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”Bindal best i klassen”
I følge avisen Kommunal rapport den 
24. mars er Bindal en klar skolevinner 
i Kommunebarometeret for 2011. 
Små grupper, kvalifiserte lærere og 
sterke elevprestasjoner sørger for 
at Bindal havner på toppen når alle 
landets kommuner måles.

Kommunebarometeret henter tall fra 
KOSTRA og Grunnskolens informasjons-
system, og ser på hva kommunen bruker på 
materiell, om det finnes kvalifisert personell 
i skolen og i SFO. Også gruppestørrelse og 
resultat på nasjonale prøver, standpunktka-
rakterer og eksamenskarakterer teller. Bindal ligger på topp i landet når Kommunal Rapport gransker statistikken for 

2010.  

Terråkmila 7.mai Terråkmila arrangeres lørdag 7. mai. Kom deg ut på snøfrie stier og veier, og begynn treninga.



2
Båtsaumen

Kommunalt informasjonsblad for Bindal 3
Båtsaumen

Kommunalt informasjonsblad for Bindal

Viktige telefonnummer:

Bibliotekets åpningstider :

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:
   Knut Toresen
Redaksjon:
  Jens Christian Berg
Trykk/Produksjon: Prinfo Rønnes, 
 Mosjøen, 75 17 53 00
Bladet sendes gratis til alle husstan-
der i Bindal kommune, og kan leses 
på kommunens internettside.  
Neste nummer er planlagt utsendt  
i juni 2011.

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

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

Nye ansettelser
Tannlege
Jakob Alineder er tilsatt som tannlege i Bindal fra august 2011. 
Alineder kommer fra Sverige, men er utdannet i Norge.

Renholdsleder
Torny Myrvang er tilsatt som renholdsleder etter Hege Nygård.

Søknadsfrist Bindal kulturskole
16. mai er fristen for å søke om plass i kulturskolen fra høsten av.
Søknadsskjema blir delt ut på skolene i Bindal, og kan hentes fra kommunens 
nettside.

Åpningstid kommunale kontorer
Fra 15. mai til 14. september er kontortiden 0800 til 1500. ved kontorene på 
Bindal rådhus.

Fra anleggsplan til folkehelse

Folketallet 
i Bindal
Pr. 1.1.2011  -  1.592 innbyggere

Rådmannen vil i april legge fram for 
kommunestyret et forslag om å sette 
i gang med en revidering av kommu-
nens anleggsplan. 

Den første anleggsplan for idrett ble 
laget i 1994, og hadde fokus på tradi-
sjonelle idrettsanlegg. Ved rullering av 
planen i 2002, var navnet og innholdet 
endret. Da het planen ”Kommunedel-
plan for fysisk aktivitet og naturopple-
velse”. Nå i 2011 er fokuset på nytt ut-
videt. Nå er det folkehelse i et bredt 
perspektiv som kommunen skal ha en 
politikk for. 

Dersom man skal søke om tippemid-
ler, kreves det at kommunen har en 
plan. Det er opp til kommunen hvor 
omfattende planen skal være, men 
det er mange ting som taler for at 
vi nå må tenke forebyggende helse-
arbeid på mange områder. Rådman-
nen vil foreslå at det opprettes en 
arbeidsgruppe for planarbeidet, med 
representanter fra idretten, FYSAK, 
kommunelege, kultur og oppvekst og 
planavdelingen.

Sommerjobb som renholder? 
  
Bindal kommune har behov for sommervikarer innen renhold. Kan dette være 
av interesse, send en kortfattet søknad til:
  
   Bindal kommune 
Søknadsfrist 30.04.2011   Plan-og ressursavd 
   Rådhuset 
   7980 TERRÅK

Kjære Bindalinga!

I skrivende stund er det tett sny-
drev utenfor vinduet, og de gryen-

de vårfornemmelsene som begynte 
å komme da det regnet og tinte for 
litt siden er godt parkert. Men der 
jeg kommer fra sier man at det skal 
legge hvitt 7 ganger før det blir vår, 
så vi har godt mot ! 

Når dette leses er det snart påske, 
eller kanskje du har Båtsaumen lig-
gende så du leser det i selve påsken? 
Jeg vet jeg har vært i Bindal før jeg 
flyttet hit, og hatt sein påske der det 
har vært grønt på engene. Jeg ten-
ker enda hvor godt det hadde vært 
å la sauene lamme i grønn eng! Det 
hadde vært optimal start på livet! 

Det er ikke alle som får en like god 
start på livet, og disse får som re-
gel en tyngre bør å bære senere i 
livet også. Derfor er det så viktig at 
vi som får ansvaret for en stor del 
av oppveksten til barna i kommunen 
tar dette ansvaret på alvor og sør-
ger for gode oppvekstvilkår gjen-
nom gode fagpersoner i barnehage 
og skole. 

