Nr. 3 – Juni 2002

Årgang 3

Velkommen til
sommer-Bindal!

Les om:
• Nordlandsbåtregattaen
• Bindalseid-dagan
• Fiskefestival og teater i
Åbygda
• Topp 10

Heilhornet 1.058 moh, er en av de ti toppene i Topp 10 Bindal. De som kommer seg opp på 8 av toppene i løpet av sommeren, vil få premie.
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Nye lærere i Bindal:
Bindalseidet skole
Utgiver: Bindal Kommune
Bindal Rådhus
7980 Terråk
Tlf. 75 03 25 00
E-post: postmottak@
bindal.kommune.no
Web:
www.bindal.kommune.no
Ansvarlig redaktør:
Edmun Skjelsvik
Utøvende redaktør:
Jens Christian Berg
Trykk/Produksjon:
Rønnes Trykk as, Mosjøen
Bladet sendes gratis til alle husstander i Bindal kommune.
Neste nummer er planlagt utsendt
ca. 5. september 2002

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

Viktige telefonnummer:
Bindal Rådhus
Bindal Sykehjem
Legekontoret
Legevakt
Lensmann

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

Bibliotekets åpningstider:
t.o.m. 19. juli
Hovedbiblioteket på Terråk:
Mandag
kl 1200 – 1800
Tirsdag
kl 1000 – 1500
Onsdag
kl 1000 – 1500
Torsdag
STENGT
Fredag
kl 1000 – 1500
Stengt 3 uker i juli
På Bindalseidet er åpningstidene slik:
Tirsdag
kl 1600 – 1800
Torsdag
kl 1100 – 1300
og
kl 1600 – 1800
Se side 15 for nye åpningstider fra
høsten.

Jon Einar Kristensen,
100 % oppsigelig stillling fra 01.08.02
Tove Torgnes Kristensen, 100 % stilling som vikar fra 01.08.02 til 31.07.03.
Eivind Sommerseth,
100 % oppsigelig stilling fra 01.08.02.
Han vil også arbeide i musikk/kulturskolen.
Kjella skole
Bjørg Haltvik Lysfjord,

100% oppsigelig stilling fra 01.08.02.

Terråk skole
Kjetil Sørhegge,
Anne Marit Engelsen,
Gunnhild Risvik,
Petter Hugås,

100% stilling fra 01.08.02.
Han har tidligere hatt 90% stilling på Kjella.
100%oppsigelig stilling fra 01.08.02
100% stilling som vikar fra 01.08.02 til 31.07.03.
100% stilling som vikar fra 01.08.02 til 31.07.03.

Utlevering av
søppelsekker
MNA har informert oss om at de
vil levere ut ny forsyning med
søppelsekker i løpet av juni måned.

Jusshjelpa i
Nord-Norge

_

Jusshjelpa i Nord-Norge er et
tilbud om gratis jusshjelp til folk
i Nord-Norge. Kontoret i
Tromsø behandler ca 2000 saker pr år. De kan ta imot henvendelser over telefon, 77 64
49 95. Telefontidene er tirsdager fra 1700—1900, og torsdager fra 1200 til 1400. Samisktalende kan ringe torsdager fra
1200—1400. Kontoret betjenes av jusstudenter ved universitetet i Tromsø.

Nytt navn
Tjenesten for funksjonshemmede
har skiftet navn til TJENESTEN
FOR UTVIKLINGSHEMMEDE.
Adressen er som før, Åsaunveien 2,
7982 Bindalseidet,Tlf.: 750 31 502.
–

Sommerlukning
Helsestasjonen er stengt uke 32
og uke uke 33 pga ferieavvikling.
Kontakt legekontoret ved behov.
Helsesøster Tlf 75032567

Skoleslutt
Siste skoledag før ferien er torsdag 20. juni.

Skolestart høsten 2002:
Mandag 19. august er det skolestart.
Høstferien er fra 2. til 4. oktober.
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Folketallet
i Bindal:

Møteplan
Formannskap
28. august

komite

kommunestyret

13. juni

19. juni

12. september

18. september

1/1 2000
1/1 2001
1/1 2002
1/4 2002

1.921
1.911
1.867
1.859

Bindal, en attraktiv
utkantkommune
Det går mot sommer. I Bindal er det alltid vakkert, men sommeren er det noe ekstra med. Skoleungdommen kommer heim, og mange utflytta bindalinger legger store deler av sommerferien sin hit.
Hver sommer er nesten som et utflyttestevne. Det er nesten slik at vi som bor her hele året har lyst
til å være heime i ferien for å treffe alle som kommer, eller for å bruke den flotte naturen vår på sjø
og land.
Prosjektet attraktive utkantkommuner avsluttes i disse dager. Det ble
satt i gang av kommunal- og regionaldepartementet. Utkantsatsingen
gjennom en masse prosjekter i utkantkommunene skulle bidra til å
redusere utflyttingen. Tanken var
god, og vi har mange gode erfaringer med vår prosjekt, og jeg håper
noe av det kan videreføres til beste
for oss alle. Men så er det samtidig
slik at det samme departement og
regjering kjører en sentraliseringspolitikk vi sjelden har sett maken til.
Jeg har alltid sagt at vi bor i en god
kommune, og det gjør vi fortsatt.
Nå er tydeligvis opplegget fra regjeringa å kneble oss økonomisk, slik at
diskusjonen om storkommuner blir
forsterket. Samfunnsregnestykket
ved sentralisering og sammenstuing
av folk har jeg aldri sett og får det

