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Åbygda, Kjella og Bindalseidet fris-
koler starter høsten som selvstendige 
enheter, uten kommunal tilknytning. 
Hverdagen for elever og lærere vil 
stort sett bli som før, og friskolene og 
kommunen har som mål at undervis-
ningstilbudet skal bli like godt som i 
den offentlige skolen.

Friskolene og Bindal kommune har 
kommet fram til avtale om en del om-
råder, og vil drøfte samarbeid på andre 
områder som trenger avklaring.

Forsikring av elever og lærere. Fris-
kolene skal få benytte seg av samme 
forsikringsselskap som kommunen, og 
får de samme rabattordningene.
Innkjøpsordning. Friskolene kan få 
samme rabattordning som kommunen 
hos leverandørene.

Faglige  nettverk. Friskolene må selv 
dekke utgifter til deltakelse i nettverk, 
men kommunen ser det som verdifullt 
at friskolene fortsatt deltar.
RKK—Regionalt kompetansekontor. 
Friskolene må selv betale deltakelse 
i kompetansetiltak, men Bindal kom-
mune vil dekke sin andel av driften av 
RKK-kontoret
Videreutleie av skolene. Friskolene får 
et årlig tilskudd fra kommunen for å 
fortsette med videreutleie av skolelo-
kaler.
Revisjon og regnskap. Friskolene må 
selv føre regnskap. Kommunerevis-
jonen for Sør-Helgeland har ikke au-
torisasjon for å revidere regnskap fra 
friskolene.
Bredbånd. Friskolene på Kjella og 
Bindalseidet må dekke 50% av driftsut-
giftene til bredbåndslinjene.

Fordeling av vikarutgifter til Hovedtil-
litsvalgt for Utdanningsforbundet. 
Denne utgiften fordeles etter antall 
organiserte lærere ved de enkelte fris-
kolene og de kommunale skolene.
Inkluderende arbeidsliv. Friskolene må 
tegne avtale med Trygdeetaten, om de 
ønsker å være med på opplegget.

Kommunestyret har oppnevnt kom-
munale representanter i styrene for de 
tre friskolene.
Bindalseidet friskole: Jørn Kveinå, 
medlem og Per Heide, varamedlem.
Kjella friskole: Mona Teksum Øvergård, 
medlem og Gunnhild J. Gutvik, varam-
edlem.
Åbygda friskole: Steinar Skarstad, 
medlem og Svanhild Båtnes, varam-
edlem.

Bindalseidet skole driver nå som friskole for ca 60 elever fra 1. til 10. klasse.

Friskolene i gang
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Viktige telefonnummer:

Bibliotekets åpningstider :

Skoleruta 
2005/2006
Høstferie er 12. til 14. oktober.
Vinterferien i 2006 er i uke 8.
Påskeferien er fra 10. april.

Friluftslivets år i Bindal skal marke-
res med Friluftsdag for alle, søndag 
4. september.

 Vi møtes på Kjelleidet, på Tusenårs-
stedet.
Fra kl 1000 til 1500 vil det bli ulike 
aktiviteter som er tilpasset alle al-
dersgrupper. Det blir salg av kaffe 
fra svartkjel.
Av aktiviteter kan nevnes:
* Tur til Heilhornet med kjentmann, 
starttid blir kunngjort på plakat.
* Roing med færinger og kajakk (ikke 
konkurranse).
* Tenne bål.
* Lage mat i varmegrop.
* Naturstier, en i terrenget og en til-
passet rullestolbrukere.
Kl 1400 møtes vi på Heilhornet 
Gjestegård. Der vil den kjente fri-
luftsmannen Stein P. Aasheim vise 
lysbilder og kåsere om da han og fa-
milien overvintret i ei fangsthytte på 
Svalbard. Etter kåseriet kan du kjøpe 
tradisjonsmat fra Bindal. Er det noe 
du er i tvil om angående arrange-
mentet, kontakt Frivillighetssentra-
len, tlf 482 99 650. Arrangører er 
Bindal Frivillighetssentral, FYSAK 
Bindal og Bindal Eldreråd.

Stein P. Aasheim har vært med på 
mange ekspedisjoner jorda rundt. 
Nylig tok han hele familien med 
til Svalbard, der de overvintret i ei 
fangsthytte. 4. september kommer 
Aasheim til Bindal og forteller om 
oppholdet.

Terråk 
Vannverk 
bygges om
Innen jul vil befolkningen på Terråk 
som får vannet fra Terråk vannverk, 
få smake drikkevann med mer stabil 
kvalitet enn de har vært vant til. 
Vannverket bygges nå om til rensing 
med membran-filter, slik det er
i Åbygda og på Horsfjord. Det betyr 
enklere drift og at det ikke er
nødvendig å tilsette kjemikalier. Prøve-
drift av det nye anlegget er planlagt til uke 
46, så det er håp om bedre vann til jul!

Friluftsdagen søndag 4. september

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:
 Rønnes Trykk as, Mosjøen
Bladet sendes gratis til alle hus-
stander i Bindal kommune, og kan 
leses på kommunens internettside. 
Neste nummer er planlagt utsendt 
i oktober 2005.