Politikerne har en viktig rolle i dette 
gjennom de prioriteringer vi gjør 
når vi bevilger penger på budsjett, 
men ansatte i skole og barnehage 
har et stort ansvar for hvordan de 
forvalter de tilgjengelige ressur-

sene. Derfor er det så fantastisk 
artig å lese på førsteside i Kommu-
nal rapport at skolen i Bindal er på 
topp på kommunebarometeret når 
det gjelder resultat i skolen. Elevene 
skårer også langt høyere enn lands-
gjennomsnittet på nasjonale prøver! 
All ære både til elevene og lærerne i 
skolen for disse resultatene!

Vi vet at det er nøye sammenheng 
mellom uro i klassene og det læ-
ringsutbyttet elevene får av under-
visningen. I gjennomsnitt mister fak-
tisk elevene et helt skoleår gjennom 
et skoleløp på grunn av bråk og uro. 
Det er mye! Men vi ser at elevene i 
Bindal ligger godt an, så noe må vi 
gjøre riktig her. I tillegg er den inn-
sats som Bindalseidet friskole gjør i 
forhold til dysleksi fantastisk viktig. 
Og jeg håper også de andre skolene i 
Bindal nyter godt av dette. 

Foreldrenes rolle i oppveksten til 
barna er viktig. Oppdragelse hjem-
mefra, med alminnelig høflighet og 
det å lære seg å ha respekt for hver-
andre er viktig. Jeg opplever ung-
dommen i Bindal som høflig og vel-
oppdragne, det er hyggelig å treffe 
folk som hilser uoppfordret og blidt. 
Ble fristet til å omskrive et kjent si-
tat: Møt andre som du vil at de skal 
møte deg!

Innspurten på nominasjonsproses-
sen i partiene er nå på sitt høyeste, 
og listene er kommet ut når dette 
er på trykk. Det er en spennende 
tid frem mot valget, og ikke minst 
etter valget når det skal avgjøres 

hvem som blir ordfører i de neste 
fire årene! 

Det som har slått meg i denne pro-
sessen er at det er så vanskelig å få 
damer til å stille på listene. Med få 
unntak tror jeg nok de fleste parti-
ene har slitt både med å få lister på 
plass, men særlig med å få damer 
til å si ja til å stille. Dette er synd, 
for vi trenger så inderlig et godt og 
reflektert utvalg av mennesker som 
sammen skal styre Bindal i de nes-
te fire årene. Vi trenger alminnelig 
fornuftige og reflekterte folk inn i 
kommunestyret, og ikke ”superpoli-
tikere” som har svar på alt! Sammen 
skal vi finne de rette løsningene som 
er til beste for Bindal! Uansett om 
jeg blir ordfører eller ikke, så gleder 
jeg meg til de neste fire årene, og 
jeg er utrolig optimistisk på vegne av 
Bindal!

Vi har så fantastisk godt utgangs-
punkt! Selv om ikke endringer skjer 
over natten så skjer det stadig noe 
positivt og bra, og det er viktig. 

Vi har det godt i vår lille beskyttede 
del av verden når viser hva som rø-
rer seg ellers av uro og krig og na-
turkatastrofer i verden for øvrig.

Med ønske om en fredelig og 
fin påskehøytid til dere alle!

Petter A. Bjørnli, ordfører
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Nordlandsbåtregattaen arrangeres i år for 33. gang. Re-
gattaen har som mål å fremme kjennskapen til og kultu-
ren rundt Nordlandsbåten. 
Nordlandsbåtregattaen er båten, festen og opplevelsen! 

Vi vil spesielt oppfordre dere til å delta i seglingen og 
rokonkurransen. Har du et ønske om å delta i segling, 
men ikke har tilgang til båt kan du henvende deg til 
idrettslaget via nordlandsregattaen@gmail.com, så skal 
vi prøve å hjelpe deg.

Årets arrangement gjennomføres i noenlunde samme 
stil som tidligere år.

Musikkmessig vil årets regatta bli en dansegalla.
Fredag 24.juni spiller dansebandet VAGABOND. 
Lørdag 25. juni spiller dansebandene CONTRAZT 
og DÆNSEBÆNDET.

Dersom du ønsker en bod til arrangementet eller har 
innspill vedrørende regattaen, tar vi gjerne imot dette 
på: nordlandsregattaen@gmail.com. 

Mvh 
Terråk Idrettslag  

TERRÅK IDRETTSLAG REGATTA 24. juni – 26. juni 2011

5. februar 1986 møttes 
50 - 60 personer til stif-
telsesmøte på Bindalsei-
det eldresenter. Initiativ-
taker var først og fremst 
Randi Nordgård, godt 
hjulpet av bl.a. Anders 
K. Botn. 39 personer 
tegnet seg som medlem-
mer samme kveld, og et 
styre med leder ble valgt. 
Første formann ble Otto 
Liasjø. Senere har mange 

andre svingt formanns-
klubba.
 To tykke og velskrev-
ne protokoller forteller 
om ei aktiv og reiselysten 
forening. Medlemstallet 
har variert. På det meste 
har det vært over 80, i 
dag teller foreningen 45 
medlemmer.
 Det står stor respekt 
av pionerenes arbeid de 
første årene. Uredde ga 