neppe heller, kostnadene tror jeg
blir større.
De som tror på et bedre liv etter
småkommunenes død, og at det
skal bli billigere for mor Norge, må
nok tenke seg om enda en gang og
kanskje flere. Sentrale politikere har
fått ”enfoldige” distriktskommuner
til å tro på at slår vi oss sammen blir
både tjenesteproduksjon og service
bedre.
Vi er med på all verdens utredninger om hva sammenslåing vil gi
oss av fordeler. Hva blir igjen i Bindal
ved en sammenslåing? Hvilke tjenester vil de som blir igjen her få?
Noen må bli igjen i distriktene, alle
kan ikke flytte papir. La oss heller
søke på et prosjekt der fordelene
med små kommuner utredes. Det vi
trenger nå er en oppion blant folk
flest, slik at vi bevarer de små

samfunnene våre som de fleste er
glade i. Det er tydeligvis ikke nok at
en ordfører protesterer i ny og ne,
men blir det flere røster, må også
sentrale politikere lytte. De skal
gjenvelges. Hvis flere kjemper og
aldri gir seg, tror jeg det vil nytte.
Det var godt med en liten utblåsing. Bruk sommeren godt i Bindal.
Bruk den også til litt familieplanlegging, vi trenger sårt flere små bindalinger. Velkommen heim på ferie
til dere som er unge og full av
optimisme.Velkommen til dere som
har flyttet ut.Vi ønsker dere hjertelig velkommen heim for godt,
hvis anledningen skulle by seg. Ta
gjerne kontakt.
God sommer til alle bindalinger!
Magne Paulsen
ordfører

Bindalssongen
Tekst: Hans Svarvå
Tone: Ukjent

Mellom høge fjell og kollar midt i Norges land
har sprengt seg inn ei fjordbygd og Bindal heiter den.
I mange lutar er den delt av fjord og fjell og dal,
mellom allting er som freda, ein heilagdomens hall.
Her er det godt å leva, her er det fred som rår,
om ofte det er stormfullt så sjøen skumkvit går.
Det susar lint i skogen når sola skin så blidt,
her leikar fisk i fjorden og fuglen syng på kvist.
Og folket trutt dei strevar og slit på kvar si vis
dei fleste dyrkar jorda til herleg paradis.
Men andre byggjer båtar dei beste landet har,
og fiskarmenn på fjorden dei blanke fiskar drar.
Frå skogen får vi yrke til brendsel og til gard,
og Bindalsbrukets sirklar dei kvin i stokken hard.
Og fagre heimar reiser seg i livd av skog og nut,
Her er det godt å væra og lykka fylgjer trutt.

Hvem kjenner
til melodien av
Bindalssongen?
Denne Bindalssangen fant jeg i
”Budstikka” fra des. 1945. I følge redaktøren Tormod Storvik så er teksten skrevet av Hans Svarvå,. Den
ble presentert i Brønnøysunds Avis
en gang før 1940. Den var skrevet
for hånd i ”Budstikka”, så jeg vil ikke
se bort fra at det kan ha sneket seg
inn ordfeil i forhold til originalen.
Hvis noen kjenner tonen, vil vi gjerne ha den tilsendt.
Willy Bjørnli

Bindalssang
Vi har begynt en serie med Bindalssanger, og først ut var Arnulf Bangstads tekst, med tone av Anna Bøkestad Amundsen.
Vi inviterer nå folk til å lage en ny
Bindalssang. Frist og konkurranseregler blir kunngjort senere.
–

Men siglar du på fjorden i sommernatta still,
når sjøen ligg der blank og fin og speglar fjell og tind,
mot himmelen den lyseblå står reist eit gudeslott,
og tårnet sveipt i dis av sol er Heilhorns høgste topp.
Vi bur vel ganske høgt i nord og vinteren er lang.
Men får vi lys og vegar , det letnar med ein gong.
Og går det enda seint og trått, det monnar likevel.
Frå dag til dag, frå år til år, vi betrar våre kår.
Her er nok smått og tunkt og trått i tankar hug og sinn.
Men fedra-arv har gitt oss kraft og dagleg brød vi finnn.
Om framtidstanken større var, har verket vore stort.
Men med for veikt eit samhold, ein får så lite gjort.
Så signe Gud vår bygd og heim frå no til ævleg tid,
og vern vårt land frå usseldom ved urett, makt og strid.
La folket her få leva trygt som barn i gode kår,
det er vårt framtidshåp og bøn til Gud for bygda vår.