 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

 Frem til 15. september er  
 biblioteket åpent til kl 1500
 Mandag kl 0900 – 1545
 Tirsdag STENGT
 Onsdag kl 0900 – 1545
 Torsdag kl 1700 – 2000
 Fredag  kl 0900 – 1545
 På Bindalseidet filial er
 åpningstidene slik:
 Mandag kl 1600 – 1800
 Torsdag kl 1100 – 1300 
 og       1600 – 1800



Verdens eldredag
Søndag 2. oktober skal Verdens eldredag markeres kl 1400 på Toppen 
forsamlingshus, Terråk.

Påmelding innen 15. september til Frivillighetssentralen, tlf 482 99 650, 
og til Dagny Busch 75 03 12 25 eller Liv Dahlberg 75 03 21 15.

Det blir servert middag og kaffe. Kåseri av Olav Håkon Dybvik
”60 år siden frigjøringen”. Det blir også mulighet til en svingom. 
Det settes opp buss fra Bindalseidet, med påstigning på Kjelleidet 
for de som kommer fra Horsfjord. Tidspunkt for bussavgang blir 
opplyst ved påmelding. Egenandel kr 60,- pr person.

Arrangør er Bindal Frivillighetssentral og pensjonistforeningene på 
Bindalseidet og Terråk.

Møteplan 
 Formannskapet/
 Fondsstyret/
 Fast utvalg for plansaker  Kommunestyret

 Torsdag 1. september onsdag 14. september
 Onsdag 5. oktober onsdag 26. oktober
 Onsdag 23. november onsdag 14. desember
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MinSide på 
internett
På internett skal alle borgere etter 
hvert få en snarvei til informasjon 
om seg selv som finnes i offentlige 
registre.
Innen utgangen av 2005 vil man her 
kunne finne eiendomsinformasjon, 
bytte fastlege, bestille helsetrygd-
kort, reservere seg mot direkte 
reklame, oversikt over egne kjøre-
tøy, dato for EU-kontroll av bil, flyt-
temelding, endring av skattekort og 
kontakt med Statens lånekasse og 
Aetat.
Allerede nå kan man gå til www.
norge.no/minside, og se på hvordan 
det er tenkt.
I løpet av få år skal også kommunal 
informasjon kobles til MinSide. Tan-
ken er at mange tjenester i kom-
munen også kan bli selvbetjente, lik 
Nettbanken.
Enklere innsending av terminopp-
gave for arbeidsgiveravgift og for-
skuddstrekk på internett.
Nå kan ALTINN på internett bru-
kes av arbeidsgivere til å sende inn 
terminoppgaver. Her er fristene 
senere enn via papir/diskett/epost.  
Gjennom ALTINN er det lettere å 
fylle ut terminoppgaven og å få be-
regnet arbeidsgiveravgiften. Ved før-
ste gangs bruk må du registrere deg 
som bruker.

Turnuslege
Christian Medby skal være turnus-
lege i Bindal i perioden 15. august 
2005 til 15. februar 2006.

Permisjoner
Hanne Vea har permisjon i 25 %, og 
Trond Iversen har permisjon i 75% 
fram til 7. september 2006. Valeria 
Trondsen er vikar.

Bindal kulturskole 
Bemanningen for skoleåret 2005/2006:

  Olaug Mikalsen, rektor  
 Anders Sønnesyn, musikkskolelærer  
 Eivind Sommerseth, musikkskolelærer  
 Kjell Stokland, musikkskolelærer  
 Camilla Brevik, musikkskolelærer  
 Svein Kolsvik, musikkskolelærer

Loppemarked 
- salgsbod - 
møteplass

Frivillighetssentralen hadde loppe-
marked i sommer. Det var et positivt 
tiltak, som vi gjerne vil fortsette med. 
Vi tar i mot flere lopper. Vi kan ta i mot 
alle mulig saker og remedier, men ikke 
klær og sko. Hver onsdag har vi salgs-
boden åpen på dagtid. Inntektene går 
til driften av frivillighetssentralen. Det 
er åpent hus med kaffe og nystekte 
vafler på onsdagene, så stikk gjerne in-
nom. Du treffer alltid folk som har tid 
til å slå av en prat.
Frivillighetssentralen er åpen hver dag 
fra kl 0900 -1500. Om ikke Gerd er til-
stede, er likevel huset disponibelt for 
de som trenger en møteplass, eller vil 
bruke vevstua.
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Som folk i Bindal sikkert kjenner 
til, har ligningskontoret bare vært 
sporadisk betjent etter at den som 
jobbet der sist har sluttet. En ansatt 
fra Namdal likningskontor har vært 
tilstede på kontoret ca 1. g. pr må-
ned, og det har vært kunngjort med 
oppslag på døra hvilke dager det 
var åpent. Det har vist seg at det 