de seg i kast med store 
utfordringer. Med økono-
misk støtte fra kommunen 
gikk de løs på to store ut-
bygginger av eldresentret 
på Bindalseidet. 
 Først forlenget de sa-
len med 8 meter, etterpå 
bygde de om gang/garde-
robe og toalettavdelin-
gen. Senere har de inngått 
en ”livslang” leieavtale 
med kommunen om bruk 

av eldresentret, inklusiv 
kjøkken m.m.
 I årene etterpå har 
de engasjert seg i mye og 
mangt. Sosiale sammen-
komster og reisevirk-
somhet har vært hoved-
tema. Utallige steder har 
de besøkt!
 Sang- og musikktra-
disjonen har stått sterkt. 
Med velvillig hjelp fra byg-
das egne spillemenn har 
det blitt sunget av hjer-
tens lyst på de aller fleste 
sammenkomster. 
 25års-jubileet feires 
i Kolven fredag 13. mai. 
Styret, under ledelse av 
Solbjørg Sagmo, står som 
arrangementskomitè. De 
sender i disse dager ut 
invitasjoner til sine med-
lemmer og andre gjester.
 Vi ønsker Bindalsei-
det pensjonistforening 
lykke til med jubileet!

Håvard Liasjø.

BINDALSEIDET pENSjoNIST-
FoRENING RuNDER 25 ÅR

Fra venstre: Henry Bergh, Otto Liasjø, Halvor Kveinå, Håkon Pedersen. Bak: Marius Vollan, Einar 
Bøkestad, Knut Skogseth, Rolf Brønmo. - Fra dugnaden på Bindalseidet eldresenter 1988.

BRuKTmARKED
på Terråk skole 21. mai, kl 13.00

• Vi selger små og store, brukte 
  og ubrukte ting for en billig penge. (Ikke klær)

• Kaffe og kaker

• Loddsalg

Kom og se, kanskje finner du akkurat det du leter etter.

Arrangører: Elevbedriften "Bissnissan" ved Terråk skole.( 8. klasse)

KRITERIER GRuNNSKoLE
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng (25 %): Resultater er viktig, selv om det også er andre 
forklaringsfaktorer på gode resultater enn at skolen er god. Gjennomsnittlig gruppestørrelse grunnskolen (15): 
En indikator som nok favoriserer småkommuner, men i utgangspunktet vil hver elev få mer oppmerksomhet 
og oppfølging når det er undervisning i mindre grupper.

Andel godkjent utdanning (15): Foretas undervisningen av kvalifisert personell? Det hjelper lite å være 
ekspert i matematikk hvis man ikke er pedagog.

overgang til videregående skole: Ble vurdert som kriterium, men det skiller svært lite mellom de 300 
beste kommunene, og dermed gir kriteriet liten effekt i en slik rangering.
Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev i grunnskolen (10): Brukes det faktisk penger på å gi elevene 
materiell hvert år?

Andel ansatte i SFo med lærerutd, førskoleutd eller fagutd i barne- og ungdomsarbeid (20): 
Det mangler gode indikatorer for SFO. Hvilken bakgrunn de ansatte har, kan indikere hvordan kvaliteten
i tjenesten faktisk er.

Gjennomsnitt nasjonale prøver siste tre år, 5. og 8. trinn (15): Nytt kriterium. De tre siste årene er 
brukt for å jevne ut tilfeldigheter – samt få med nok kommuner i tallene. 5. trinn og 8. trinn er vektet likt. Hvis 
elevene i kommunen konsekvent får for høye avgangskarakterer – og dermed mange grunnskolepoeng, kan 
dette kriteriet justere inntrykket av elevresultatene. Eller de kan bli bekreftet, slik tilfellet er i Bindal.

”Bindal best i klassen”
I følge avisen Kommunal rapport den 
24. mars er Bindal en klar skolevinner 
i Kommunebarometeret for 2011. 
Små grupper, kvalifiserte lærere og 
sterke elevprestasjoner sørger for 
at Bindal havner på toppen når alle 
landets kommuner måles.

Kommunebarometeret henter tall fra 
KOSTRA og Grunnskolens informasjons-
system, og ser på hva kommunen bruker på 
materiell, om det finnes kvalifisert personell 
i skolen og i SFO. Også gruppestørrelse og 
resultat på nasjonale prøver, standpunktka-
rakterer og eksamenskarakterer teller.
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• Forslag til forbedring av omdømme: 
• Omdømme er irrelevant så lenge det ikke finnes jobb
• Det er mange kreative ungdommer fra Bindal som vil gjøre mye for å se at hjemkommunen lykkes!
• Ivareta ildsjelene, støtt dem både økonomisk og ellers. Vis barn og ungdom at Bindal ivaretar sine 

beboere og er villig til å satse på de som brenner for noe.
• Ungdommen må samles, og ikke bare sitte innendørs hver for seg! Flere sosiale treff for ungdom
• Flere jobbmuligheter.
• Sats på ungdom som kan ha med seg samboer/ektefelle med eventuelle barn
• Fritidstilbud: Ikke steng ting som gjør at vi kommer tilbake, f.eks puben!
• Sørg for at ungdom som ønsker å flytte hjem får den hjelpen/støtten-/informasjonen de kan få. Det er 

mange som vil bosette seg hjemme etter endt utdanning!
• Vær miljøvennlig! Sats på fremtiden. Mer kollektiv transport og framtidsrettet ideologi. Mer kultur, 

prioriter ungdom. Opplevde selv å ikke få plass i kulturskole pga voksne kom før i køen, dette blir feil.
• Syns Bindal generelt er dårlig til å markedsføre seg.
• Unngå det klassiske ytre/indre Bindal. Markedsføre Bindal som turistkommune i større grad, og sørg for 

