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Legekontoret		 75	03	25	60
Legevakt	 	 75	03	43	33
Lensmann		 75	03	19	20

Terråk:
Mandag:		Stengt
Tirsdag:													10.00–15.30
Onsdag:											 10.00–15.30
Torsdag:											18.00–20.00
Fredag:													10.00–15.30

Bindalseidet filial:
Mandag	 	kl	1600–1800
Torsdag	 kl	1100–1300	
og	 kl	1600–1800

Folketallet 
i Bindal
Pr.	1.4.2011		-		1.580	innbyggere

Legekontoret
har	telefontid	mellom		0845	–	0915	og	kl	1130–1200.

Permisjon
Kommunelege	I	Henrik	Jensen	har	permisjon	fra	1.	juli	til	1.	oktober.	
Vikar	er	Jan	Pawel	Hvaring.

Forhåndsstemme
I	Bindal	kan	du	forhåndsstemme	på	Bindal	Rådhus	fra	
10.	august	til	og	med	fredag	9.	september,	mellom	kl.	
0800	og	kl.	1500.	I	tillegg	er	det	mulig	å	forhåndsstem-
me	her:

Bindalseidet eldresenter
lørdag	3.	september
kl.	10.00	–	kl.	14.00.

Bindal rådhus
søndag	4.	september
kl.	1300	–	kl.	1500.

Bindal sykehjem
onsdag	7.	september
kl.	1000	–	kl.	1200.

Valgdagen
På	valgdagen	mandag	12.	sept.	kan
du	avlegge	stemme	her:

Kjella	kl.	10.00	–	kl.	19.00
Bindalseidet kl.	10.00	–	kl.	19.00
Terråk	kl.	10.00	–	kl.	19.00
Åbygda	kl.	10.00	–	kl.	17.00
Harangsfjord	kl.	10.00	–	kl.	17.00

Ambulerendestemmemottak.
Hvis	du	har	problemer	med	å	oppsøke	stemmelokalet,	
kan	du	stemme	hjemme	hos	deg	selv.	Kontakt	valgsty-
ret	i	Bindal	kommune	før	6.	september.

Stemmerett og manntall
Du	må	ha	stemmerett	og	stå	innført	i	manntallet	for	å	
kunne	stemme.

 
 
 
 





 
  

 
 
 
 
 

Mail: geiringe@bindalsbygg.byggern.no 
 

Du	kan	forhåndsstemme	i	Norge	fra	og	med	10.	august	til	og	med	9.	september.	Du	kan	forhåndsstemme	i	hvilken	som	helst	kommune	i	hele	
landet.	Du	kan	derfor	stemme	i	en	annen	kommune	enn	der	du	bor/	er	manntallført.	Dersom	du	stemmer	utenfor	kommunen	eller	fylket	du	
er	registrert	som	bosatt	i,	vil	du	få	utdelt	stemmesedler	som	kun	er	påført	de	registrerte	politiske	partiene.
Du	må	da	krysse	av	for	eller	skrive	på	hvilke	parti/gruppe	du	vil	stemme	på.	Ta	med	legitimasjon!	Det	er	ikke	nødvendig	å	ta	med	valgkort,	men	
det	forenkler	valgfunksjonærenes	arbeid	dersom	du	tar	det	med	og	det	går	raskere	for	deg	å	stemme.	Husk	at	stemmen	må	rekke	å	nå	frem	til	
hjemkommunen	din	innen	valgdagen.	Du	bør	derfor	være	ute	i	god	tid.	Dersom	du	ikke	kan	komme	til	et	valglokale	på	grunn	av	sykdom	eller	
uførhet,	kan	du	søke	valgstyret	i	din	kommune	om	å	få	stemme	hjemme	eller	der	du	oppholder	deg.	Kommunen	vil	kunngjøre	når	søknadsfris-
ten	er.	Dersom	du	får	adgang	til	å	stemme	hjemme,	kommer	det	noen	fra	kommunen	hjem	til	deg	og	mottar	forhåndsstemmen
der.	Du	kan	ikke	stemme	på	valgdagen	dersom	du	har	forhåndsstemt.	Du	kan	heller	ikke	forhåndsstemme	flere	ganger.

Legitimasjon og valgkort
Valgloven	sier	at	en	velger	som	er	ukjent	 for	stemme-
mottaker	skal	legitimere	seg.	Ta	derfor	med	legitimasjon	
når	 du	 skal	 stemme,	 det	 er	 ikke	 nok	 å	 oppgi	 navn	 og	
fødselsdato.	Alle	velgere	får	tilsendt	valgkort	i	posten.

Hvor kan du stemme?
På	 valgdagen	 kan	 du	 stemme	 i	 den	 kommunen	 du	 er	
manntallsført,	det	vil	si	den	kommunen	du	var	registrert	
i	folkeregisteret	som	bosatt	pr.	30.	juni	2011.	Skal	du	for-
håndsstemme,
kan	du	gjøre	det	i	hvilken	som	helst	kommune	i	perioden	
10.08.11-	09.09.11

Manntall
Manntallet	legges	ut	på	følgende	steder	snarest	mulig	et-
ter	skjæringsdatoen	30.06.	og	til	og	med	valgdagen:

Krets:    Sted:
01	Kjella	valgkrets	 Bogen	Hydro	Texaco,	Bogen
06	Bindalseidet	valgkrets		 Coop	Marked,	Bindalseidet
08	Terråk	valgkrets		 Bindal	Rådhus,	Terråk
09	Åbygda	valgkrets		 Gudmund	Aune,	Åbygda
13	Harangsfjord	valgkrets		 Torbjørn	Båtnes,	Harangfjord

Tidligstemme
Du	kan	avgi	tidligstemme	på	rådhuset	fra	1.	juli.	Det	kan	
gjøres	mellom	kl	0800	og	1500	alle	hverdager	 fram	 til	
10.	august.

