
Nr. 1 – Februar 2003 Årgang 5

I Rødliveien på Bindalseidet har vi en
kjempeflott bålplass. Det er nå 1,5 år
siden arbeidet rundt den startet.

Mens vi ventet på at noen skulle
komme og bygge seg hus på de kom-
munale tomtene, så vokste grantrær-
ne. Det var i tillegg en tett og utrivelig
skog, og etter avtale med kommunen,
fikk vi felle noen trær. Disse trærne ble
så kappet og tilpasset til sitteplasser
rundt et bål.

Skogbunnen ble ryddet, og det ble
en koselig plass. Etter hvert som vi
trivdes med dette arbeidet, strømmet
ideene på. Etter den ene gapahuken,
ble det laget en til (de er til og med laf-
tet). Det er en liten bro, sittebenker og
et laftet bord.

Dette trivselstiltaket  har engasjert
alle naboene i Rødliveien. Mange har
brukt en god del fritid på dette, og
trivselsfaktoren har vært høy.

Vi bruker bålplassen til felles etter-
middagskaffe, pølsegrilling, nabokveld-
streff, osv. Småskolen og barnehagen
har også benyttet bålplassen flere
ganger.

«BÅLPLASSEN»
i Rødliveien

Beboerne i Rødliveien i ferd med å tenne bål
utenfor gapahuken.
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Trykk/Produksjon:
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Bladet er til nå sendt ut gratis til alle
husstander i Bindal kommune, men
dette kan det bli en forandring på. Det
kan også leses på kommunens inter-
nettsider.

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

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

Mandag STENGT
Tirsdag kl 0900 – 1545
Onsdag STENGT
Torsdag kl 0900 – 1545
Fredag kl 0900 – 1545

På Bindalseidet er åpningstidene slik:
Mandag kl   1600 – 1800
Torsdag kl  1100 – 1300 
og 1600 – 1800

Viktige telefonnummer:

Bibliotekets åpningstider:

Har du gåstaver og lyst til å gå sammen
med andre, kan du møte ved Frivillighets-
sentralen hver torsdag kl 1100.
Etter turen tar vi en kopp kaffe eller te, el-
ler et glass saft sammen.

Kom da vel!

Hilsen FYSAK Bindal

STAVGANG

Bredbånd i Bindal
På tampen av  2003 ble også telefon-
sentralene på Bindalseidet og Nord-
horsfjord bygd ut til SDSL, i tillegg til
sentralen på Terråk. Det betyr at of-
fentlige etater, bedrifter og private
som er knyttet til disse sentralene kan
bestille bredbåndslinjer (fra 144 kbit/s,
og opp til 2 Mbit/s).

Det er Catch Communications AS i
Bodø som leverer tjenesten, men be-
stillinger gjøres hos Itet AS, på telefon
75 13 90 00, eller pr epost til
stein.ove.johnsen@itet.no.

Catch har sagt at de også vurderer
å  tilby ADSL der det er etterspørsel
etter det. ADSL er en rimeligere tje-
neste, mer tilpasset private brukere. Se
www.catchcom.no for mer detaljer.

Hvis man installerer bredbånd, får
man en egen linje for datakommunika-
sjon, som er åpen hele tiden, til en fast
månedspris. Det er derfor meget viktig
at man sikrer seg med brannmur og
antivirusprogram.

Kommunestyret har pålagt Båtsaumen
å hente inn kr 50.000 i inntekt for
2004.

Vi vurderer nå hvordan dette kan
gjøres og vil komme med mer infor-
masjon i neste utgave av Båtsaumen,
som ventes før påske.

En mulighet er å be våre lesere
utenbygds og innenbygds om å tegne
seg som abonnenter, og å be om kr
150,- i bladpenger, som så fordeles likt

mellom Menighetsbladet og Båtsau-
men. En annen inntektskild vil være å
ta inn flere annonser. Det er også mu-
lig å redusere kostnadene ved å holde
sidetallet nede, og å gi ut færre utgaver,
eller å gå over til billigere trykking.

Vi som lager Menighetsbladet og
Båtsaumen vil gjerne fortsette å gi ut
et felles blad som i dag, og vi håper vi
finner en løsning som gjør det mulig.