å ha gode Bindalsambassadører.
• Idrettshall.
• Satse på å tilrettelegge for at nye ideer/initiativ/nytenkning kan bli gjennomført. Tradisjon er vel og bra, 

men per i dag er mulighetene for nyskapning i kommunen for dårlige.
• Ta vare på de som allerede bor her, og ikke fokusere for mye på at man bare skal få nye tilflyttere.
• At kommunen har mer samspill med hele Bindal, vi er på god vei, men det må bli mer samspill.
• Etter at hele kommunen stilte samlet opp for å hindre asylmottak bør denne innstillingen gjøres noe 

med. Dette er ikke akkurat noe som sier "Hjertelig velkommen" til fremmede.
• Synliggjør de gode historiene - og fortelle den gode historien på en spennende måte.

Undersøkelsen er gjort i perioden 
januar til mars 2011, og 125 voks-
ne og 50 ungdommer har svart på 
mange spørsmål om hva de mener 
om kommunal tjenesteyting, og det 
å vokse opp og bo i Bindal, og hva de 
tenker om en framtid i Bindal.

Undersøkelsen vil bli presentert på 
Bindalskonferansen den 14. april på 
Horstad gård, men her er noen av 
resultatene.

mange av ungdommene som har svart, har 
også kommet med konkrete forslag til hva 
vi kan bli bedre på i Bindal.

Bindal - med vind i seglan

- I omdømmeundersøkelsen har 
voksne og ungdommer svart 

hva de mener om Bindal.

Et nytt ansikt møter deg på  
Frivilligsentralen

Tom van Tuijl har blitt ansatt i 50 % vikariatstilling 
i Frivilligsentralen i Bindal. Tom er fra Nederland, 
er 30 år og er bosatt på Terråk der han driver 
et treningsstudio. Han er utdannet politi og har 
samboer og 2 barn.
Det var 8 søkere på dette vikariatet.

Det vil bli en viss arbeidsdeling mellom Gerd og 
Tom. Hoveddelen av Toms arbeid skal rettes mot 
ungdom i kommunen, noe som Frivilligsentralen 
lenge har villet prioritere.

Peder Knophs vei 6, 7980 Terråk – Tlf: 75 03 17 44 - mobil: 482 99 650 –  
frivillighetssentralen@bindal.kommune.no – Org.nr. 987 753 269

Hva er det som gjør at du bor i Bindal? 
Her skårer trivsel og familie (26%) høyest, sammen med jobb (23%) 
og friluftsliv (19%). 

Hvis du bor i Bindal, planlegger du 
 å flytte i overskuelig framtid? 
6 % ja, 63% nei, 32% vet ikke 

De som svarer ja på at de planlegger å flytte, begrunner det med 
jobb. De som ikke har fast jobb, vurderer flytting. Noen begrunner 
det med at de ikke har familie eller tilhørighet her. 

Når vi spør om folks første assosiasjon til Bindal, svarer mange 
heimplass (32%),  friluftsliv-/natur (28%) og trygghet og trivsel (25%) 

På spørsmålet om hvilken generell oppfatning folk har av kom-
munens tjenestetilbud, svarer 79% positivt, 26 % vet ikke og 5 % 
negativt. 

Det som folk sier de er mindre fornøyde med, er kommunikasjoner, 
karriere- og kompetansemuligheter, kultur- og fritidstilbud og jobb 
  tilbud for seg selv og partner. 

Her er noen menings- 
ytringer fra voksne: 

- Bindal er en fin plass å bo. Synd det 
er litt lite ledige boliger og dårlig med 
ledige jobber. 

- Vi trenger flere gode arbeidsplasser 
for å få ungdommene tilbake til kom-
munen. Jeg vet at flere av de som er 
flyttet, har ønske om å bosette seg i 
hjemkommunen hvis de hadde hatt 
jobb. 

- Det er ikke nok med vind i seglan, 
det må faktisk handling til. Uten nye 
arbeidsplasser går Bindal kommune 
mot den sikre død, vi overlever ikke av 
fin natur alene. 

- Selvfølelsen må opp i Bindal! Her er 
mye å være stolt av, men få som ser 
det! 