har vært minimalt oppmøte disse 
dagene, og ordningen vil opphøre. 
Henvendelser til likningskontoret 
på Sør-Helgeland skal fortrinnsvis 
rettes til likningskontoret i Brønn-
øysund. Skatteoppkrever (kom-
munekassen) vil inntil videre utføre 
enklere tjenester for skatteetaten, 
så som utlevering av skjema, ta imot 
og videreformidle skjema med krav 
om endring av skattekort, flytte-
meldinger og lignende. De vil også 
i noen grad kunne besvare enklere 
spørsmål. Fra 1. oktober håper vi i 
tillegg å få til en avtale med Namdal 
likningskontor der publikum kan få 

bistand/utført tjenester som rådgiv-
ning i skattespørsmål rettledning ved 
utfylling av skjema/videreformidle 
henvendelser om skattekortendring 
og folkeregistersaker. utskrifter av 
likningen ol. oversende brev/selvan-
givelser som leveres over skranke.
Det presiseres av Namdal liknings-
kontor ikke vil foreta noen form for 
saksbehandling. Saker som krever 
videre behandling skal rettes til Sør-
Helgeland likningskontor. Alle tele-
fonhenvendelser skal skje til skatte-
etaten i Nordland på tlf. 815 81 817.

Mandag 12. september er det igjen stortings– og sametingsvalg. Du har stemmerett ved valget hvis du er norsk statsborger 
og
- vil ha fylt 18 år innen utgangen av 2005, og som
- ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven §53, og som
- er, eller noen gang har vært innført i folkeregisteret som bosatt i Norge.
Du må dessuten stå i manntallet.
(For ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand gjelder særskilte regler.)

I Bindal kan du avlegge stemme følgende steder:

Kjella   Kjella skole     10.00 – 19.00
Bindalseidet   Bindalseidet skole      10.00 – 19.00 
Terråk   Bindal Rådhus      10.00 – 19.00
Åbygda   Forsamlingshuset          10.00 – 18.00 
Harangsfjord  Harangsfjord skole     10.00 – 18.00 

Du kan forhåndsstemme på Bindal Rådhus fra og med onsdag 10. august til og med fredag 9. september. Rådhuset er 
åpent fra kl 0800 til 1500. I tillegg vil det være mulig å forhåndsstemme på Heilhornet gjestegård lørdag 3. september kl 
1300—1500, på Bindal Rådhus søndag 4. september kl 1300—1500, på Bindalseidet Eldresenter onsdag 7. september kl 
1000—1200 og på Bindal Sykehjem torsdag 8. september kl 1000—1200.

Sør-Helgelands likningskontor



Båtsaumen
Kommunalt informasjonsblad for Bindal 5

Båtsaumen
Kommunalt informasjonsblad for Bindal

 Trenger du hjelp med?
• Kjøp av ny datamaskin
• Oppgradering av maskinen din
• Installasjon av programvare eller 
annet utstyr
• Fjerning av virus
• Rydde på maskin
• Reinstallasjon av programvaren
• Opplæring
Ved andre oppdrag ta gjerne kontakt.  
Jeg bor på Terråk, men tar gjerne 
jobber utenfor Terråk også.

Beskrivelse …………  Pris
Service eller opplæring
(per time) …………  250,-

Kjøring (per km) ……  3,-       

Reinstallasjon av Windows, 
drivere og programvare. 
Kunden holder programvare 
og drivere. …………  ca 1500,-     

Backup av data, CD/DVD 
inkludert (per time)  250,- 

Ved reinstallasjon er all Microsoft 
programvare og eventuell antivirus 
programvare oppdatert. 
Prisene er veiledende.

Kontakt informasjon
Øystein Trøan
E-post: oystein@troanweb.net
Telefon: 905 10 285

Data Service/Opplæring?

- er et nyoppstartet firma som 
tar på seg alt innen helgavask og 
rundvasking. Vi tar på oss vas-
king i hele Bindal. 

Trenger du vaskehjelp?  
Ring 75 03 43 29 eller 
476 69 044

Med hilsen 
Oddlaug Sevaldsen Aarmo

Oddlaugs Vaskebyrå

Barnas Topp 10
Barn under 9 år (dvs fyller 9 år i 
år) klarer seg med 4 topper for å få 
krus. Bevegelseshemmede kan også 
få krus om de har 4 topper, mens 
andre voksne må komme seg på 8 
topper før de kan kjøpe seg krus.

Egenbetaling
Det er innført en egenbetaling for å 
dekke utgifter til krus, merking og 
skilting. Betal inn kr 100,- til bank-
konto 4651.10.17300 innen 15. okto-
ber 2005. 

Trimkort
Lever inn trimkort, der du fører på 
turer og datoer, til Bindal Idrettsråd 
når du er ferdig. Krusene for 2005 
blir delt ut våren 2006.

Høsten er en fin tid for å oppsøke de 10 toppene i årets Topp10. Bøkene ligger ute hele året, 
men akkurat i elgjakta kan det være lurt å være forsiktig.