«BÅTSAUMEN»
LEVER VIDERE
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Bindal Eldreråd var samlet  til møte på rådhuset den 8. januar. Her er fra venstre, i første rekke:Alvilde Busch , Oddrun Liasjø og Ivar P. Helstad.
Andre rekke:Annlaug Helstad,Astrid Brevik Iversen og Gudrun Fossem fra sekretariatet, Per Norum.

Kommunestyremøte har valgt nytt el-
dreråd for perioden 2003–2007.

Som medlemmer og personlige va-
ramedlemmer ble følgende valgt:
Medlemmer: Pers. varamedl.:
Ivar P. Helstad Oddmund Øyen
Annlaug Helstad Liv Dahlberg
Alvilde Busch Dagny Busch
Per Norum Helga Kveinå
Oddrun D. Liasjø Per Heide

I eldrerådets møte 8. januar ble
Annlaug Helstad valgt som leder, og
Ivar P. Helstad nestleder.

Eldrerådet i Bindal kommune for
2003 har bestått av følgende medlem-
mer: Inge Sørhegge, Lita Øyen, Bodil
Kjølstad, Per Norum og Alvilde Busch.
Sekretærfunksjonen er tillagt Helse-
og sosialavdelingen.

Det er i 2003 avholdt 4 møter og
behandlet i alt 9 saker som berører de
eldres situasjon i Bindal kommune. Føl-
gende saker er behandlet:

Sak. 01/03   Sikring av kvalitet i eldre-
omsorgen.

Sak. 02/03   Innsparing og omorgani-
sering.

Sak. 03/03   Budsjett 2003 for om-
sorgstjenesten i kommunen.

Sak. 04/03   Støtte til eldredagsarrang-
ement.

Sak. 05/03   Budsjett for neste år –
den økonomiske situasjonen i
kommunen.

Sak. 06/03   Eldrerådets plass i den
kommunale forvaltningen.

Sak. 07/03   Sikring av kvaliteten i el-
dreomsorgen både i heimen og på
institusjon.

Sak  08/03   Vedr. kst.sak 79/03 ang. in-
terkommunalt rehabiliteringssenter
på Høylandet.

Sak. 09/03   Uttalelse vedr. Leif Helsta-
d’s testamentariske gave.

BINDAL FYSIKALSKE
7980 Terråk • Tel. 75 03 41 38
Vibeke Sørstad Roar Eck
901 46 349 909 58 398

MUSKEL- OG SKJELETTLIDELSER
MANUELL LYMFEDRENASJE
ÅPNINGSTIDENE KAN VARIERE NOE.
Hvis vi ikke er tilgjengelig, vennligst bruk telefon-
svareren. Vi ringer da tilbake snarest mulig.

Generell åpningstid:
Kl 08.30–15.30.
Tirs. & tors.: kl 12–16
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Langs de fleste veier i kommunen skjer
det en gjengroing, med oppslag av tett
lauvkratt og større lauvskog. Dette
medfører dårlig siktforhold og skaper
trafikkfarlige veistrekninger og trafikk-
situasjoner. Hver eneste vinter skjer
det påkjørsler av elg og rådyr på slike
strekninger. Dette medfører skadde og
døde dyr, skade på kjøretøyer med
store forsikringsutbetalinger som re-
sultat og i verste fall personskader. Sli-
ke påkjørsler medfører også ukontrol-
lert og uønsket beskatning av storvilt-
bestanden og kan medføre reduserte
fellingskvoter.

Statens Veivesen eier begrensede

arealer utenfor selve veien. Det aller
meste av skogen langs veiene tilhører
eiendommene som veien går over.

Fra kommunens side ber en om at
grunneiere langs offentlige veier i kom-
munen tenker over situasjonen på sin
eiendom. Er det behov for rydding?
Hvordan kan dette i tilfelle skje? Egen
vedhogst bør i alle fall legges til slike
områder, sjøl om virket ikke er av best
vedkvalitet. Dersom naboer eller an-
dre  ønsker «sjølhogst»  av ved bør
dette anvises på slike utsatte veistrek-
ninger. Det kan også være økonomisk
fornuftig av skogeier å foreta en plan-
messig rydding over egen grunn både

av skogbruksfaglig og viltfaglig hensyn.
Eiere som ikke sjøl har mulighet for å
bidra til rydding over sin eiendom bør
være positiv til at rydding  utføres av
andre.