Hovedmålsettingen er:

Bindal kommune skal være
et livskraftig samfunn som

hele tida utvikler seg, og der
det skjer nye ting.
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Topp 10 i Bindal er nå 10 år og 
et godt etablert tiltak for be-
folkningen i Bindal, nabokom-
munene og turister. Topp 10 er 
et samarbeid mellom Bindal 
kommune / FYSAK og alle 
idrettslagene.

Kontaktene i hvert idrettslag skal 
ha ros for den jobben de gjør, med 
å merke stiene og legge ut og hente 
bøker. Svein Holten har ansvaret for 
hjemmesiden, bindalstur.no Der 
ligger kart, veibeskrivelser, bilder 
og trimkort. Der kan man sende inn 
bilder, kommentarer, ros og ris. Til-

bakemeldinger er viktige for at 
vi skal kunne forbedre tiltaket. I 
alle år blir det noen forsinkelser 
i forhold til å bytte bøker om 
høsten. Derfor vil besøkstallene 
varierer noe. 
 En annen morsom ting er at 
det er veldig mange hunder som er 
på toppturer. Noen topper er mer 
besøkt enn andre. Noen av top-
pene er med i lignende ordninger i 
Brønnøy, Nærøy og Vikna.
 Målsetting for 2011 er at alle bø-
kene blir byttet ut ca 15. september. 
2011.

Jeg vil takke alle kontaktpersonene 
som gjør den praktiske jobben med 
merking og oppdatering av hjemme-
siden. 
 Jeg ønsker alle turgåere mange 
fine turer og flotte naturopplevelser. 

Gudrun Fossem

– ja, det er faktisk det! 

Museenes samlinger ligger for en 
stor del i arkivene, beskyttet og iva-
retatt for at samtidige og framtidige 
generasjoner skal kunne benytte 
tingene og fotoene til opplevelse og 
kunnskap. Nylig ble flere av gjen-
standene tatt opp og gjort tilgjenge-

lig bl.a. for elevene på Kjella friskole. 

Elevene spilte først et dataspill, 
”Gjenstandsferden”, hvor muse-
umsgjenstandene har en sentral 
rolle.  Dette ble fulgt opp med et 
møte med tingene ”real life” og elev-
ene lyttet interessert i det Eidissen 
hadde å fortelle. For at vi i fremti-

den skal kunne vite noe om hvordan 
barn og unge hadde det i år 2011, ble 
elevene til slutt oppfordret til å re-
gistrere sine gjenstander på museet. 
Besøket ble arrangert av Nordland 
fylkeskommune i samarbeid med 
Helgeland Museum. 

I februar arrangerte Bindal ungdommens kulturmønstring for 7. gang, og tok i mot ungdom fra Sømna og Brønnøy 
på Terråk samfunnshus til en todagers happening. Nærmere 100 ungdommer deltok med sceneinnslag og kunst. 

Fra Bindal kom disse videre til 
fylkesmønstringen i Bodø i mars:

musikk:
Oh, it’s so quiet  
Mathilde Vea Iversen

Sandra Dee 
Mathilde Vea Iversen, Susanne Moe,  
Lotte Brevik og Ida Marie Fuglstad

Zombie infection   
Shaman Fall

Kunst:
Vannglass 
Helle Brevik

Bilde 6 
Hannah Skarstad

Antall 
besøkende:  

2008 2009 2010

Heilhornet  59 21 1117

Lisshornet  80 52  

Holmshatten  78 92 85

Vattafjellet  62  102

Veabakken  282 170 265

Kvitnesodden 50 48 78

Mulingen    429

Skarstadfjellet 84 50 62
Maraftashaugen 83 30 38

Åkvikfjellet  139 109 85

Bilde 6 av Hannah Skarstad

En huggert er et kort sverd, brukt på 
båter men også som et forsvarsvåpen. En 
beskyttelseskappe rundt hånden vernet 
mot skader i kamp. Thomas Lundseng er 
ivrig med. 

Ruben Øvergård viser stolt 
fram kanonkula som stammer 
fra Napoleonskrigene og fra 
trefninger i Trondheimsfjorden 

Det var mye spennende Ann 
Kristin Eidissen ved Helgeland 
Museum hadde med seg i 
Amerikakofferten da hun 
besøkte 7. klasse ved Kjella 
friskole. 

For å bevare gjenstandene best 
mulig, er det nødvendig med beskyt-
tende  hansker. Martin Larsen er klar 
til studiet

Foto ”Vannglass” av Helle Brevik
Mathilde Vea Iversen 

Gruppa Shaman FallMathilde Vea Iversen sang Sandra Dee og Susanne Moe, Ida 
Marie Fuglstad og Lotte Brevik danset.

Det er en bombe i museets kjeller! 

Topp 10
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Samhandlingsreformen 
i Bindal kommune

Foring av elg

Bindal kommune planleg-
ger samhandlingsrefor-
men sammen med kom-
munene i Ytre Namdal.

Samhandlingsreformen 
bygger på Stortingsmel-
ding nr 47, der Stortinget 
har en plan om å bedre 
helsetjenestene i Norge.