Hans Neyman Knoph Bergersen
var født i 1886 på Svarvåa, en liten
plass på grensen mellom Bindal og
Nærøy. Han tok navnet Svarvå, og
giftet seg med Aslaug. De bodde på
Strømmen, Nordhorsfjord. I bygdeboka står de som brukere der fra
1919 til 1941. De fikk sønnene
Henry i 1922 og Torbjørn i 1926.
Hans døde i 1947.
–

Kulturminneløyper
Både på Vassås og på Holm finnes
det kulturminneløyper. Det er merkete stier med informasjon om
gravhauger og andre kulturminner i
området. Vi kan se spor av bosetning lagt tilbake i tid.
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Kaia på Terråk

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. oktober.
Bindal sosialkontor

Kaia på Terråk har fått en lenge etterlengtet oppussing . Det er lagt nytt dekke, og det
er fylt stein helt inntil kaia.
Arbeidet er skjedd i samarbeid mellom Bindal kommune og Bindalsbruket AS.

Faragut
Andelslaget Faragut tar sikte på å arrangere
lørdagsturer til Vennesund med storåttringen
sommeren 2002.
Interesserte kan melde seg på til Håvard
Sylten eller Bjørn-Inge Lange, tlf. 75 03 25 00.
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Orientering om
fritidsfiske sommeren
Sommeren er over oss og mange bruker mye av fritiden til fiske i
sjø, elver og vatn. Derfor en kort orientering om fisketider og fiskeregler for sommeren 2002.
Fiske i sjøen –
ordinær fisketid:
Fiske etter laks og sjøørret med
stang og håndsnøre fra land er tillatt
hele året.
Fiske etter laks og sjøørret med
stang og håndsnøre fra båt er tillatt i
tidsrommet 1. juni til og med 4.
august.
Det er ikke tillatt å fiske med
laksedorg eller oter.
Fiske i sjøen – utvidet fiske
etter rømt oppdrettsfisk:
Fiske er tillatt med stang, håndsnøre,
laksedorg og oter i tidsrommet 5.
august til 28. februar.
Fiske i vassdrag med
anadrom fisk:
For fiske etter anadrom fisk med
stang gjelder følgende fisketider i
Bindal:

• Bogaelva, Terråkelva og Urvollvassdraget – 15.6–17.8
• Åelva og Eidevassdraget 1.7–31.8
• I Åelva nedenfor utløpet av
Marfosselva er det tillatt å fiske til
14.09
• I alle andre anadrome vassdrag er
fisketida fra 15. 6–31.8
• I Åbjørvatnet er det tillatt å fiske
etter innlandsfisk med bunngarn
med største tillatte maskevidde
24 mm hele året.
Fiske i vassdrag hvor det
ikke går laks og sjøørret:
Fiske med stang, håndsnøre og oter
er tillatt i alle elver, bekker, tjern og
innsjøer hele året.
• I innsjøer og vatn, lenger enn 50
m fra gyteelv eller –bekk er det i
tillegg tillatt å fiske med garn.
For fiske i vassdrag etter
anadrom fisk skal fisketrygdavgift

betales. Den som skal fiske må
også kjøpe fiskekort eller ha
rettighetshavers tillatelse til å
fiske.
Lakseparasitten
Gyrodactylus salaris:
Denne parasitten er en stor trussel
mot laksen. Det er derfor viktig at
alle fiskere er forsiktige og desinfiserer alt utstyr som brukes i forbindelse med fiske før de brukes i andre
vassdrag.
• Informasjon om fiske og fiskeregler finnes ellers som oppslag
flere steder i kommunen eller
hos lensmannen i Bindal. Opplysninger kan også hentes på
internett:
http://www.miljostatus.no/nordland
Skitt fiske!!
Ivar Saus

Åpningstider sommeren 2002
mandag til torsdag kl 09.30-21.00
fredag kl 09.30-23.00 (01.00)
lørdag kl 16.00-23.00 (01.00)
søndag kl 14.00-20.00
Ved møter og andre arrangementer tilpasses åpningstiden.
Snart finner du oss på www.terraak-gjestegaard.no

Nye Terråk Gjestegård
7980 Terråk • telefon 75 03 41 39 • telefaks 75 03 42 08
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Etableringslån og boligtilskudd
til tilpasning av egen bolig
Etableringslån innvilges til oppføring,
kjøp og utbedring av bolig. Lånet er
behovsprøvd. Funksjonshemmede,
førstegangsetablering i egen bolig
og andre med særlige behov prioriteres. Lån til utbedring er spesielt
rettet mot funksjonshemmede,

personer med særlig sosialt behov,
familier som bor trangt eller
husstander med personer over
60 år. Boligen må være i bruk som
helårsbolig. Boligtilskudd kan gis
til eldre og funksjonshemmede
med svak økonomi til nødvendig

tilpasning av bolig. Ordningen er
behovsprøvet.
Søknadsskjema og nærmere
opplysninger fås på Bindal sosialkontor, Bindal Rådhus, 7980 Terråk,
tlf 75 03 25 31.
Sosialleder