Tannlege 
Tannlege	 Jakob	Alineder	begynner	mandag	8.	august	på	Bindal	 tann-
klinikk	på	Terråk.	Hans	samboer	Jenny	Nore	er	tilsatt	i	vikariat	som	
sykepleier	på	Terråk	sykehjem.

Bindal kommune får ny brannbil 

Under	Nordlandsbåtregattaen	blir	kommunens	nye	brannbil	vist	fram.	
Bindal	kommune	har	egen	stand,	der	vi	informerer	om	Bindalspakken	
og	om	"Bindal	-	med	vind	i	seglan".	
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Prisliste miljøtorg 2011
Priser for levering av avfall til miljøtorg unntatt Stormyra  Avfallsanlegg.
Alle	priser	er	innregnet	kostnader	for	transport	til	Stormyra	Avfallsanlegg	og	behandling	av	avfallet.

Det	er	2	år	siden	vi	startet	Terråk	Husflidslag,	og	vi	synes	
vi	er	godt	 i	gang	med	hyggelige	møter	og	mange	spen-
nende	tilbud.	Vi	møtes	den	andre	tirsdagen	i	hver	måned	
kl	18:30,	i	2.	etasje	i	Doktorgården	på	Terråk.	Etter	å	ha	
prøvet	oss	frem	med	ulike	temaer	for	hvert	møte,	har	
vi	kommet	frem	til	at	det	hyggeligste	er	å	holde	møtene	
uformelle.	Dvs.	at	alle	har	med	eget	håndarbeid,	og	at	
vi	hjelper	hverandre	med	råd	og	veiledning	etter	behov.

Før	jul	hadde	vi	kurs	i	toving	og	lefsebaking.	I	februar	var	
det	kurs	i	sying	og	trykk	av	skinnfeller.	Det	har	gitt	mer-
smak	og	vil	bli	fulgt	opp	med	studiering	i	mer	skinnfell-
søm	og	–trykk	til	høsten.	Da	satser	vi	også	på	studiering	
i	bruk	av	grindvev	og	et	labb-kurs.

Vi	skal	markere	Husflidens	dag,	på	Terråk,	den	3.	Sep-
tember	med	bl.a.	aktiviteter	for	barn.	Og	vi	skal	arrange-
re	busstur	til	førjulsmartna		i	Lierne	den	19.	November,		
før	vi	igjen	satser	lokalt	på	nytt	kurs	i	lefsebaking.

Vi	minner	om	at	alle	aktivitetene	er	åpne	også	for	ikke-
medlemmer	 i	 den	 grad	 der	 er	 plass.	 Kursavgiften	 vil	
imidlertid	ligge	noe	høyere	enn	for	medlemmene.

Vi	håper	mange	finner	veien	til	Bygdetunet	i	sommer	og	
ser	vår	utstilling	av	sko	og	klær	fra	før	1940,	som	vi	har	
samlet	inn	fra	ulike	steder	i	Bindal.	Det	er	et	samarbeid	
med	Helgeland	Museum	i	forbindelse	med	et	større	pro-

sjekt	 initiert	 av	Nordland	Husflidslag.	 	 Representanter	
fra	Bunad-	og	Folkedraktsrådet	vil	fotografere	og	regis-
trere	det	som	måtte	være	av	interesse	for	deres	nasjo-
nale	database.

Terråk	Husflidslag	vil	også	i	år	ha	bod(er)	under	regat-
tahelgen,	 24.-26.	 juni,	 med	 informasjon	 og	 loddsalg	 av	
egenproduserte	 gjenstander.	 I	 år	 inviterer	 vi	 dessuten	
alle	som	ønsker	det	til	å	benytte	vår(e)	bod(er)	for	salg	
av	 egne	 husflidsprodukter.	 Våre	 medlemmer	 beholder	
udelt	inntekten	av	det	de	måtte	selge.	Av	ikke-medlem-
mer	vil		Husflidslaget	kreve	15%		av	salgsutbyttet.
De som ønsker å selge egne produkter 
må gi beskjed til Britt Helstad snarest. 

Vi ønsker oss nye medlemmer og minner 
om fordeler som:
•	 	Kulturtidsskriftet	”Norsk	Husflid”		

som	utkommer	6	ganger	året.
•	 	Nett-tilgang	til	gratis	oppskrifter
•	 	 Lavere	kursavgifter
•	 	Rabatter	i	ulike	sammenheng,	osv.

Mer	informasjon	ligger	på	www.husflid.no,
Eller	kontakt	styret	v/leder	Britt	Helstad,	
tlf.	750	34	034	eller	952	74	134

Nytt fra Terråk Husflidslag

Båthavna på Terråk  

blir utvidet
Geir	 Skarstad	 er	 i	 ferd	 med	 å	 utvide	
havnebassenget	 på	 venstre	 side	 i	 bildet,	
slik	 at	 det	 skal	 bli	 plass	 til	 flytebrygge	
med	 gjesteplasser.	 I	 løpet	 av	 høsten	 skal	
moloen	 gjøres	 ferdig,	 med	 belysning	 og	
asfalt.	 Anlegget	 skal	 være	 tilgjengelig	 under	
Nordlandsbåtregattaen.	
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Mon	 Amour	 blir	 en	 sesongå-
pen	kafe	og	"landhandel"	belig-
gende	 i	naturskjønne	omgivel-
ser	 utenfor	 allfarvei.	 Her	 kan	
du	få	påfyll	av	inspirasjon	mens	
du	 vandrer	 rundt	 i	 butikken	
og	 senere	 nyter	 roen	og	 livet	
mens	du	fortærer	en	spennen-
de	 lunsjrett	 i	 hagen.	 	 Kanskje	
har	du	valgt	 å	 sykle	eller	 spa-
sere?	I	så	fall	venter	en	forfris-
kende	overraskelse!