Samhandlingsreformen 
har som målsetting:
• å gi kommunene mer 

ansvar for helse- og 
omsorgstjenesten

• kommunene skal 
sette inn tiltak for å 
begrense og forebygge 
sykdom

• kommunene og syke-
husene skal ha avtaler 
om samarbeid

• kommuner gis mulighet 
for å samarbeide om 
helse- og omsorgstje-
nester

Samhandlingsreformen 
trer i kraft den 1.1.2012. 
Da vil også nytt lovverk 
iverksettes.

I prosjektet Samhandling 
i Bindal og Ytre Namdal 
er det tilsatt en prosjekt-
leder. Det er nedsatt ar-

beidsgrupper som skal 
se nærmere på følgende 
områder:

• Forebyggende og hel-
sefremmende tiltak

• Ny organisering av 
psykisk helsetjeneste i 
Bindal og Ytre Namdal

• Fastleger, offentlig le-
gearbeid og legevakt

• Døgnkontinuerlig   
øyeblikkelig hjelp   og 
hjemmetjeneste

I prosjektet og alle ar-
beidsgruppene foregår 
det mye godt arbeid og 
min erfaring er at selv om 
vi er en liten region med 
ca 11 000 innbyggere, har 
vi i dag gode tjenester og 
mange ansatte med mye 
kunnskap og erfaring. 
Mange ansatte har arbei-
det lenge i regionen og 
stabilt helsepersonell er 
en styrke. Forebyggende 
og helsefremmende tiltak 
må kommunen legge til 
rette for, men vi alle har 
et eget ansvar for å leve 
slik at kropp og sjel ikke 
tar skade.

Det er alltid spenning 
knyttet til slike store 

Viltnemnda i samråd med viltansvarlig i kommu-
nen har satt igang tiltak for å få "sentrumselgen" 
til å trekke ut av bebyggelsen.

Til dette er det anlagt 3 foringsplasser utafor 
Terråk sentrum. Langstrandhøgda ved 5-kilome-
tern og en plass ved lerduebanen, samt en for-
ingsplass ved Matiasmoen.

Så langt det er gjort observasjoner, er det kun 
rundballen ved lerduebanen som er spist av. Har 
vært besøk på de andre, men ingen innhogg.

Uansett har viltnemnda tro på dette og planen 
er å iverksette dette senhøsten 2011, slik at vi 
sannsynligvis får elgen ut av sentrum i perioden 
mellom november - februar, da det ser ut til at 
elgen trives rundt husene til folk. Mye avhenger 
også av hvor tidlig vinteren setter inn, snøfor-
hold og kulde.

Tiltaket er i allefall et forsøk, så får vi dra de 
erfaringer vi får ut av dette forsøket i håp om 
å redusere denne trafikken. Det blir også gjort 
andre tiltak, men det går mere på den generelle 
forvaltningen.

Viltnemnda i Bindal kommune
Viltansvarlig Karl-Erik Solum

prosjekt både i forhold 
til lokal mestring og 
økonomiske tilskudd til 
alle prosjektene. Ut fra 
tidligere erfaring har jeg 
god tro på at Bindal kom-
mune kan følge opp Sam-
handlingsreformen med å 
gi innbyggere gode helse-
tjenester og motivere til 
helsefremmende adferd i 

samarbeid med helsefor-
etakene og nabokommu-
nene når reformen innfø-
res den 1.1.2012.

 
Gudrun Fossem

Kulturprisen
Forslag på kandidater til kulturprisen i Bindal kan sendes til Bindal kommune innen 10. mai

Retningslinjene for prisen er slik:
1.  Bindal kommune v/ formannskapet deler ut en «Kulturpris».       
 Prisen deles ut hvert år, dersom ikke annet blir bestemt.
2.  Formålet med kulturprisen er å gi anerkjennelse til en person eller forening/lag som har    
 utmerket seg ved sin innsats i kulturlivet i Bindal.
3. Prisen gis til vanlig til en person, men kan i spesielle tilfeller deles. 
   Prisen kan også gis til en forening eller et lag.
4.  Kulturprisen overrekkes av ordføreren, sammen med et diplom.
5.  Formannskapet tildeler prisen etter innstilling fra oppvekst- og kultursjefen.
6.  Prisen lyses ut i avisene og i kulturkalenderen med en frist for innsending av forslag til kandidater.
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Viktige FRISTER 
for landbruket: Bindal Fotball

Bindalsdagen 
Lørdag 10. september på Solstad, Nord-Vedstrand.

Nord-Vedstrand aktivitetslag er i full gang med å plan-
legge aktiviteter denne dagen, men ønsker fortsatt 
flere påmeldinger. De har fått inn påmeldinger fra lag 
og foreninger, men ønsker også kontakt med private 
personer som har noe de har laget og kanskje ønsker 
å selge eller vise frem denne dagen. De tar i mot på-
meldinger fortløpende selv om fristen er gått ut, og 
oppfordrer alle kreative sjeler til å melde seg på. 

Påmelding kan skje på mail til: nlauritz@online.no 
eller på tlf 90704434.

Hilsen Nina Lauritzen. 

