mot et mer helsefremmende
kosthold.

Mandag 8. okt. kl 19.00
Påmelding innen
torsdag 04.okt.

Røykesluttkurs
Fellesskap og veiledning på veien
mot å bli tobakksfri.

Tilskuddsordninger for
skogbruket i Bindal 2012
Viser til Båtsaumen nr 3 – juni
2012, og vil minne om og oppfordre alle aktive skogeiere om gode
tilskuddsordninger til ungskogpleie.

Staten bidrar med 60 % tilskudd, og kommunen anslagsvis
10 %, til sammen 70 % på rydding/
regulering av plantefelt. Prosenten
er av en godkjent kostnad på kr
400.- pr.da, men det er mulig å
benytte skogfond hvis kostnaden
overstiger godkjent maxkostnad.
Ønskes bistand/innleid
arbeidskraft, ta kontakt med Skogbruksrådgiver i kommunen - KarlErik Solum, som vil være behjelpelig med å videreformidle dette.
Ta kontakt for nærmere informasjon ! Det er ennå tid før snøen
kommer og året ebber ut.J

Båtsaumen
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Terråk barnelag
Høsten er her, og et nytt år med
dans er snart i gang. Vi starter
opp i oktober, oppslag vil bli satt
opp.
Vi forsetter denne sesongen
med lissgruppa (2 - 6år). Foreldrene leder denne.
Kari og Gro leder storgruppa, fra 5. klasse og oppover. Vi
har ingen som leder mellomgruppa, 1. - 4. klasse. Hvis noen
ønsker å lede denne er det flott.

Ta kontakt med Gro snarest.
Hvis ingen melder seg vil denne
gruppen bli kuttet ut denne sesongen også.
1. - 3. juni i år var storgruppa på stemne i Skogn. Skikkelig
moro tur for både store og små.
Våren 2013 blir det stemne i
Nordli.
Velkommen til et nytt danseår ...
Kari og Gro Annie

Motiverer det å være med i SHAKE aktivitetskonkurranse, eller har du gått rett forbi
de gule postboksene på butikken?

Spillemidler
Søknader om spillemidler til
anlegg for idrett og friluftsliv,
nærmiljøanlegg og rehabilitering av anlegg skal registreres
på en egen nettside: www.
idrettsanlegg.no, men Bindal
kommune ber nye søkere om å
ta kontakt med kommunen før
15. oktober for bistand med
å fylle ut søknaden, og for å
avklare plass på lokal prioriteringsliste.
Siste frist er 15. januar 2013.

Det er fortsatt ikke for sent å være med i trekning
av hovedpremien i mai 2013 –
gavekort på 5000 kr eller 1000 kr
fra en sportsbutikk? Underveis blir det trukket
mindre premier (1. november, 1. januar og 1. april).
Til nå har det vært en heldig vinner av en dagstursekk og et gavekort.
Stå på bindalinger og slå våre nabokommuner
på Sør-Helgeland i aktivitetsgrad J
Vil du vite mer – ta med poengkort som henger
på den gule postkassen på butikken, eller ring meg.
Rønnaug Helstad,
folkehelsekoordinator tlf. 750 32 500

Båtsaumen
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Jubileumskonserter:
Bindalseidet songlag og Rørvik Gospelkor

- En musikalsk reise
fra vugge til grav Bindalseidet songlag slår seg sammen med Rørvik gospelkor for å feire
sine 70 år på to konserter i oktober. Fredag 5. oktober kl 2000 i Solstad kirke, og søndag 7. oktober kl 1600 på Norveg i Rørvik. Dan Ramstad er musikalsk ansvarlig for samarbeidet, og vil lede et lite orkester.

Bindal
Bygdebok bind IV
Mot slutten av året kommer fjerde og siste bind av Bindal bygdebok
– gård og slekt.
Det er tidligere gitt ut tre bind av ”Bindal bygdebok – gård og
slekt”. Det fjerde bindet er nå snart ferdig, og kommer i salg før
året er omme.
Bind fire beskriver områdene fra Kolsvika og innover Tosenfjorden, med Tosbotn, Lande, Vassbygda, Selfjorden og Harangsfjorden. Vi tar også med de gårdene som i 1964 ble innlemmet i
Brønnøy. Boka vil bli presentert med eget arrangement når den er
klar. Følg med på oppslag og kommunens nettside.

Bindalsdagen
2013
Bindalseidet songlag har søkt om å
få arrangerer Bindalsdagen neste år.
Første gang ble den arrangert på
Årsandøya, og i 2011 ble dagen markert på Holm, med Nord-Vedstrand
aktivitetslag som arrangør
Dato er ikke bestemt, men det blir
trolig en lørdag tidlig i september.

Terråk
skolemusikk
skal ha sin
årlige julebasar
lørdag 1. desember på Terråk
samfunnshus kl 14.00.
Julegrantenning ca kl 18.00.
(Tidligere har vi hatt på søndager,
men den er i år flyttet til lørdag)
I forbindelse med julebasaren, er
Terråk skolemusikk veldig takknemlig for de som ønsker å støtte oss
med å gi gevinster. De som ønsker å
gi gevinster, kan ta kontakt med en i
hovedkomiteen:
Anne Haglund tlf. 477 18 501
Heidi Pedersen tlf. 957 64 860
Ruth Skjelsvik tlf. 915 79 945
Rakel Helstad tlf. 971 05 501

Leif Helstads
testamentariske gave
Skjema ligger på www.bindal.kommune.no eller fås ved ekspedisjonen
ved Bindal rådhus.
Leif Helstad testamenterte en større
pengesum til Bindal kommune i 1993.
Bindal kommunestyre skal fordele
deler av gaven til formål for handikappede og funksjonshemmede i Bindal
kommune.