Topp 10

Søknadsfrist 
spillemidler 

Søknader om spillemidler til 
anlegg for idrett og friluftsliv, 
nærmiljøanlegg og rehabilitering 
av anlegg må sendes til Bindal 
kommune innen 15. oktober.  
Søknadsskjema og søkerhefter 
fås ved henvendelse kulturkon-
toret, eller på Kulturdeparte-
mentets nettsider.
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Bindal kommune har opprettet 
en ny pris som skal stimulere 
til næringsutvikling eller andre 
positive tiltak for bosetting og ut-
vikling.

Prisen skal  ikke være et direkte 
bidrag til et konkret tiltak, men en 
påskjønnelse for utvist initiativ, til-
takslyst og pågangsmot utover det 
som er rimelig å forvente. En del 
av prisen bør derfor være et varig 
minne om tildelingen. 

Det var Olav Håkon Dybvik som 
kom til kommunestyret med forsla-
get om en slik pris i 2004. Etter at 
man nå har sett på hvordan andre 
kommuner gjør det, blir nå prisen 
lyst ut, med frist 1. oktober for å 
komme med forslag til kandidater.

Bindal kommune oppretter 
en tiltakspris som utlyses for 
utdeling første gang i 2005 
og med følgende statutter:

 § 1.  Tiltaksprisen i Bindal kommune 
har som formål å stimulere til næ-
ringsutvikling eller andre positive 
tiltak for     bosetting og utvikling i 
kommunen som omfatter miljø- el-
ler trivselstiltak

 § 2. Tiltaksprisen i Bindal kan til-
deles 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 forslagfrist 1. oktober og alle 
kan foreslå kandidater til prisen. 

 § 4. Prisen skal bestå av et diplom 
underskrevet av ordfører og råd-
mann samt en sjekk på kr. 5000 som 
belastes næringsfondet.

 § 5. Formannskapet er jury for til-
taksprisen med rådmannen som 
saksbehandler. Prisen tildeles på 
formannskapets siste møte før års-
skiftet dersom juryen finner verdige 
kandidater. Prisen utdeles av ordfø-
reren ved en passende anledning.

 Vedtatt av Bindal kommunestyre 
15. juni 2005.

Tiltaksprisen:

Olav Håkon Dybvik (Venstre) ønsker å  hedre 
en person eller en gruppe av personer som 
har vist spesiell tiltakslyst og som har bidratt 
til å etablere og drive næringsvirksomhet i 
kommunen.

Ordfører Magne Paulsen (AP) håper Tiltaks-
prisen kan bidra til å stimulere til nærings-
utvikling. Paulsen luftet  opprettelsen av en 
slik pris for flere år siden, men da var saken 
ikke moden.

Bygdetunet på Vassås holder åpent 
utover høsten hver onsdag og tors-
dag kl 1200—1500.

I sommer har det vært arrangement 
hver torsdag, og utover høsten fort-
setter det med forskjellige tema en 
gang i måneden. 

Torsdag 1. september er temaet 
”Oldemors arvegods”, og 
Anne-Beate Solvang forteller om 
eldre håndarbeidstradisjoner. Vi 
ser gjerne at du tar med deg ditt 

eget håndarbeid, og sitter en stund 
sammen med likesinnede.

Torsdag 3. november blir det tema 
Motordur. Ola Helstad og 
Olav Myrvang presenterer smakebi-
ter fra motorenes historie.

Therese Danielsen arbeider med å 
få til flere tema, og i oktober blir 
det trolig en samling med utgangs-
punkt i Skogen. I desember planleg-
ges samarbeid med pensjonistfore-
ningen om Jul i gamle dager. 

Bindal Bygdetun høsten 2005
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Bindal Initiativ AS (BIAS)er et aksje-
selskap som har til hensikt å fremme 
næringslivet i Bindal kommune. I 
forbindelse med kompensasjon for 
økt arbeidsgiveravgift har BIAS søkt 
om midler til å gjennomføre en del 
næringsrettede prosjekter i kommu-
nen. Styret har ønske om å ansette 
en daglig leder i BIAS i forbindelse 
med oppretting av et lokalt nærings-
senter. Næringssenteret er tenkt 
som en arena for det eksisterende 
næringsliv, samt for å hjelpe potensi-
elle nyetablerere.  Det ser ut til at vi 
har fått på plass finansieringen for å 
kunne gjennomføre det ovennevnte, 
men vi mener det er riktig å utvide 
BIAS til å inkludere en større del av 
næringslivet/befolkningen. Vi ønsker 
derfor å gjennomføre en aksjeemi-

sjon, hvor hver aksje vil koste kr. 
1000,-.
Det er foretatt vedtektsendringer 
ved siste generalforsamling hvor det 
ble vedtatt at hver aksjonær kun har 
en stemme uavhengig av antall aksjer 
han besitter. Dette medfører at man 
ved å kjøpe én aksje vil ha like stor 
innflytelse ved stemmegivninger som 
de største aksjonærene.
BIAS er ikke et selskap som er tenkt 
å tjene penger og det er vedtekts-
bestemt at det ikke skal betales ut 
utbytte. Hensikten med å gå inn som 
aksjonær vil være at man vil kunne 
være aktivt med på å styre nærings-
utviklingen i kommunen.