Informasjon fra 
barneverntjenesten
Kommunestyrene i Bindal, Brønnøy, Søm-
na, Vega og Vevelstad besluttet desember 
2010 å inngå avtale om interkommunal bar-
neverntjeneste. 

Dette betyr at det blir hovedkontor i 
Brønnøysund og avdelingskontor i Bindal, 
Sømna, Vega og Vevelstad. Formell opp-
start av tjenesten er planlagt til september 
2011. Familier og andre fagtjenester blir 
informert nærmere når planleggingen er 
kommet lenger. 

Barneverntjenesten i Bindal

Bindal Fotball stiller 4 lag i år; 4. divisjon og 6. divisjon for voksne, og 
gutter 16 og gutter 14.

I tillegg har Terråk/Åbygda fotballklubb fortsatt samarbeid om de 
yngste klassene, og har lag blant annet i G12 i avd 2.

Det er satt opp terminliste med datoer for de første hjemmekampe-
ne, men publikum bør følge med på oppslag, og på Bindal Fotball sin 
egen nettside, da steder og tidspunkter kan bli endret på kort varsel.

Fotballskole

I juni blir det fotballskole for 4. gang. Alle 
detaljer er ikke klare ennå, men Bindal 
Fotball arbeider med å organisere en fot-
ballskole på Terråk på samme måte som de 
siste årene. Vi får besøk av kjente fotball-
profiler og samler barn og unge til to dager 
med fotball og moro.

4. divisjon:
Mandag 25. april (2. påskedag)  Bindal Fram - Terråk  kl 1500
Lørdag 21. mai   Bindal Kattem Terråk  kl 1500
Lørdag 11. juni   Bindal Neset Terråk  kl 1500
Lørdag 18. juni  Bindal Tangmoen Terråk  kl 1500
Fredag 24. juni   Bindal Verdal 2 Terråk kl 1930

6. divisjon:
Tirsdag 3. mai   Bindal 2 Rørvik 2 Bindalseidet kl 2000
Søndag 24. mai   Bindal 2 Hållingen Bindalseidet kl 2000

G16 (3.div avd 1):
Tirsdag 3. mai   Bindal Namsos 2 Terråk kl 1900
Onsdag 18. mai   Bindal 7er Leka/Nærøy 7er Terråk kl 1900
Mandag 30. mai   Bindal Kolvereid Terråk kl 1800
Mandag 20. juni   Bindal Overhalla Terråk kl 1900

G14 7er (3. div avd 1):
Tirsdag 10. mai   Bindal Kolvereid Terråk kl 1900
Søndag 22. mai   Bindal Lierne Terråk kl 1500
Onsdag 8. juni   Bindal Overhalla Terråk kl 1930
Onsdag 22. juni   Bindal Rørvik Terråk kl 1900

Fotballturneringen 
Bindals-cupen 2011

Arrangeres første gang på Terråk, 
lørdag 11. juni og er for jenter og gut-
ter fra 6 år - 16 år. 

20. Januar Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket
  Søknad om refusjon av avløserutgifter ferie- og fritid
01. April Søknad om SMIL-midler
01. Juni Frist for tilknytning Debio for de som ønsker å få godkjent omlegging til økologisk drift
15. Juni Frist for reparering av vinterskadet eng
15. Juli Søknad om tilskudd til vinterskadet eng
15. August Siste frist for miljøspredning av husdyrgjødsel
20. August Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket
  Søknad om miljøtilskudd i jordbruket
15. September Siste frist for spredning av husdyrgjødsel på eng uten nedmolding
1. Oktober Søknad om leie av melkekvote
  Innmelding for salg av melkekvote
31. Oktober  Søknad om erstatning ved avlingssvikt
01. November Søknad om miljøtilskudd til beitelag
  Søknad om erstatning for sau tatt av rovdyr
  Søknad om tilskudd skogkultur
01. Desember Innmelding kjøp av melkekvoter
31. Desember Søknad om erstatning for tap av sau på beite som ikke er forårsaket av rovdyr
  
  Refusjon avløsertilsudd ved sykdom m.m. kan søkes hele året
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ÅpNINGSTIDER:

Tirsdag: 10.00 – 15.30
Onsdag: 10.00 – 15.30
Torsdag:18.00 – 20.00
Fredag: 10.00 – 15.30

Fra 15. mai følger biblioteket 
åpningstidene til kontorene 
på rådhuset, og stenger kl 
1500 tirsdag, onsdag og fredag 
fram til den 15. september

Lokalsamfunn med moT Bindal folkebibliotek
HELHETSmoDELL
Lokalsamfunn med MOT er en helhetsmodell som 
skal forsterke MOTs visjon, grunntanke, grunnver-
dier og mål.

moTs VISjoN
• Varmere og tryggere oppvekstmiljø.

moTs GRuNNTANKE
• Bevisstgjøre ungdom til å ta valg som gjør at de 

mestrer livet.
• Styrke ungdoms mot til å ta vare på seg selv og 

hverandre.
• Drive holdningsskapende arbeid med fokus på 

verdier, valg og tro på egne krefter.

moTs GRuNNVERDIER
• Mot til å leve
• Mot til å bry seg
• Mot til å si nei

moTs mÅL
Vi skal hjelpe ungdom til å bli robuste, ta bevisste 
valg og tro på egne krefter.
Vi skal bidra til ungdomsmiljø der forskjeller aksep-
teres, og der ungdommene gjør hverandre verdifulle 
og betydningsfulle.
Lokalsamfunn med MOT benyttes av en kommune 
eller et nærmiljø, som ser MOT i en helhetssam-
menheng, ser på eierskap som en suksessfaktor og 
bruker MOT som en paraply/symbol på sitt hold-
ningsskapende arbeid og et virkemiddel for å skape 
lokale team med felles forståelse.