Bindal Bygdebok
Det er nå kommet to bind av Bindal
Bygdebok. Bøkene kan bestilles fra
kulturkontoret. Prisen er kr 440 pr
bind.
Bind I inneholder gårds- og
slektshistorie for ytre del av kom-

munen, dvs områdene Horsfjord,
Kjella, Lysfjord og Holm.
Bind II dekker områdene Vikagårdene, Bindalseidet og deler av Sørfjorden.
Hvis du bestiller begge bindene,

får du dem for kr 750, pluss porto.
Bindal kulturkontor, tlf 75 03 25
00, Bindal Rådhus, 7980 Terråk.
Bøkene kan også bestilles via
Internett:
www.bindal.kommune.no/bygdebok
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Dobbeltfest i Åbygda
I år er den tradisjonelle ”dobbeltfesten” forenklet, slik at det
blir én fest, men teaterstykket
vises to ganger.
Det starter fredag 12. juli med
framføring av stykket ”En skjærgårdsflørt”, av G.Wahlberg. Det er
en komedie i 3 akter, lagt til 1950tallet. Her er både romantikk, kjærlighet og dramatikk til teppefall.
Stykket er tidligere filmatisert på
svensk. Ensemblet består i år av 9
personer pluss suffløse. Nytt av året
er også at ungdomslaget får profesjonell instruktørhjelp av Carek
(Cezary Szewczyk, teaterinstruktøren på Sør-Helgeland).
Andre forestilling er lørdag 13. juli.
Etter forestillingen er det dans til
”Bache Gabrielsen” .

I fjor var det Hans Rotmos ”Martin Kvennavik—Jorda rundt” som ungdomslaget satte opp.

Bindal Bygdetun–Plassen
Tunet er åpent hver dag fra
St.Hans og fram til 4.
august.
Tunet består av den
gamle
husmansplassen
”Solheim”, som lå under
prestegården på Vassås.
Senere er flere bygninger
flyttet dit, blant annet ”Lessjordstua”, som kom fra
Helstad. I sommer skal
skoleungdom være museumsverter, og servere
kaffe og vafler, og stelle
dyra. Det blir høner, kaniner, hest og kanskje flere
dyr.
Søndag 24. juni, St.Hansaften skal vi ha bål og tradisjonell
grøtservering.
Søndag 7. juli og søndag 21.
juli blir det aktivitetsdager.
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TOPP 10 i Bindal
Følgende topper er merket og bøker for registrering vil finnes fra 17. mai til 15. september:
1. Heilhornet

1058 m.o.h.

ca 3-4 timer

2. Lisshornet

799 m.o.h.

ca 2 timer

3. Holmshatten

620 m.o.h.

ca 2 timer

4. Blåfjellstua (Kjella)

1,5 km fra Rv.771

ca 1 time, passer for barn

5.

150 m.o.h.

ca 1 time, passer for barn

6. Urdvikfjellet (Terråk)

671 m.o.h.

ca 2 timer

7. Mulingen (ved Vassås)

321 m.o.h.

ca 1 time, passer for barn

8. Varden på Heia (Åbygda)

275 m.o.h.

ca 1 time, passer for barn

9. Kommelåsen (Åbygda)

129 m.o.h.

ca 1 time, passer for barn

Veabakken (Terråk)

10. Gamma i Pefjellet (Bindalseidet)

ca 1 time, passer for barn
(Gangtider er oppgitt for en veg)

Alle som bestiger åtte av
disse toppene i sommer får premie.

På Krambua får du kjøpt kart
(pris kr 10,-) for alle toppene.
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Nordlandsbåtregattaen 2002
Siste helga i juni er det igjen klart for
verdens største nordlandsbåtregatta på Terråk.

program
Fredag 28.juni
1900 Fotballkamp Terråk – Kolvereid, Åbygda fotballstadion.
2100 Gunnar Akseth på Båtsenteret
2100 Too Far Gone på Toppen forsamlingshus
Lørdag 29. juni
1200 Åpning på kaia
1245 Start underholdning på kaia
1300 Start segling
1345 Underholdning kaia
Aktiviteter i kaiområdet
Rulleskikonkurranse
”Ta Sjansen” Regattaen stiller med egen båt. Deltakerne skal komme seg raskest mulig ned en sklie og padle ut til en bøye. Vi utfordrer huseierforeninger, politiske partier og andre lag til å melde seg
på. Det blir premiering til de som utmerker seg med fantasifulle utkledning, beste tid, beste gjennomføring eller på annen måte. Forhåndspåmelding innen 25. juni til Sissel Sørhøy og Anita Vikestad.
1430 Underholdning
1600 Premiutdeling, trekning av regatta-tiern
2100 Utefest i sentrum, Dænsebændet spiller
Søndag 30. juni
1000 Seglerfrokost
1230 Aktiviteter i kaiområdet
1300 Start segling
1330 Triatlon
1600 Premieutdeling, trekning av regattatieren og hovedgevinst
Lørdag og søndag er det salgsboder og utstilling i kaiområdet
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Bindalseiddagan 2002

STORFEST
PÅ TERRÅK !