Her er vilkårene:
• Lag, foreninger, enkeltpersoner og
kommunale avdelinger kan søke
om midler.
• Midlene skal benyttes til allmen�nyttige forhold som kommer
mange funksjonshemmede til
gode.
• Maksimalt kan det deles ut
kr 18 000,- pr. år.
• Fondet kunngjøres i Båtsaumen.
• Helse- og sosialsjefen lager ved

søknadsfristens utgang en søker
oversikt. Rådmannen lager innstilling.
• Dersom ikke tilskuddet blir brukt i
samsvar med søknaden kan deler
av, eller hele tilskuddet kreves
returnert til kommunen.
• Søkere som tidligere har fått midler må legge fram dokumentasjon
på hvordan midlene er brukt.
Søknadsfrist er 22. oktober 2012.

Båtsaumen
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Takk Bindal
for 8 fine år!

Borghild på Blomsterbua
takker for seg
Blomsterbua på Terråk er i drift ut
oktober. Deretter tar Borghild Sundan med seg alle blomster og planter til Kolvereid.
Borghild har drevet blomsterbutikken på Terråk i 8 år. Den 10.
november åpner hun ny butikk i
COOP Mega-bygget på Kolvereid. Den får navnet «Blomsterglede». Borghild takker for 8 fine
år i Bindal. I starten var hun ukjent
her, men fikk god hjelp av hyggelige
bindalinger. Med årene har hun blitt
godt kjent med mange bindalinger,
og mener selv at hun har kjørt alle
småveier som fins i kommunen, for å
levere blomster. Det å levere blomster er betydningsfullt, og man kommer tett innpå folk, både i glede og i
sorg.
Borghild har ønsket at blomsterbutikken hennes kunne være være

et trivelig sted i nærmiljøet, der man
kan se vakre blomster, se noe nytt,
og kunne slå av en prat. Borghild vil
savne de faste kundene, og folket i
Bindal.
Borghild synes hun har en fin
jobb, og har gledet seg til å gå på
jobb hver dag, selv om det kan være
mange lange arbeidsdager. Fram til
nå har hun også hatt en lang reise
på jobb, fra Strand i Nærøy. Borghild vil takke Wenche Brevik som
var en god medarbeider i flere. Nå
har hun hjelp av Ingeborg Aarmo fra
Kongsmoen, som også blir med over
til nybutikken. Borghild vil fortsatt
tilby utkjøring av blomster i Bindal.
Hun vil gjerne fortsette å betjene
kundene i Bindal, og håper å se dem
igjen.

Båtsaumen
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Kulturkalender
høst
2012
Topp 10
Høstkonserten

Kolvereid kulturhus:

arrangeres fredag 2. nov. kl. 19.00 på Terråk.

Høstbasar

Riksteateret viser

Kjella Helselag arrangerer høstbasar
på Kjella skole lørdag 3. november kl. 15.00.

onsdag 26. september kl 1800.

Hakkebakkeskogen
Fruen fra havet

Basar

søndag 4. november kl 1800.

Åbygda ungdomslag inviterer til basar
på Åsen søndag 18. november kl 1400.

Det du ikke visste om trønderrocken
med Kveli, Rånes og Kveli
tirsdag 20.november kl 1930.

Korkonsert
Fredag 5. okt.konsert i Solstad kirke kl 20:00.
Bindalseidet songlag og Rørvik Gospelkor.
Søndag 7. okt. konsert på Rørvik (Norveg)
kl. 16:00. Bindalseidet songlag og Rørvik Gospelkor.

Nord-trøndelag teater viser

Julebasar

fredag 7. desember kl 1800.

Terråk skolemusikks tradisjonelle julebasar er
lørdag 1. desember på Terråk samfunnshus,
med tenning av juletreet i Terråk sentrum ca kl 1800.

La den rette komme inn

onsdag 5. desember kl 1900.

Det spøker for jula

Bygdekinoen
Bygdekinoen fortsetter med forestillinger på Vonheim, Sørhorsfjord og Terråk samfunnshus en gang i måneden.
Terråk:
5. okt, 2. nov, 30. nov.
Sørhorsfjord:
19. sept, 17. okt, 14. nov. og 12. des.

Konsert
søndag 2. desember
på Terråk samfunnshus

Halvdan Sivertsen
med band.
Arrangør er Terråk IL.

Følg med på www.bygdekinoen.no
for oppdatert program.

BassengTider

Barn kr. 15,-

Terråk
Torsdag
1700–1800 Familiebading + 1–4. kl
1800–1900 5–7. kl
1900–2000 8. klasse og eldre + voksne
Fredag
1700–1800 Varmbading for./barn opp til 6 år
1800–1900 Varmbading voksne

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

Det er mulig å leie bassenget. Man må da sørge for badevakt selv.
Prisen for enkeltutleie til personer, bedrifter, lag og foreninger er kr. 300,- pr. time.

Bassengene åpner etter
høstferien fra ca.18.okt.