Bindal kommune har et samarbeid med moT
MOT’s skoleprogram blir kjørt i skolen. Gjennom 
gjentakende besøk med ”ung til ung”-formidling, øvel-
ser, historier, dialog og rollespill bevisstgjøres ungdom 
til å ta egne valg, ta vare på hverandre og vise mot.

Tema som blir tatt opp er for eksempel viktigheten av 
å ha drømmer og mål, hvordan man kan ha en positiv 
påvirkningskraft på andre, at man skal gå sine egne 
veier og dyrke sine egne interesser, at man skal tørre 
å stå opp for seg selv og hverandre. MOT ønsker å 
bidra til varme og trygge ungdomsmiljø der ungdom 
gjør hverandre verdifulle og forskjeller aksepteres. 
MOT-informatørene har vært på skolering og kjører 
programmet i skolen ved hjelp av et manus.

Dette er en modell for å nå best mulig inn til 
ungdom med MOTs filosofi og budskap. 

De viktigste elementene i modellen:
•  Forankring hos toppledelsen i lokalsamfunnet og på  
 skolene.
•  MOT er en rød tråd i ungdoms hverdag, gjennom   
 program på skolen, tiltak på fritiden og andre tiltak  
 og forsterkningselementer.
•  Lokale MOT-team som deler kunnskap og inspirasjon

Lars Berg-Hansen er ny MOT-
informatør i Bindal. Geir Holten 
fortsetter som før, men i en ko-
ordinatorrolle.

Har du god tid, må du gjerne komme 
innom biblioteket og få en
kopp kaffe eller te. Da kan du sitte i 
bibliotekets hyggelige sofagruppe og lese 
bok, avis, tidsskrift eller bare få et lite 
pusterom.

På biblioteket finner du 5 pc'er med internett som publikum kan bruke.

Bindal folkebibliotek ligger i 1. etasje i råd huset 
på Terråk. Der finner du bøker, lokalaviser, 
tidsskrifter, DVD, norsk musikk, lokalhistorie.

Vi skal ha noe for enhver smak. Det vi ikke har 
selv, kan vi låne inn fra andre bibliotek.

Hvis det er vanskelig for deg å komme i åp-
ningstiden, må du bare ta kontakt og fortelle 
hva du ønsker å låne. Vi kan kontaktes på tele-
fon, e-post eller websøk.

Utleveringssted blir vi enige om. Du kan leve-
re tilbake det du har lånt på biblioteket, eller 
i skap som står utenfor biblioteket, på Kjella 
friskole og Bindalseidet friskole.

KoNTAKTINFoRmASjoN:

Telefon: 
75032548

E-post: 
biblioteket@bindal.kommune.no

Websøk: 
http://asp.bibits.no/bindal.fb/ Biblioteksjef

Kristin Gutvik

BoKSALG pÅ 
BIBLIoTEKET
3. mai starter vi med boksalg  
på biblioteket. 

Det vil man finne både gamle og 
nye bøker til en rimelig penge.
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Topp 10
Kulturkalender 2011

Kviin
Lørdag 16. april kl 2000 på Terråk samfunnshus er
det konsert med Kviin. Med tittelen ”Fantasia” gir
koret smakebiter av musikk fra filmens verden.

Rekeaften
Granheim, Skjelsviksjøen skjærtorsdag 21. april. 
Musikk: Kveinå's. Forhåndssalg av billetter på Coop 
marked Bindalseidet. Arrangør er UL. Fremskridt.
Øl- og vinrett.

påskeskirenn
 i Åbygda onsdag 20. april, med dansefest på kvelden. 
Se oppslag for flere opplysninger. 

påskepub
Pubaften på Vonheim ungdomshus påskeaften 23. 
april. Musikk: Stian Kjeldsand, Jonas Engan og Jon Mag-
ne Grønbech. Øl og vinrett. Arrangør er UL Fønix. 

Korkonsert
Lørdag 30. april på Toppen forsamlingshus, Terråk,
inviterer Bindalseidet songlag til avskjedskonsert for
dirigent Gunnhild. Med på konserten blir også Kviin
og sangelever fra Bindal kulturskole.

Bryggedans på Helstad med 
Vømmølgutan
Lørdag 11. juni

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

Bassengene stenger 15. april

Bygdekinoen

Basseng

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

Kviin