Programmet starter torsdag
11. juli med fjelltur til Heilhornet.
Fredag 12. juli
er det åpning i parken kl 1100.
Bindalseidet Skolemusikk spiller.
Salgsboder og utstillinger på skolen åpner.
Det er påmeldt mange utstillere av
husflid og håndverk.
Kafé med tradisjonsmat på skolen.
Bøkestad gårdsmuseum åpent.
Kulturkveld i alpinhuset i Kolven, med fest etterpå.

Lørdag 13. juli
Salgsboder og utstillinger åpne på skolen.
Kafé med salg tradisjonsmat.
Bøkestad gårdsmuseum åpent.
Idrettsleker.
Fiskekonkurranse.
Familietreff om ettermiddagen i Vikestadvågen.
Fark spiller til utedans.

Søndag 14. juli
Salgsboder og utstillinger åpne på skolen.
Kafé med salg tradisjonsmat.
Bøkestad gårdsmuseum åpent.
Skattejakt.
Rundtur på Bindalsfjorden (påmelding), med
innlagt stans ved Ane-ovnen i Svarthopen,
Harangsfjorden.

Programmet sendes ut i månedsskiftet til alle
husstander i Bindal. Det kan bli endringer.
Ansvarlig for arrangement er Bindalseidet
velforening.

Bjørn Rosenstrøm spiller på utescenen i Terråk
sentrum fredag 19. juli. Han er er på en omfattende norgesturne i år, sammen med bandet sitt, og
kommer til å skape fullt liv denne fredagskvelden.
Arr.:Terråk IL

Bompenger på
Åbjørveien og
Urvollveien
Kommunestyret har vedtatt nye satser for
bomvegene til Åbjøra og Urvollan på
Plahtes Eiendommer.
Kjøretøy

enkelttur

årsavgift

Personbil
50
Traktor
60
Personbil med
henger/campingvogn 75
Lastebil/buss
150
Moped/motorsykkel
20

300
-
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Oddny legger opp
Nå skal hun bli pensjonist, "ho Oddny". Ikke fordi at hun ikke kunne ha holdt på et par år til, men nå
har hun tatt bestemmelsen. Hun er lettet og glad over det. Nå ser hun fram til å få disponere tida si
selv, få fri i helgene, lese de mange bøkene hun har liggende og ikke minst få tid til å være bestemor
til sine ti barnebarn.

Oddny Bang, pensjonist.

Hun har problemer med å finne yrkestittel på seg selv. Riktignok er hun
utdannet lærer og fungerte som pedagog i en årrekke, men de siste 20
årene har hun vært engasjert i politisk arbeid.
- Kall meg samfunnsaktør, sier hun
etter å ha smakt på ordet ei stund.
- Jeg har alltid hatt lett for å mene
noe om det samfunnet vi lever i.
Diskusjonene startet vel i Åbygda
Ungdomslag, senere på Vefsn Folkehøgskole. Jeg husker jeg på folkehøgskolen forsvarte gårdbrukerne
sin situasjon mot industriarbeidernes. Jeg vokste jo opp på en liten
gård, og kjenner jeg har både de politiske og kulturelle røttene i det fellesskapet jeg vokste opp i på gården
og i bygda.
- Du ble lærer, Oddny?
- Ja, det var litt tilfeldig. Det var ikke
så mange utdannelsesmuligheter for
ei landsens jente som ikke hadde
gymnaset. Men du verden, læreryrket er både nyttig og lærerikt.
Nå ble det slik at jeg fikk mann

og barn da jeg gikk på Nesna Lærerskole, så den perioden ble det lite
tid til annet enn skolegang og barnepass.
- Har du alltid vært arbeiderpartimenneske?
- Nei, på ingen måte. Både mamma
og pappa sympatiserte nok med
Arbeiderpartiet, men jeg kom ikke
borti partipolitikk før jeg uten å bli
spurt ble satt opp på en liste til
kommunestyret i Bindal.Vi hadde da
bodd her i mange år. Jeg ble sittende
i kommunestyret i tre perioder. Så
vidt jeg vet, er jeg den første kvinne
som fikk fast plass i kommunestyret
i Bindal.
- Det er vel naturlig at du ble kvinnesakskvinne?
- Nei, ikke kall meg kvinnesakskvinne. Selvfølgelig har jeg sett,- og sermange urettferdigheter som grunner i kjønn, men disse skjevhetene
må ikke overskygge de mange andre skjevheter vi må arbeide for å
rette på.
Etter at Oddny kom med i fylkespolitikken, gjorde hun raskt karriere. Hun ble gruppeleder for Arbeiderpartiet, og etter ei tid leder av
Nordland Arbeiderparti.
- Det var ei hard tid, medgir Oddny,
men lærerikt var det. Politikk på det
planet er utfordrende på mange
måter.Tenk på alle de forventningene du skulle innfri i forhold til velgerne dine!
- Ble det bedre da du kom med i
rikspolitikken?
Oddny ler hjertelig, og det gjør hun
ofte.
- Du verden for et kjør. Men der
hadde jeg hele staben i departe-