Styret i BIAS mener det vil kunne 
være fornuftig med en utvidelse av 

styret. Det vil derfor bli gjennomført 
en ekstraordinær generalforsamling 
kort tid etter aksjeemisjonen, hvor 
de nye eierne møtes og bestemmer 
en eventuelt ny styresammenset-
ning. Vi inviterer med dette til all-
møte for å informere ytterligere om 
våre tanker for BIAS. Etter møtet vil 
det bli anledning til å tegne seg som 
aksjonær.

Møtet vil finne sted på Heilhornet 
Gjestegård torsdag den 8. septem-
ber 2005 klokken 19:00.
Vi håper at alle bedrifter og mange 
enkeltpersoner har mulighet til å 
møte.

 Vel møtt!

Vi hadde UKM for første gang i Bin-
dal i år, og Bindal kulturskole plan-
legger, sammen med kulturkontoret, 
å få til en ny lokal mønstring for ung-
dom i Bindal rett etter jul. Tida går 
fort, så det er lurt å begynne å forbe-
rede seg med en gang skoleåret er i 
gang. Ungdommens kulturmønstring 
er en mulighet for barn og ungdom 

til å vise fram hva de er opptatt av, 
og holder på med.Ytringer kan skje 
i form av sceneinnslag (sang, rocke-
band, dans, teater) eller at de viser 
fram kunstverk de har laget (foto, 
maleri, tre, og mange andre typer). 
Fra de lokale mønstringene blir 
noen innslag plukket ut for å reise vi-
dere til en fylkessamling. I år reiste vi 

til Bodø, men det ble en lang tur. Vi 
skal forsøke å komme med på Nord-
Trøndelags fylkesmønstring i stedet. 
Den holdes vanligvis i Namsos.
Mer informasjon om UKM kommer 
på din skole etter hvert.

ALLMØTE HEILHORNET GJESTEGÅRD
TORSDAG 8. SEPTEMBER KLOKKEN 19:00

Ungdommens Kulturmønstring 2006
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Kommunene Sømna, Vevelstad, 
Vega, Brønnøy og Bindal har gått 
sammen om å utrede felles desen-
tralisert administrasjon.  Dette 
innebærer at man i fellesskap skal 
arbeide med å fornye og rasjonali-
sere driften av de fem kommunene 
gjennom samkjøring av deler av den 
administrative driften.  Føringen for 
prosjektet er at man skal ha 5 selv-
stendige kommuner.
 Gjennom prosjektet ønsker man 
blant annet å ha fokus på bedre ser-
vice og kvalitet i tjenesteproduksjo-
nen, å øke den totale kompetansen 

på områder, å tilby 
attraktive arbeids-
plasser, reduksjon av 
sårbarheten i kommu-
nene samt økonomisk 
gevinst.
 De 5 kommunestyrene besluttet 
i juni måned å arbeide videre med 
prosjektet gjennom å gjennomføre 
forprosjekter på 3 mulige samar-
beidsområder:
• Informasjons- og 
 kommunikasjonsteknologi (IKT)
• Skolefaglig ansvarlig
• Økonomi

I tillegg skal man arbeide videre med 
felles grunnlag for innkjøp regionalt. 
Gjennom en bred involvering av in-
volverte personer skal det arbeides 
videre med prosjektet i høst før ana-
lysene legges fram for de 5 kommu-
nestyrene.

F D A 
– Felles 
Desentralisert 
Administrasjon
på Sør-Helgeland

Ikke sammenslåing, - men samarbeid

Leif Helstad testamenterte en 
større pengesum til Bindal kom-
mune i 1993. Bindal kommune-
styre skal fordele deler av  gaven 
til formål for handikappede og 
funksjonshemmede i Bindal kom-
mune. 

Her er vilkårene: 
1. Lag, foreninger, enkeltperso-

ner og kommunale avdelinger 
kan søke om midler.

2. Midlene skal benyttes til all-
mennyttige forhold som kom-
mer mange  funksjonshem-
mede til gode.

3. Maksimalt kan det deles ut 
 kr 30 000,- pr. år.

4. Fondet kunngjøres i Båt-
 saumen.

5. Helse- og sosialsjefen lager 
 ved søknadsfristens utgang en 

søkeroversikt. Rådmannen 
 lager innstilling.

6. Dersom ikke tilskuddet blir 
brukt i samsvar med søkna-
den, kan deler av, eller hele 
tilskuddet kreves returnert til 
kommunen.

Søknadsfrist: 15.10.2005.
Søknadsskjema fåes ved Bindal 
sosialkontor eller hentes fra kom-
munens nettside,
www.bindal.kommune.no.