I	landhandelen	vil	du	bl.	a	finne	bar-
neartikler,	interiør,	duft,	te	og	diver-
se	dilldall	som	gjør	hverdagen	lysere.	
Andre	små	ting	som	du	vil	sette	pris	
på:	 musikk,	 rikt	 utvalg	 av	 lesestoff,	
komfortable	 møbler,	 friske	 blom-
ster,	vakre	gaveinnpakninger	og	ikke	
minst	god	og	personlig	service.		
For	den	som	ikke	har	vært	på	Mon	
før:	 kjør	 fra	 Terråk	 mot	 Helstad/
Åbygda,	 fortsett	 rett	 frem	 fra	 av-

Foreningen B.A.R.N. fikk i mai 
besøk fra Tunisia. Tre kunsts-
kolelærere fra byen Sfax kom på 
en ukes besøk til Bindal for å ut-
veksle ideer om malerverksted for 
barn og unge.

Catrine	Gangstø	og	de	andre	med-
lemmene	i	Foreningen	B.A.R.N.	var	
vertskap	 for	 araberne.	 Besøket	 ble	
finansiert	 av	 Utenriksdepartemen-
tet	 og	 den	 tunisiske	 ambassaden	 i	
Norge.	 I	 løpet	 av	 besøket	 deltok	
tunisierne	 i	17.mai-feiring,	og	hadde	
maleverksted	 sammen	 8.	 klasse	 på	
Terråk	skole.	

Catrine	 Gangstø	 i	 Foreningen	
B.A.R.N.	har	et	håp	om	å	 få	 til	ut-
veksling	for	barn	og	ungdom	mellom	
Norge	og	Tunisia.		

Nye	drivere	er	på	plass	på	Terråk,	med	god	mat	på	
menyen	og	fine	rom.	Keivan	Khonjoz	er	opprinnelig	
fra	 Iran,	 men	 satser	 på	 italiensk,	 tyrkisk	 og	 norsk	
mat.	Khonjoz	har	erfaring	 fra	 flere	andre	spiseste-
der	på	mindre	steder	i	Trøndelag.

De	nye	driverne	har	i	vinter	og	vår	hatt	storjobb	med	å	
pusse	opp	lokalene,	men	vil	ha	åpent	i	sommer.
Karl	Oddvar	Hakkebo	fra	Leka	opplyser	at	de	satser	på	å	
ha	rom,	mat	og	drikke	klart	til	slutten	av	juni

17. mai-feiring på Terråk. Ordfører Petter A. Bjørnli sammen 
med de tre tunisiske kunstskolelærerne Moncef Messedi, 
Abdelaziz Hassairi og Khalaf Mohsen. Bak Arnfinn Anda 
som bistod med tolking fra fransk.

8. klasse på Terråk skole fikk prøve seg 
på malerverksted med de tre tunisiske 
kunstskolelærerne På veggen henger et stort 
banner som de malte på.

Mon Amour

Heilhornet gjestegård Færingen gjestegård

Ny pub på Bangstad:

kjørselen	mot	Åbygda,	mot	Bangstad.	
Passer	 ungdomshuset	 på	Helstad	og	
ta	 til	 høyre	 ved	 "Bangstad	 posthus"	
på	toppen	av	"Syveibakkan".	Kjør	opp	

mot	 "Stavækrå"	 og	 følg	 skiltingen	
frem	til	parkeringsplassen	på	Mon.	

	 Hilsen	Karoline	Velde

Besøk fra Tunisia
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Her	er	det	 turmål	 for	 liten	og	 stor.	Vanskelighetsgraden	
varierer	slik	at	det	er	motiverende	 for	alle.	Ønsker	du	å	
kjøpe	 det	 spesielle	 Topp	 10-kruset,	 trenger	 barn	 til	 og	
med	9	 år,	 eldre	og	 funksjonshemmede	 å	 samle	4	 steder.	
Resterende	skal	ha	minimum	8	steder.

Alle	topp	10	turene	er	merket	med	rødt	skilt	ved	startste-
det,	og	du	finner	kartbeskrivelse	på	Topp	10	sin	hjemmesi-
de.	Har	du	samlet	nok	steder	for	å	få	kjøpt	krus	–	send	inn	
penger	og	trimkort	innen	15.	september.	I	år	vil	krusene	bli	
bestilt	og	levert	i	god	tid	før	jul.
Håper	vi	sees	ute	i	marka	!
 Rønnaug Helstad, folkehelsekoordinator

1. Heilhornet     1058 m.o.h.  ca 3-4 timer
2. Lesshornet     799 m.o.h.  ca 2 ½ time
3. Holmshatten    620 m.o.h.  ca 2 timer
4. Vattafjellet(Otervikfjellet)   449 m.o.h  ca 2 timer
5. Veabakken (Terråk)    150 m.o.h.  ca 1 time, passer for barn
6. Skarstadfjellet    270 moh  ca 1 time
7. Mulingen (ved Vassås)   321 m.o.h.  ca 40 min, passer for barn
8. Kvitnesodden    317 moh  ca 1-2 timer, passer for barn
9. Maraftashaugen (Åbygda)   132 m.o.h.  ca ½ time, passer for barn
10. Åkvikfjellet.    295 m.o.h  ca. 1 time