mentet som medspillere, og ikke
minst en flink og erfaren sjef. Han
var spesielt flink i forhold til Stortinget.
Oddny ble utnevnt til statssekretær i komununaldepartementet i
1992. Der fikk hun ansvaret for distriktspolitikken, boligspørsmål og
kommunal sektor. Gunnar Berga var
leder av departementet. Dette
tunge vervet hadde hun i over to og
et halvt år.
- Jeg var litt skjelven den første
tida.Og så var det enormt mye reising, både i inn og utland.
Det gikk veka på tamp med møter
og foredrag.- tror jeg holdt i den
perioden bortimot tusen foredrag.
Størst utfordringa var når jeg måtte
holde de på engelsk, eller rettere
sagt: bindalsengelsk." Men eg kom
då ne på føtn".
Oddny prater gjerne om tida i
departementet. Hun fikk store politiske oppgaver lagt på seg, Forventningene til politiske resultater var
store, og det var mange som ville ha
mer fra sentrale myndigheter enn
de kunne få.. Hun minnes at det ikke
alltid var like enkelt å forsvare de
framlagte budsjettene.
-Kan du ikke snakke bokmål, bare
bindaling?
- Har knapt prøvd å legge om talemålet mitt. Jeg kan ikke huske at jeg
noen gang ikke har blitt forstått på
grunn av at jeg har snakket den dialekten som er min. Har tvert imot
fått skryt for at jeg hadde en fin dialekt.
Nå trapper Oddny Bang ned sitt
samfunnsengasjement. Fremdeles
sitter hun på fylkestinget, og er ennå
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Attraktive
utkantkommuner:
Oddny Bang har vært prosjektleder
i Bindal kommune fra 1. januar
2000, og fram til 1. juni i år. I sluttrapporten framhever hun de positive erfaringene fra prosjektet. Blant
annet helhetstenkningen i kommuneadministrasjonen er styrket, ungdom er bevisstgjort, og Bindal Ungdomsråd har styrket sin status.
En del tiltak er satt i gang,
og bør følges opp: Internettkaféer,
Topp 10 (fjellturer), Ordførermøte
med ungdom i videregående skoler,
lokalbasert aktivitetsopplegg for
skolene og barnehagene, Båtsaumen informasjonsavis, karrièrekatalog, Ung Info, samordning av ungdomsarbeidet i kommunen.

Fiskefestivalen
Fiskefestivalen på Stranda er tradisjon. I år skjer det lørdagen 27. juli.
Som vanlig blir det fiskekonkurranse
med premiering. Det blir elghornkasting, og volleyballkamp i elvegjørma. Det er også mulig å få kjøpt seg
noe å bite i. Om kvelden er det
svingom til musikk av ”Jhohans”.

Sommer
i Bindal

Bindal lokallag av NFU
Norsk forbund for utviklingshemmede, NFU, er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med utviklingshemming. På landsbasis er det
om lag 8000 medlemmer, fordelt på 19 fylkeslag og 243 lokallag. Bindal lokallag består av ca. 25 medlemmer.
Som bærende prinsipper har NFU bl.a. tilhørighet, inkludering og likeverd.
Lokalt har vi som målsetting å arrangere en felles kosekveld på forsommeren. Vi skal snart starte opp med en studiering for våre
utviklingshemmede. Årlig sender vi flere av våre utviklingshemmede
på idrettsleker, og de har gjort det meget bra. Bl.a. vant bindalslaget
gull i boccia ett år etter å ha slått ut hele 62 lag.
Lokallaget har derimot ett problem:Vi har for få medlemmer. Så alle som
er interessert i å støtte vårt arbeid, har mulighet til å tegne seg som medlem.
Det kan gjøres til:
Gunn Aakvik (kasserer) tlf. 750 31551 eller
Asle Haldorsen (leder) tlf. 750 34295.

Opprusting av skolebygg i Bindal
Kommunestyret vedtok i april å låne penger av Staten for å utbedre
skolebyggene våre. Vi har store vedlikeholdsoppgaver og flere utbyggingsoppgaver innenfor skoleverket som det foreligger planer for. Samtidig er det vedtatt
at det i løpet av dette året skal starte en debatt om skolestrukturen. Dette
skaper usikkerhet omkring utbyggingsbehovene. Rådmannen anbefalte kommunestyret at det ikke foretas større investeringer nå uten at det er helt sikkert
at det også i framtiden sees på som en god investering.
Følgende oppgaver ble sett på som helt nødvendige tiltak nå:
• Utbedring av ventilasjonsanlegg ved Bindalseidet, Kjella og Terråk skoler,
• Utskifting av veggplater Terråk skole.
• Nytt tak på resten av den gamle bygningsmassen ved Terråk skole.
Det er papp-tak fra slutten av 1960-tallet.
• Oppgradering av brannvarslingsanlegg ved flere av skolene.
• Ny kunst- og håndverksavdeling ved Bindalseidet skole.
• Oppgradering av bassengene, nå først Terråk.
Administrasjonen ble bedt om å legge fram en oversikt over gjenstående
arbeid for å møte behovene og kravene som følger av Reform –97.