Søknaden sendes til:
Bindal kommune

Helse- og sosialavdelingen
Rådhuset 

7980 Terråk

Leif Helstads testamentariske gave 
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I  uke 19 – 25  2005 ble det gjen-
nomført en elgbeitetaksering i Bin-
dal samt hele Austra.
Taksten ble gjennomført av Bindal 
kommune i samarbeid med stor-
viltområdene i kommunen. Folk fra 
storviltområdene var med under 
taksten, både som hjelpesmenn og 
som et ledd i kunnskapsoppbygging 
om beitetaksering. Formålet med 
taksten er å få et bilde av beitetryk-
ket på de forskjellige beiteplantene 
i forskjellige deler av kommunen. 

Det ble også foretatt beiteregis-
trering på gran sjøl om gran ikke er 
noen egentlig beiteplante for elgen.  
Dette ble gjort for å få et inntrykk 
av beiteskader på ungskog av gran. 
Taksten er finansiert med midler 
fra det kommunale viltfondet. Pla-
nen er å gjennomføre en ny takst 
om 2 – 3 år.

Under taksten ble det lagt ut 1036 
prøveflater a 12,5 m2 i et systema-
tisk forband på 34 takstfelt spredt 

over hele kommunen. På prøvefla-
tene ble antall beiteplanter av for-
skjellige kategorier, gjennomsnitts-
høyde samt hvor stor andel av års-
skuddene fra 2004 som var beitet 
vinteren 2004/05 på beiteplanter 
i størrelsen 0,5 – 4 m. I tillegg ble 
gamle og nye møkkhauger på prø-
veflatene registrert.  Sammendrag 
av takstresultatene vises i nedenstå-
ende tabell:

Taksten viser at beiting på gran bare 
forekommer i Indre Bindal. Skader 
av betydning forekommer bare i 
Åbygda. Beiting på furu varierer 
mellom 33 % og 79 % av årsskud-
dene i de områder hvor furu er re-
gistrert. Det er imidlertid gjort så få 
registreringer på furu at resultatet 
neppe er representativt. Beiting på 
bjørk/or varierer mellom 5 % og 46 
% av årsskuddene i de forskjellige 

områder. Den sterkeste beitingen 
skjer på ROS-artene (rogn, osp, 
selje) samt vierartene. Her varierer 
beitetrykket mellom 75 % og 99 % 
av årsskuddene. I ytre deler av kom-
munen utgjør også einer en del av 
beitegrunnlaget. 

ROS-artene er de mest attraktive 
beiteplantene for elgen og de vik-
tigste rent kvalitetsmessig. Bjørk 

er imidlertid den beiteplanten det 
finnes mest av. I gjennomsnitt for 
takstfeltene utgjør furu 1 % av bei-
teplantene, bjørk 62 %, ROS-artene 
33 % og einer 4 %. 

En systematisk registrering av bei-
teforhold er, sammen med ”Sett 
elg”- data og vektregistreringer et 
viktig redskap i den lokale elgfor-
valtningen.

Elgbeitetakst i Bindal

Lokalitet Møkkhauger

Ant./da (0,51-4,0 m)Gj.sn. høyde dm.Beite%Ant./da (0,51-4,0 m)Gj.sn. høyde dm.Beite%Ant./da (0,51-4,0 m)Gj.sn. høyde dm.Beite%Ant./da (0,51-4,0 m)Gj.sn. høyde dm.Beite%Ant./da (0,51-4,0 m)Beite% Gammel - pr- da.Ny - pr. da

 INDRE BINDAL 6 8 79 486 15,4 37 99 15 19 179 13 89 5 31 6 12
 FJORDAN 2 8 50 518 10,5 46 128 15 0 216 10 99 22 17 10 10
BINDALSHALVØYA 3 12 50 533 17,3 23 95 18 0 387 13 82 74 12 6 5
KOLLA - SØRFJORDEN. 0 0 0 748 17,2 18 156 16 0 697 13 96 48 41 1 16
 AUSTRA 16 10 33 357 17,6 5 57 14 0 188 10 75 72 1 8 6
SAMMENDRAG BINDAL m/AUSTRA 5 9 56 502 15,4 30 101 16 7 269 12 88 36 13 7 9

    EinerFuru Bjørk/or Gran ROS + vier

Høgskolen i Nesna og Planteforsk 
på Tjøtta  tilbyr nå folk i Bindal 
og de andre kommunene i søndre 
Nordland et nytt studium i matkul-
tur. Det er egnet for alle som på en  

eller annen måte ønsker å bruke lo-
kal matkultur i eget yrkesarbeid. 
Det blir 7 samlinger på 2-3 da-
ger, lagt til Hattfjelldal, Vefsn, 
Brønnøy, Vega og Tjøtta. 

Oppstart november 2005.
Søknadsfrist 1. oktober. 
Søknadsskjema kan fås på Bindal 
Rådhus eller fra Høgskolen i 
Nesna, tlf 75 05 78 00.

Høgskolestudium i Matkultur
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Bostøtte
• Har du lav inntekt og 
 høye boutgifter?
• Pensjonister og barnefamilier 
 kan få romsligere økonomi 
 med bostøtte.
• Sjekk med sosialkontoret
 om du har rett til bostøtte.