(Gangtider er oppgitt for en veg)

Toppene	er	merket	med	rødt	farget	bånd,	markør	av	tre	eller	maling	på	fjellgrunn,	og	bøker	for
registrering	ligger	ute	hele	året.	Bøkene	blir	tatt	ned	i	september,	men	nye	legges	ut	igjen,	slik	at
man	kan	gå	hele	året.	Av	hensyn	til	elgjakta,	bør	man	være	ferdig	med	turene	i	begynnelsen	av	oktober

Topp 10

Har du lyst til å bli bedre kjent i kommunen? Har du lyst til å 
ivareta eller bedre fysisk og psykisk helse? Blir du motivert av å 
gå turer der det ligger ei bok og venter på deg? Lurer du på hva 
du skal gjøre i sommer, sammen med familien og venner eller 
sammen med tilreisende?     Benytt deg av TOPP 10

Vil	du	vite	mer	-	sjekk	nettstedet:	
www.bindalstur.no

Les	om	Turistforeningen	og	 turtilbud	på	Sør-
Helgeland	her:	
www.turistforeningen.no/bronnoysund

– for tiende gang
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Fylkesmannen	 i	 Nordland	
ønsker	 å	 stimulere	 til	 økt	
aktivitet	i	skogbruket	i	Nord-
land,	 og	 oppfordrer	 i	 denne	
forbindelse	 kommuner	 og	
skogeierlag	 å	 tilby	 kurs	 til	
personer	som	har	stor	inter-
esse	 for	 skogbruk.	De	 tilbyr	
tilskudd	 til	 et	 "Aktivt	 skog-
bruk"	 -kurs,	 som	et	 kompe-
tansehevende	tiltak	for	å	øke	
forståelsen	for	de	ulike	verdi-
kjedene	 som	 skogbruket	 re-
presenterer.
Lokalt	 i	 Bindal	 føler	 vi	 det	
er	 behov	 for	 opplæring	 av	
den	 nye	 skogeieren,	 perso-
ner	 som	 nylig	 har	 overtatt,	
eller	 skal	 overta	 både	 store	
og	 små	 eiendommer.	 Dette	
vil	i	første	omgang	ha	et	ung-
dommelig	 preg.	 Personer	
som	trenger	en	oppdatering/
kunnskap	innenfor	dette	med	

skog,	 men	 er	 åpent	 for	 alle	
som	føler	for	en	oppfriskning	
av	kunnskaper.	

Vi	 ser	 for	 oss	 et	 3-dagers	
kursopplegg	 som	 går	 på	
dette	 med	 Din	 skog	 -	 Dine	
muligheter,	der	man	 lager	et	
opplegg	som	tar	for	seg	hele	
verdikjeden	fra	planting,	ung-
skogpleie,	tynning	til	hogst	og	
utnyttelse	 av	 de	 ulike	 sorti-
ment	til	enten	tømmer,	mas-
sevirke	eller	bioenergi.	Noen	
praktiske	øvelser	og	tips	kan	
være	 nyttig	 å	 ta	med	 i	 sam-
me	slengen.	Vi	 i	 kommunen,	
skogeierlaget	 og	 prosjektet	
økt	 aktivitet	 i	 Ytre	 Namdal/
Bindal	 ønsker	 et	 enkelt	 og	
målrettet	 kurstilbud	 -	 rettet	
mot	nye	potensielle	skogbru-
kere	i	kommunen.	

Ny innbygger i Bindal kommune? 
Er svaret JA, da må du lese resten.

Som	en	del	av	Bindalspakken	har	vi	den	glede	å	invi-
tere	deg	på	en	båttur.

I	punkt	6.	i	Bindalspakken	står	det	”Nye	innbyggere	
gis	tilbud	om	en	guidet	tur	i	kommunen.	Turen	legges	
til	sommerhalvåret.”

Dato	for	turen	er	lørdag	20.	august.	I	tillegg	til	hygge-
lig	samvær	og	enkel	servering	vil	det	bli	gitt	informa-
sjon	om	Bindal	kommune.		Meld	deg	på,	og	sett	av	
datoen!

Mangler	bilde

Hatten	4H		står	på	videre	og	har	sanket	inn	mer	støtte.	Nå	skal	
de	kjøpe	inn	2	stk	A-joller,	etter	at	Fred.Olsen	har	lovet	penger.	
Ann	Brevik	sier	at	planen	er	å	ha	jollene	i	Aunvatnet.

Humanistiske  
konfirmanter
I	år	var	det	to	gutter	i	Bindal	som	valgte	
humanistisk	 konfirmasjon.	 De	 fulgte	
et	 opplegg	 på	 Rørvik,	 med	 seremoni	
lørdag	7.	mai
Ivan	Mogstad	og	Benjamin	Bergersen		

BÅTTUR
for nye innbyggere 

I august 2010 gikk den første turen for nye 
bindalinger. Olav Håkon Dybvik var omviser 
på Bindalsfjorden, og ordfører Petter sørget for 
god forpleining.

Påmelding: Bindal kommune, sentral-
bordet tlf. 750 32500, eller på mail 
postmottak@bindal.kommune.no, 
innen fredag 5. august

	 Hilsen	ordføreren

Segling i jolle

Din skog 
– dine muligheter

Et 3- dagers kurs (15 timer) skal gå over 3 dager, 
dvs - en kveld teori, pluss 2 dager ute i felt. Med 
tilskudd fra Fylkesmannen i Nordland, håper vi å 
kunne tilby en moderat  kursavgift.  Kurset vil av-
holdes i siste del av august, men vi kan avpasse 
dette etter deltakernes ønske. 