med i en del styrer og utvalg på fylkesnivå.
- Synes du du har fått utrettet noe
som politiker?
Hun svarer ikke med en gang, det
virker som hun vil svare et klart ja,
men nøler.
- Det er så vanskelig å måle politiske resultater. Men jeg har nok bidratt til en del endringer i samfunnet, - også i Bindalen. Jeg tror til det
bedre. Men politisk arbeid er prosesser og lagarbeid, og jeg oppfatter

meg som lagspiller. Problemet i dag
er at så få vil delta i politisk arbeid.Vi
har etter hvert blitt mer egoistisk.Vi
spør etter personlige fordeler, og
lite etter fellesskapsløsninger. Jeg har
stor tro på at vi finner fram til ordninger i samfunnet som flest mulig
kan leve med.Vi har tapt det meste
hvis vi mister solidariteten med andre, særlig de som er avhengig av å
få hjelp av fellesskapet.
- Blir det vanskelig å slippe taket på
samfunnsdebatten?

- Nei, jeg tror ikke det. Jeg gler meg
nå over at jeg kan starte en ny epoke i livet, - en epoke der jeg slipper
å representere en organisasjon eller
et system. Ser for meg mange år
med frihet, og hvis helsa er så noenlunde, gler jeg meg -når den tid
kommer - til å komme på aldersinstitusjon. Det mener jeg, for jeg har
hatt et enormt rikt yrkesaktivt liv.
Olav Håkon Dybvik
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Kartlegging av
biologisk mangfold
Sentrale myndigheter har bestemt
at alle kommuner skal ha gjennomført en kartlegging av biologisk
mangfold i sin kommune innen utgangen av 2003. Kommunestyret i
Bindal har vedtatt at dette arbeidet
også skal gjennomføres i Bindal og
kommunen har inngått avtale med
et firma som heter Origo-Miljø a.s.
for den praktiske gjennomføringen.
Kommunen har også fått tilskudd til
arbeidet fra fylkesmannen i Nordland.
Arbeidet vil i stor grad bestå i å
samle og systematisere informasjon
og kunnskap som allerede er kjent.
Det er imidlertid også av stor interesse å få kjennskap til ting som ikke
er kjent fra før. Befolkningen rundt
omkring i de forskjellige grendene

sitter inne med stor lokalkunnskap.
En ber derfor om at de som har
kunnskaper som kan være av interesse for denne kartleggingen tar
kontakt med plan- og ressursavdelingen. Dette kan være sjeldne eller
sårbare arter av planter, dyr eller
livsmiljøer. Både arten, leveområdet
og eventuelt hi/reirplass kan være
av interesse. Er du i tvil om informasjonen er av interesse så ikke nøl
men ta kontakt.
Informasjonen blir lagt inn i en
database og koblet til et kart som
skal inneholde alle registrerte lokaliteter og forekomster. Det aller meste av den informasjonen som blir
samlet vil bli allment tilgjengelig.
Spesielt sårbare arter vil imidlertid
bli skjermet mot offentliggjøring.

Et eksempel på sjelden forekomst. Nordlandsasal finnes kun noen få steder langs
nordsiden av Tosenfjorden.

Hensikten med dette arbeidet er at
både offentlige myndigheter og
grunneiere/rettighetshavere
skal
kunne ta hensyn til sårbare arter og
livsmiljøer i sin virksomhet.
Kontaktpersoner i plan- og ressursavdelingen er Ivar Saus, BjørnInge Lange og Else Restad.
Ivar Saus

Terråk idrettslags løpskarusell:
Løpskarusellen startet 21. mai, og
har utgangspunkt i ballplassen i
Stokkvikåsen.
Karusellen går på tirsdager, slik:
11. juni, 18. juni, 25. juni, 13. august,
20. august, 27. august og 3. september. De som deltar i minst 3 løp får
premie. Det er premieutdeling etter siste løp.
Fellesstart for de under 7 år. Noen foretrekker å løpe uten startnummer.

Fjelltrim i Åa
Åbygda idrettslag har sin
egen Fjelltrim, med bøker lagt
ut ved Setervatnet, Flofuten
og Svarttjønnåsen.
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NYTT FRA BIBLIOTEKET
·
·
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Fluebinding
Treskjæring
Strikk
Porselensmaling
”Nyere” hobbyer som stempling,
såpe, lysstøping, filt, mm.

Nå kan du også låne musikk på
biblioteket!
Vi har musikk for enhver smak.Vi
har fått inn ca 70 CD’er med
pop/rock, jazz, samtidsmusikk, folkemusikk, klassisk m.m

Tid for å stelle
litt i hagen??
VI HAR BØKENE!!
Sommerstengt fra
21. juli til 4. aug.
Før ferien ber jeg om at alle bøker
som er fjernlånt (lånt fra andre bibliotek) blir innlevert.