Søknadsfrister: 
10. februar – 10. juni – 10. okt.
Ring oss og spør hvis du lurer på 
noe!

Bindal sosialkontor

FN sier at vold mot kvinner
et av de mest omfattende brudd 
på menneskerettighetene:

• Hver tredje kvinne i verden
 utsettes for vold og overgrep
 i løpet av sin levetid. 

• Hver fjerde kvinne opplever 
 vold i sitt eget hjem. 

• 4 millioner kvinner og jenter
 blir hvert år kjøpt og solgt 
 verden over - til ekteskap, 
 prostitusjon eller slaveri
  – 700 000 her i Europa. 

• 2 millioner jenter blir 
 kjønnslemlestet hvert år.

TV-aksjonen Drømmefanger er 
NRKs 32. innsamlingsaksjon og går 
av stabelen søndag 23.oktober. TV-
aksjonens har en visjon:
 - Vi drømmer om en verden uten 
vold mot kvinner.

TV-aksjonen Drømmefanger skal 
bekjempe vold mot kvinner. Hver 
tredje kvinne i verden blir utsatt for 
seksuelle overgrep eller andre for-
mer for vold i løpet av livet. 
 Overgrepene skjer i alle kulturer 
og sosiale lag, mot så vel små jenter 
som voksne kvinner. Volden finnes 
overalt. Men det gjør ikke hjelpetil-
takene. Der fattigdommen er størst, 
er tilbudet dårligst. 
 Hver historie er forskjellig. En-
ten den er fra Latin-Amerika, Afrika, 
Midt-Østen, Asia, Øst-Europa eller 
et sted i Norge for den saks skyld. 
Men hver historie er også lik. For 
alle som er rammet bærer på den 

samme drømmen: Om å kunne våk-
ne hver morgen til en hverdag uten 
vold. 
 TV-aksjonen Drømmefanger 
skal gi en stemme til de som i dag 
ikke blir hørt. Og samle inn penger 
til prosjekter som gir kvinnene mu-
ligheten til å skape et bedre liv. 
 Innsamlingen skjer søndag 23. 
oktober, men skal det lykkes, må 
arbeidet starte lenge før. Nemlig ak-
kurat her, akkurat nå, ved at akkurat 
du leser dette

TV-aksjonen i Bindal:
Den lokale komiteen for inns-
amlingsaksjonen består av
Torny Myrvang (leder), Ann-
laug Helstad og Aslaug D. Hels-
tad.

TV-aksjonen 2005

I samsvar med gjeldende forskrift 
har landbruksforvaltninga i kommu-
nene Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega 
og Vevelstad satt fristen for å spre 
husdyrgjødsel på eng uten nedmol-
ding til 20. september. Spredning 
skal gi grunnlag for en tilvekst som 
høstes ved slått eller beiting.
 Etter 20. september må husdyr-
gjødsla nedmoldes.  I perioden 1. 

november – 15. februar er det ikke 
tillatt å spre husdyrgjødsel.  Det 
samme gjelder uansett dato hvis 
jorda er snødekt eller frossen.
 For nærmere opplysninger, ta 
kontakt med ditt lokale
landbrukskontor.
 
Landbrukskontora i regionen

Spredning av 
husdyrgjødsel 

høsten 2005
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Terråk skole
Per-André Johansen  rektor
Hans Olav Rødøy undervisningsinspektør
Katrine Hagen lærer
Anna Britt Sørhegge lærer
Kari Båtnes lærer
Anne Marit Engelsen lærer
Jarle Okstad lærer
Asle Haldorsen lærer
Kjetil Sørhegge lærer
Ronald Gangstø lærer
Sissel Sørhøy lærer
Oddvin Hagen lærer
Petter Hugås lærer
Sylva Kveinen Thomassen lærer
Camilla Brevik lærer
Ann Helen Danielsen Holm lærer
Jon Einar Kristensen lærer
Hanna Godawa Moe morsmålslærer
Mette Eidet fagarbeider
Borghild Klimpen  assistent 
Øystein Trøan  assistent 
Sylva KveinenThomassen assistent
Solfrid Pettersen assistent
Mette Vikestad fagarbeider
Janne Sæternes assistent 

Harangsfjord skole
Kari Lillemark rektor
Kristine Kjeldsand lærer
Bente Bjørnå assistent

Kjella friskole
Torbjørn Gjengaar rektor
Mariann Gjengaar lærer
Kjell Eivind Grande lærer
Sofie Gutvik lærer
Vigdis Gutvik lærer
Vigdis Sund lærer
Gunn Tangvald lærer
Bjørg Haltvik Lysfjord lærer
Randi Holm lærer
Ann Kristin Halsen lærer
Malgorzata Botn morsmålslærer
Elena Holten morsmålslærer
Ann Helen Øvergård assistent
Sissel Hansen assistent
Rønnaug Husby assistent

Åbygda friskole
Ellin Johanne Storheil rektor
Ellen Aune lærer
Svein Kolsvik lærer