Påmelding til Bindal kommune ved: 
karl.erik.solum@bindal.kommune.no
Mobil: 970 33447 eller 750 32 558, 
og for nærmere informasjon

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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Startlån
Kommunen	kan	tilby	startlån	til	unge	og	vanske-
ligstilte	som	trenger	hjelp	til	å	komme	seg	inn	på	
boligmarkedet,	eller	til	å	bli	boende	i	egen	bolig.	
Hvis	du	ikke	har	egenkapital,	har	problemer	med	
å	 få	 lån	 i	 bank,	 trenger	 å	etablere	deg	på	ny	el-
ler	står	i	fare	for	å	miste	boligen	din,	kan	startlån	
være	aktuelt.	Startlån	er	behovsprøvd.

Faste utstillinger:
Utstillingen	”Husmannen	og	husmannsvesenet”	
i	husmannsfjøset
Miljøutstilling	i	husmannsstua
Tematiske	utstillinger	i	Lessjordstua
Mini-miljøutstilling	for	barn	i	Stabburet

Aktiviteter
”St.	Hans-feiring”
Bindal	Bygdetun,	23.juni	kl.	17.00	–	ca.	19.00
Tradisjonell	St.	Hans-feiring.	Oppstart	av	årets	
sommersesong	og	åpning	av	tekstilutstillingen	”Lokale	
klestradisjoner	fra	1875-1940”.	
Salg	av	rømmegrøt	m/spekemat.	

Nye utstillinger
”Lofotbilder”
Vandreutstilling	bestående	av	foto	med	ulike	
kulturhistoriske	motiver	fra	Lofoten.	

 ”Lokale klestradisjoner fra 1875-1940”
Utstilling	som	presenterer	ett	lite	utvalg	av	klær	som	
ble	benyttet	til	hverdag	og	til	fest	i	perioden	1875-
1940.	I	utstillingen	inngår	blant	annet	løyerter,	ett	par	
barnekommager,	en	brudekjole,	en	hundeskinnspels	
og	ett	sørgeslør.	Tekstilene	er	innlån	fra	personer	med	
lokal	tilknytning.	

Følgende steder er med i år :
-	Storfjellmyra	(Merket	løype	fra	Nygård)
-	Kjærlighetsstien	(Merket	løye	fra	Røttingen)
-	Brennhatten	(Merket	løype	fra	Åsen)
-	Vardefjellet	(Merket	løyoe	fra	Skauvika)
-	Nonslia	(Merket	løype	fra	Åkvika	og	Bøkestad)
-	Øvervatnet	(Merket	løype	fra	Hallenget)
-	Rislisletta	(Merket	løype	fra	Holm)
-	Gundagammen	(Merket	løype	fra	fellesbeita	på	Vikestad)

Boligtilskudd
Kommunen	 kan	 tilby	 boligtilskudd	 til	 unge	 og	 vanskeligstilte	
som	trenger	hjelp	til	etablering	eller	hjelp	til	å	bli	boende	i	egen	
bolig.	Eldre	og	 funksjonshemmede	kan	søke	om	boligtilskudd	
til	tilpasning	av	bolig.	Hvis	du	har	lav	økonomi	med	få	utsikter	
til	endret	framtidig	økonomi,	kan	boligtilskudd	være	aktuelt	for	
deg.	Boligtilskudd	er	strengt	behovsprøvd	og	er	tiltenkt	de	som	
er	varig	vanskeligstilte	på	boligmarkedet.

Mer	om	startlån	og	boligtilskudd	kan	du	lese	på	Husbanken	sine	sider.	Der	finner	du	også	søknadsskjema,	eller	du	
kan	henvende	seg	til	NAV	Bindal,	tlf	815	81	018.		Søknader	behandles	fortløpende.

IL Kulas Sommertrim 
- startet 15. mai og går til 5. september 2011.

Man	 må	 gå	 6	 av	 8	 turer	 for	 å	 bli	
premiert.	 Premiering	 med	 statuett	 til	
barn	til	og	med	10.	klasse.	De	over	10.	
klasse	kan	kjøpe	krus	til	100,-	pr.	stk.

Utstilling	produsert	i	samarbeid	
mellom	Terråk	husflidslag	og	

Helgeland	Museum.

Bindal bygdetun

Åpningstider 
(perioden 23.06 – 
31.07.2011)
Ons-søn: 12.00 – 17.00
Man-tirs: stengt

Inngang kr. 30,- inkl. guiding. 
Barn u/16år gratis.