Aktuelle bøker:
Eriksen,Thomas Hylland
Bergen, Peter L
Jagland,Thorbjørn
Jacobsen, Johan J
Ekeberg, Jan Ove
Stoltenberg,Thorvald
Lahnstein, Anne Enger
Hansen, Erik Fosnes
Tessem, Liv Berit
Christensen, Lars Saabye
Auel, Jean

I.L. Kula –
Idrettsskolens
sommertrim

Bak fiendebildet. Islam og verden etter
Hellig krig. Osama Bin Ladens nettverk
Vår sårbare verden
Muntre minner fra ting og torg
Kong Carl
Det handler om mennesker
Grønn dame, rød klut
Underveis. Om Märtha Louise
Haakon og Mette Marit
Halvbroren
Klippehulens folk

Kjærlighetsstien

Idrettsskolen arrangerer tradisjonen
tro også i år sommertrim fra 20.
mai til 20. september.Turene i år går
til: Kjærlighetsstien, Nonslien, Gundagammen, Markafjellet og Heilssætra. Det blir premiering til alle som
fullfører de fem turene.
Alle våre løyper er merket, og
det er satt ut trimkasser. Se lokale
oppslag for nærmere info.
I fjor sommer ble det gått 500
enkeltturer. Årets oppfordring blir
dermed: Alle bindalinger, kom dere
ut av godstolen og slå rekorden !

Bøkestad
gårdsmuseum

Ellers så har vi bøkene om Elling, Dina og Harry Potter for å nevne noen.

ÅPNINGSTIDER ETTER 4.AUGUST:
Mandag

10.00-15.00

Tirsdag 12.00-18.00 OBS! OBS!
Kveldsåpent flyttes fra mandag til tirsdag
Onsdag

10.00-15.00

Torsdag

Stengt

Fredag

10.00-15-00

Vi har 2 pc-er
med internett-tilgang
for publikum

KOM INNOM OG LÅN SOMMERLEKTYREN!!!
Hilsen May Helen, Bindal Folkebibliotek

Gårdsmuseet ligger på Bindalseidet,
og drives av Edgar Bøkestad. Det
er stort sett åpent når Edgar
er hjemme. Ring tlf 75031501 for
å avtale tid. Edgar har samlet mange
gjenstander, og kan fortelle historien som ligger bak de fleste av dem.
Han har også ender, høner, haner,
kaniner, og lam. Det er salg av kaffe
og vafler. I sommer stilles ”bjynbørsa” til Ol Tomså ut.
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KULTURKALENDER

SOMMEREN

Fester:
O Bryggedans på Helstad lørdag 15. juni, med
Jan Borseths.
O St.Hansaften
Feiring av St.Hansaften for hele familien i
Møllebogen søndag 24. juni fra kl. 1600.
Trekkspillmusikk ved bålet, salg av rømmegrøt
og grillmat. Det blir også lagt til rette for grilling
av medbragt mat. Fiskekonkurranse på sjø og
ved vann. Spettkast-konkurranse.
Arr. UL Framsteg.
O Nordlandsbåtregattaen på Terråk helga
28.—30. juni
O Lørdag 6. juli spiller Bengt Åges opp til
sommerens fest på ”Granheim” Skjelsviksjøen.

Bygdekinoen:
Se på internett:
www.filmweb.no/filmogkino/bygdekinoen/nordland.html

for oppdatert filmprogram.
Bygdekinoen starter opp igjen onsdag 14. august
på Sørhordfjord, og tirsdag 20. august på Terråk.

Diverse:
Herlaugsdager på Leka, 14.—22. juli
Rørvik-dagene, 26.—28. juli
Li-Martna, 27.—29. juli
Kolvereid –dagan, 9.—11. august
Namsos-Martna, august

O Bindalseid-dagan 12.—14. juli

Hjemmekamper

O Fredag 12. juli komedien ”Skjærgårdsflørt”

Terråk/Åbygda fotballklubb:

av G. Wahlberg i Åbygda.
O Lørdag 13. juli spilles komedien ”Skjærgårdsflørt”, deretter er det dans til musikk av
Bache Gabrielsen
O Fredag 19. juli Bjørn Rosenstrøm spiller på
utescene i sentrum av Terråk.
O Lørdag 20. juli sommerfest på ungdomshuset
Vonheim, Sørhorsfjord.
O Rømmegrøtfest 20. juli i Båtneset kl 1800,
-etterpå spiller Bård Graven med
musikalsk følge
O Dans i Vikestadvågen lørdag 27. juli.
Bjørn Erik Kvanli Spiller.
Arr. Bindalseidet grunneierlag.
O Lørdag 27. juli er det Fiskefestival på Stranda
kl 1200 fiskekonkurranse, elghornkasting,
volleyball, dans om kvelden, Jhohans spiller
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-kampene spilles i Åbygda
15.
28.
3.
31.
15.

Juni
Juni
August
August
September

T/Å
T/Å
T/Å
T/Å
T/Å

-

Nærøy
Kolvereid
Kolvereid
Kolvereid
Rørvik 2

Sangundervisning Bindal Musikkskole
Vi får trolig tilgang på lærer med utdanning i sang,
og vil prøve å få til sangundervisning i musikkskolen til høsten. Vi ber interesserte om å melde seg
innen 20. juni.

Elevkonsert Musikkskolen
Søndag 16. Juni kl. 18.00 på Terråk samfunnshus
er det avsluttende elevkonsert i musikkskolen.