Bindalseidet friskole
Olaug Mikalsen rektor
Inger Dahlen Alsli lærer
Martin –Halle Eriksen lærer
Eivind Christensen lærer
Unn Heidi S. Hamnes lærer
Steinar Heimstad lærer
Wenche Myhre lærer
Solbjørg Sagmo lærer
Eli Heide Åsaune lærer
Eivind Sommerseth lærer
Anders Sønnesyn lærer
Lise Wassås Kveinå lærer
Jørund Lislien lærer
Marit Sand Engh lærer
Kato Johansen lærer
  (fram til 25. november)
Malgorzata Botn morsmålslærer
Viki Heide assistent
Elin Paulsen assistent

Bemanningen i barnehagene 

Kjella barnehage vil fra 01.08.2005 være åpen 
4 dager i uken (stengt torsdager) og ha
følgende bemanning:
Tove Heide Gruppeleder/ped.leder
Hilde H. Wigum Assistent 

Bindalseidet barnehage
Else Marie Busch Gruppeleder/ped.leder
Tone Aarsand Assistent
Bjørnhild Bergh Assistent

Terråk barnehage
Bodil Museth Gruppeleder/ped.leder
Elin Nygård Ped.leder
Wenche Fjerdingøy  Førskolelærer 
Olaug Aune Førskolelærer 
Mette Vikestad Fagarbeider
Arnhild Hanssen Assistent
Trine Vikestad Fagarbeider
Gerd Rolandsen Assistent

Arnfinn Hamnes er styrer.

Lærere og assistenter på skolene i Bindal
Etter at tre av skolene i kommunen har blitt friskoler, er det noen endringer i lærerstaben ved skolene.
Her er en liste over lærere og assistenter ved skolene nå fra høsten 2005.  
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KULTURKALENDER HØSTEN 2005

BYGDEKINOEN
TERRÅK SAMFUNNSHUS
Tirsdag 16. august
 Kl 1800  Istid   7 år
 Kl 2000 Klodenes Kamp   15 år

Søndag 28. august
 Kl 1800 Fartsstriper  7 år
 Kl 2000 Tommys Inferno  11 år

Søndag 11. september
 Kl 1800 Madagaskar  alle
 Kl 2000 Fantastic Four  11 år

Søndag 25. september
 Kl 1800 Herbie Full Tank  Alle
 Kl 2000 Giganten (Erik Bye) 15 år

VONHEIM UNGDOMSHUS
Onsdag 17. august
 Kl 1800  Istid   7 år
 Kl 2000 Klodenes Kamp   15 år

Onsdag 28. august
 Kl 1800 Fartsstriper  7 år
 Kl 2000 Tommys Inferno  11 år

Onsdag 14. september
 Kl 1800 Madagaskar  alle
 Kl 2000 Fantastic Four  11 år

Onsdag 28. september
 Kl 1800 Herbie Full Tank  Alle
 Kl 2000 Giganten (Erik Bye) 15 år

Bindalseidet svømmebasseng
Bassenget er åpent fra 1. oktober til 1. april 2006.
Onsdag kl.1800-1900 Åpent for alle
  kl.1900-2000 Åpent for alle
  kl.2000-2100 Åpent for alle
  kl.2100-2200   Åpent for alle fra og  
   med ungdomsskolen
Torsdag   kl.1700-1800   Baby og småbarnsvømming
   kl.1800-1900   Familiebading
  kl.1900-2100   Varmbading
  kl.2100-2200   Åpent for alle fra og  
   med ungdomsskolen
Billettpriser: Barn kr 10,- • Voksne kr 35,-.

12

Terråk pensjonistforening
Friluftsdagen søndag 4. september
Verdens Eldredag 1. oktober

Bindalseidet Songlag
Sangåret begynner tirsdag 30. august kl.1930 på 
Bindalseidet skole. De har ledige plasser for sanglade 
bindalinger

Kulturkontoret ønsker kontakt med lag/forening som kunne tenke seg å ta over mottak av Bygdekinoen på 
Terråk. Bygdekinoen kommer annenhver uke, og trenger noen som kan låse opp døra til samfunnshuset kl 
1700, sette utover stoler, passe på under forestillingen, og rydde etterpå. Som kompensasjon får man ikke 
lønn, men man får se nye filmer. Bindal kommune kan også diskutere med interesserte foreninger en ordning 
der man kan beholde overskudd på forestillinger med godt besøk.

Stavgang
Hver mandag kl 1900 er det stavgang fra Bindalseidet skole.

Kulturminnedagen
Søndag 11. september er det Kulturminnedagen med 
geologi som tema. Båttur fra Lande til Kolsvikbogen, 
med omvisning i gruveområdet der man leter etter gull. 
Arrangør er Helgeland Museum, Helgeland Kraft og 
Gexgo. Kontakt  Velfjord Bygdemuseum tlf 75024334.

Bygdekinoen på dugnad?

Line Dance
Søndager kl 1900 - 2030 på Bindalseidet skole. Nybeg-
ynnerskurs i Line dance i månedsskiftet august/septem-
ber. Se oppslag