Åpen museumsbutikk og 
kafé i Lessjordstua.
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ORIENTERING OM  TERRÅK JEGER– OG FISKERFORENING 2011 
Styret 2011:
Karl-Erik	Solum	 Leder	 	 	 Mob.:	970	33	447
Sissel	Lysfjord	 Nestleder	 	 	 Mob.:	913	48	929
Elin	Gangstø		 Sekretær	 	 	 Mob.:	975	98	265
Magne	Skauvik	 Kasserer		 	 	 Mob.:	906	34	953
Paul	H.	Valvik	 Leder	fiskeutvalg	 	 	 Mob.:	900	58	161
Atle	Gangstø		 Leder	jaktutvalg	 	 	 Mob.:	951	65	401

 Fiskeutvalget 2011:
Paul	H.	Valvik		 Leder	 	 	 Mob.:	900	58	161
Håvard	Bergerud	 	 	 	 Mob.:	909	12	281

 Jaktutvalget 2011:
Atle	Gangstø	 Leder	 	 	 Mob.:	951	65	401
Øivind	M.	Alstad	 	 	 	 Mob.:	958	62	187
Johan	Arnt	Alstad	 Kontaktperson	Jegerprøven	 Mob.:	991	63	627

 TJFF Jr. (barne- og ungdomsutvalget - arbeidsgruppe) 2011:
Elin	Gangstø	(kontaktperson)	 Lena	Fuglstad
Sissel	Lysfjord	 	 Ann	Katrin	Nilsen

 Medlemskontingent 2011:
Junior,	skoleelever	og	pensjonister	 kr	150,-
Øvrige	medlemmer	 	 kr	250,-

 Priser 2011:
Leie	av	båter,	medlem	 	 kr.			50,-		 Ikke-medlem	 kr.	100,-
Leie	av	Nonselva,	medlem	 	 kr.	150,-		 Ikke-medlem	 kr.	300,-
Leie	av	Glømmen,	medlem	 	 kr.	100,-		 Ikke-medlem	 kr.	200,-
Leie	av	Sætra*,	medlem	 	 kr.			50,-		 Ikke-medlem	 kr.	100,-
Leie	av	Sørvassbu,	kun	medlem	 kr.	100,-	
Jaktkort	–	dag,	kun	medlem	 	 kr.			50,-
Jaktkort	–	sesong,	kun	medlem	 kr.	300,-
*	Sætra	kan	bli	tatt	ut	av	TJFFs	utleietilbud	i	løpet	av	2011.

 Fiskekort Åbjørvatnet, Glømmen, Terråkvassdraget ovenfor Stillelvdammen, div. småvann:
Medlemmer	og	barn	under	16	år	 	 	 	 	 gratis
Ikke-medlemmer	kun	ifølge	m/medlemmer,	pr.	dag	 	 	 	 kr.		50,-
Ikke-medlemmer	kun	ifølge	m/medlemmer	pr.	uke	 	 	 	 kr.	150,-
Medlemmers	ektefelle/samboer	fisker	gratis	ifølge	med	medlem.
Åbjørvatnet:	dorging,	stangfiske		 Årskort	kr	100,-		pluss	depositum	kr.	100,-

 Urvoldvatnet:
Fiskekort	Urvoldvatnet	(her	kan	hvert	medlem	kun	ta	med	ett	ikke-medlem).
Barn	under	12	år	ifølge	med	medlem	(gjelder	egne	el.	samboers	barn)	 	 gratis.
Medlem	pr.	døgn	 	 	 	 	 	 kr.	200,-
Ikke	medlem	pr.	døgn	 	 	 	 	 	 kr.	300,-
Båt	pr.	døgn	 	 	 	 	 	 kr.	100,-
Hytte	pr.	døgn	 	 	 	 	 	 kr.	300,-

For	å	leie	hytter	og	båter	som	medlem	skal	det	forevises	kvittering	for	betalt	medlemskontingent.	Ved	jakt	og	fiske	
skal	det	i	tillegg	forevises	kvittering	for	henholdsvis	betalt	jegeravgift	og	fiskeravgift.	

Fiske- og jaktkort, samt utleie selges på følgende steder:
For	Åbjøra,	Glømmen	m/nærliggende	vann:	 Ivar	og	Synnøve	Aune	 mob.:	959	31	941
	 	 	 Tor	A.	Aune	 	 mob.:	916	05	550
Terråkvassdraget	og	Urvoldvatnet:	 Karl-Erik	Solum	 	 mob.:	970	33	447
Jaktkort:	 	 Atle	Gangstø	 	 mob.:	951	65	401
	 	 	 Øivind	M.	Alstad	 	 mob.:	958	62	187	

 Alle avbestillinger må skje senest 1 døgn før leieperioden begynner å løpe.
Leieperioden	hytte	og	båt	 	 17.00	–	17.00
Fiskedøgn	ved	leie	av	båt	 	 17.00	–	17.00	eller	00.00	–	24.00
Jaktdøgn	 	 00.00	–	24.00

Maks	bestillingstid	på	hytter	og	båter	er	2	mnd	før!!!!

 Områder som TJFF disponerer for innlandsfiske:
Åbjørvatnet:	Kart	med	inntegnede	fredningssoner	og	rapporteringssoner	kommer	på	infotavler.
Glømmenvassdraget:	Ovenfor	Glømbrua	i	Urvoldvatnet.
Reppenområdet:	Rettighetene	i	Trollskar-	og	Reppaelva	opphører	1000	m	før	de	renner	ut	Urvoldelva.
Terråkvassdraget:	Ikke	laksførende	del	(ovenfor	Stillelvdammen).
(For	Terråkelvas	lakseførende	del	selger	grunneier	fiskekort.)

 Regler for fiskeredskap, motorbruk etc.:
Stang,	håndsnøre	og	oter	kan	brukes	i	alle	lakseførende	områder.
Garnfiske,	 med	 største	 maskevidde	 24	 omfar	 (26	 mm),	 tillates	 for	 medlemmer	 og	 deres	 gjester	 i	
Åbjørvatnet,	Ner-	og	Mellomvatnet,	Glømmen,	Reppavatnet	og
i	Fuglvatnan	–	Terråk.
Påhengsmotor	tillates	kun	brukt	i	Åbjørvatnet.	Maks	størrelse	er	6	Hk.
Husk	bomavgifter	for	Åbjøra	og	Urvoldvegen.	NB!	Husk	å	parkere	riktig!!!!
Det	er	åpnet	for	garnfiske	i	Inner-Glømmen.

Urvoldvatnet:
Kun	for	medlemmer,	som	kan	ha	med	1	ikke-medlem.	Fiske	maks	2	døgn	om	gangen.
Kun	1	fiskestang	pr.	person,	maks	2	stenger	pr.	båt.
Bestilling	av	fiskerett	kan	ikke	skje	tidligere	enn	14	dager	i	forveien.
Depositum	på	kr.	100,-	tilbakebetales	når	fangstrapport	leveres	tilbake,	sammen	med	nøkler	o.a.
Sesong	Ureidet	2011:	3.	juli	t.o.m.	30.	juli.	2-3	båter	disponibel	-Medlemsbasert!
NB!	Fiske	innen	en	radius	av	100	m	ved	innløps-	og	utløpsosene	i	Urvoldvatnet	er	forbudt!

 Sørvassbu:
Utleie	kun	til	medlemmer	av	TJFF.

 Vedrørende utleie av hyttene:
Leietid	er	maks	3	døgn	pr.	gang.	Dette	gjelder	alle*	hyttene,	med	unntak	av	Urvoldhytta
*Sørvassbu	kan	leies	mer	enn	3	dager	hvis	det	er	ledig	kapasitet,	ta	kontakt	med	TJFF
NB!	Alle	hytteleietakere	tar	med	seg	oppvaskklut	og	tørkehåndduker	v/alle	hytter.
HUSK	Å	TA	MED	SØPPELET	HJEM!!!

 Jakt (Småvilt):
Med	småvilt	menes	det	til	enhver	tid	lovlig	jaktbare	småvilt	med	unntak	av	rådyr,	bever,	gaupe	og	jerpe.	
Områder	som	disponeres	til	småviltjakta	er:
-	Åbjøra	sør	og	Glømmen:	Fra	25.09.
-	Terråkområdet:	Hele	sesongen.
-	Brevikfjellet:	Etter	elgjakta,	og	da	kun	etter	rype.
	
	HUSK	Å	FORLATE	NATUREN	SLIK	DU	SELV	ØNSKER	Å	FINNE	DEN!
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Plan for fysisk aktivitet og folkehelse

Nordlandsbåtregattaen 2011
- for 33. gang        24.—26. juni

Bindal	 kommune	 er	 i	 ferd	 med	 å	
oppdatere	sin	anleggsplan.	Den	før-
ste	anleggsplanen	for	idrett	ble	laget	
i	 1994,	 og	 hadde	 fokus	 på	 tradisjo-
nelle	 idrettsanlegg.	 Ved	 rullering	 av	
planen	i	2002,	var	navnet	og	innhol-
det	endret.	Da	het	planen	”Kommu-
nedelplan	 for	 fysisk	 aktivitet	og	na-
turopplevelse”.	Nå	i	2011	er	fokuset	
på	nytt	utvidet.	Nå	er	det	folkehelse	
i	 et	 bredt	 perspektiv	 som	 kommu-
nen	skal	ha	en	politikk	for.	En	ny	lov	

om	folkehelse	er	nettopp	lagt	fram,	
som	 en	 videreføring	 av	 samhand-
lingsreformen.

Kommunestyret	 har	 opprettet	 en	
arbeidsgruppe	for	planarbeidet.	Un-
derveis	 i	 arbeidet	 vil	 vi	 invitere	 til	
møter,	og	sende	ut	brev	med	ønske	
om	innspill	til	planen.	Vi	håper	at	en	
ferdig	plan	kan	legges	fram	for	kom-
munestyret	i	februar	2012.

Arbeidsgruppa	som	skal	lage	planen	
består	 av:	 Henrik	 Jensen,	 kommu-
nelege	 I,	 Marit	 Røstad,	 avdelingsin-
geniør,	 Rønnaug	 Helstad,	 folkehel-
sekoordinator,	 Jens	 Christian	 Berg,	
kultur–	og	informasjonskonsulent.	

Fra	 Bindal	 idrettsråd	 er	 Gunnhild	
Gutvik	valgt,	og	 fra	 rådet	 for	men-
nesker	 med	 nedsatt	 funksjonsevne	
og	eldre	er	Brit	Lilleheil	valgt

Tilskuddsportalen
Bindal	 kommune	 er	 nå	 kunde	 på	 Tilskuddsportalen	 på	 internett.	 Her	 er	 det	 oversikt	 over	 de	 fleste	
tilskuddsordninger	som	finnes	i	Norge.	Også	lag	og	foreninger	i	Bindal	kan	benytte	denne	portalen	etter	
å	ha	registrert	seg.	Det	finnes	mange	tilskuddsordninger	der	det	er	mulig	å	hente	ut	penger,	og	hvor	det	
å	skrive	søknader	ikke	er	altfor	vanskelig.	
Du	finner	Tilskuddsportalen	her:					www.scan4news.com				
Ta	kontakt	med	kultur-	og	informasjonskonsulent	Jens	Christian	Berg	i	Bindal	kommune	hvis	du	lurer	på	noe.

Fredag kveld 
viser	sanggruppa	"Kviin"	sitt	show	
"Fantasia"	på	Terråk	samfunnshus.	
Servering	av	fiskesuppe.	

Vagabond	spiller	opp	til	dans.

Fredag	kveld	er	det	også	
fotballkamp	i	4.	div.	på	Mathiasmoen	
mellom	Bindal	Fotball	og	Verdal.	

Lørdag formiddag 
åpnes	regattaen	av	Terråk	
skolemusikk.	
Lørdag	underholder	Adrian	
Jørgensen	på	kaia.	
Bindal	kommunes	nye	brannbil	blir	
demonstrert.	
"Ta	Sjansen"	-	påmelding	til	Sissel	
Sørhøy	eller	Linda	Skogseth.	

Lørdag	kveld	er	det	dansegalla	med	
Contrazt	og	Dænsebændet

Søndag 
blir	det	Triatlon,	med	sykling,	løping	
og	svømming.	
Søndag	er	det	også	familieroing,	så	
finn	fram	den	gamle	færingen,	og	
begynn	å	trene!	

Terråk	idrettslag	er	glade	for	å	kun-
ne	invitere	til	regatta	for	33.	gang.	Vi	
håper	seglere,	roere	og	publikum	får	
fine	dager.	Idrettslaget	tilbyr	båtkul-
tur	og	dansemusikk	over	tre	dager

Tre	av	norges	beste	danseband	spil-
ler	på	utefest	i	sentrum,	så	vi	garan-
terer	god	stemning,	selv	om	vi	ikke	
har	kontroll	på	været.

Terråk	idrettslag	er	avhengige	
av	gode	inntekter	fra	
Nordlandsbåtregattaen,	og	ber	alle	
stille	opp	på	dugnaden.	
Inntektene	brukes/er	brukt	blant	
annet	til	følgende:	
-	Skihuset	på	Stormyra	stadion	
-	Lysløypenett	på	3,2	km,	med	
garasje,	smørebod	og	tråkkemaskin	
som	brukes	flittig	
-	Mathiasmoen	idrettsanlegg	
-	Baneklipper	
-	Oppkjøring	av	skiløype	innover	i	
Terråkmarka	hele	skisesongen	
-	Drift	av	idrettslaget	med	
undergrupper,	fotball,	ski,	handball,	
friidrett	og	trim.	
-	Laget	har	lav	kontingent,	kun	kr	
200,-	pr	år	for	voksne.	
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Bindal barnehage avdeling Bindalseidet

TEMA – BOKSTAVER
”Livet langs ei elv”

I	området	Granåsen/
Myrmarka/Svarthopen	i	
Harangsfjorden	er	det	de	
siste	årene	arbeidet	med	en	
ca	3	km	lang	natursti	langs	
Granåselva,	med	32	kultur-
minner	som	er	skiltet.	Søn-
dag	3.	juli	er	det	åpning	kl	
1300,	med	start	fra	Gran-
åsen.	Her	får	du	en	liten	
bit	av	Bindals	historie.	Det	
er	Berit	Eide	og	naturland-
skapsgruppa	i	Harangsfjor-
den	som	står	bak	arbeidet.	
Gruppa	har	fått	tilskudd	fra	
STILK/SMIL-midler.	

I	vinter/vår	jobbet	barna	i	barnehagen	i	10	uker	med	
temaet	om	 ”Alf	 og	Bett”	 (bokstaver).	 I	 disse	 ukene	
ligger	det	planlegging	sammen	med	barna,	gjennom-
føring	og	evaluering	av	temaet.	Barna	har	under	den-
ne	prosessen	gitt	veldig	gode	tilbakemeldinger	på	at	
dette	er	et	tema	de	har	 likt	å	holde	på	med.	Vi	har	
lest	bøker	om	enkeltlyder,	øvd	på	ABC-sangen,	 fun-
net	ting	som	begynner	på	den	 lyden	vi	har	holdt	på	
med,	lekt	kims	lek,	laget	bokstaver	i	trolldeig	og	med	
kroppen	vår.	Barna	har	også	fargelagt	de	bokstavene	

vi	har	holdt	på	med.	I	etterkant	av	teamarbeidet	had-
de	 vi	 foreldrekaffe	 hvor	 foreldrene	 hadde	 anledning	
til	å	komme	innom	for	å	se	på	det	barna	hadde	gjort.

Bindal	barnehage	har	denne	våren	hatt	ekstern	vur-
dering	av	sin	avdeling	på	temaet	”personalets	rolle	 i	
frileken”.	Det	er	utarbeidet	en	rapport	i	den	forbin-
delse	og	den	ligger	på	Bindal	kommune	sin	hjemme-
side.	
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Topp 10
Kulturkalender Sommeren 2011

Kviin

St. Hans feiring 
St.	Hans	feiring	i	Møllebogen	
torsdag	23.	juni	kl	17.	
Salg	av	rømmegrøt	og	grillmat.	Ulike	konkurran-
ser	og	aktiviteter.	Arrangør	U.L	Framsteg.

Nordlandsbåtregattaen 
Fredag	24.	juni				Vagabond
Lørdag	25.	juni				Contrazt	og	Dænsebændet

Åpning av sti
Søndag	3.	juli	er	det	åpning	av	en	ny	sti	i	kultur-
landskapsområdet	i	Svarthopen.	
Det	blir	også	baking	av	brød	i	utendørsovnen.	

Grautfesten i Båtneset
Lørdag	23.	juli.	Salg	av	graut	fra	kl	1800.	Fest	med	
Fullt	Hus	fra	kl	2200.

Bindalsdagen 
Lørdag	10.	september	på	Solstad.

Sommerkonserten 
i Åbygda 
Lørdag	16.	juli	er	det	konsert	på	ungdomshuset	
Åsen.	Du	får	høre	blant	annet	høre	utøvere	på	ma-
rimba,	fiolin	og	piano.	

Sommerkonserten 
i Vassås kirke 
Torsdag	14.	juli
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