Hvordan bør så slik rydding utfø-
res? Alt lauvkratt ut til 10 – 15 meter
fra veikant/grøft bør felles. Kratt er at-
traktiv elgmat samtidig som det er
sterkt siktdempende. Større trær fjer-
nes helt ut til minimum 5 meter fra
veikant/grøft. Utenfor dette tynnes
skogen ut til 10 – 15 meter fra vei-
kant/grøft. Kvistrike trær som settes
igjen i ryddesonen BØR kvistes opp så
høyt som mulig. Ivar S.

Når reinen beiter på dyrka jord

Skog – elg og
T R A F I K K S I K K E R H E T

Det hender at reien bei-
ter på dyrka jord og i

plantefelt, og når jorda
er lite frosset, enga er ny

eller plantene små, kan
skadene bli ganske 

store. Dette er forhold
som gjentar seg, og som
er kilde til en del små og
store konflikter. Som of-
test finner bonde og rei-
neier en løsning på det-
te, men av og til er det

vanskelig å finne en løs-
ning som kan være grei

for alle parter, og som
blir noen varig løsning.

SND forvalter en ordning som kan
være med på å finne løsning på noen av
disse forholdene. Der bonde og rei-
neier blir enige om det, kan det gis til-
skudd til etablering av gjerde som ver-
ner innmarksareal, kulturbeite og plan-
tefelt mot reinbeiting. Det er et vilkår

for tilskott til gjerde at dette blir vedli-
keholdt, og at arealene som skal ver-
nes, faktisk blir benyttet t il landbruks-
formål.

Flere grunneiere kan gå sammen
om slike tiltak, i samarbeid med rei-
neiere. I slike tilfeller må det oppret-

tes avtale mellom grunneierne om
bygging og vedlikehold av gjerdene.
Under spesielle forhold kan det også
gis tilskott til andre tiltak som vil virke
konfliktdempende.

Kommunen kan gi nærmere opplys-
ninger om ordningen.
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På borgelig konfirmasjon samlingene
har vi stunder der vi sitter og diskute-
rer ulike emner. Vi har det artig i lag.
Det er en allsidig gjeng som liker å pra-
te og drøfte sine interesser med an-
dre.

Temaene på kursene er:
Livssyn/ humanetikk 
Menneskerettighetene 
Verdensreligionene
Ungdom og jus og samliv  
Rasisme 
Toleranse
Kriminalitet 
Rusmidler 
Konfliktløsning  
Miljøvern.
Alle får si sin mening og høre hva

de har rett til, dette er temaer som
ikke har noen fasitsvar.

I tillegg har vi ulike konkurranser
som er morsomme.

På første samling ble vi delt i tre
grupper. På alle samlingene får vi opp-
gaver som å lage mat, fjellklatring og
underholdning for de andre på kvelde-

ne. Vi roterer hver gang og byttes på
oppgavene. Dette syntes vi er noen
spennende og livsnyttige erfaringer vi
vil bruke senere i livet.

Det er  tre ledere som på hver
samling har ansvar for ungdommene.
De er morsomme, men også alvorlige
de får oss til å le, og få frem vår mening
i alvorlige saker som angår ungdom-
men. De har satt seg inn i det humanis-
tiske systemet for at vi skal få mest
mulig ut av samlingene. Disse lederne
følger ungdommens behov, og interes-
ser.

Det er fire samlinger. Den første
samlingen var en «bli kjent dag». Den
andre var en helgesamling i et gammelt
hus ved Torghatten feriesenter. Den
tredje vil bli en hurtigrute tur til Rør-
vik og tilbake til Brønnøysund. Den sis-
te vil bli en helge samling i april en
gang.

Kurset avsluttes så med en høytide-
lig seremoni lørdag 8. mai 2004.
På vegne av de borgerlige konfirmantene
- Robin, Kim, Christian,Aleksander.

Borgerlig konfirmasjon
Borgerlig konfirmasjon bygger på et
humanistisk livssyn. Hvert menneske
er et selvstendig individ som ut i fra sin
fornuft, refleksjon og vurdering har fri-
het til å gjøre som man vil. Mennesket
er ikke underlagt noen Gud, og lever
etter «Den gylne regel» (Du skal gjøre
mot andre slik du vil at de skal gjøre
mot deg.).

Selve ordet konfirmasjon er fra la-
tin, og betyr bekreftelse, eller stadfes-
telse.

Borgerlig konfirmasjon er, i motset-
ning til kristen konfirmasjon, åpen for
alle unge i 14–15 års alderen, uansett
hvilken religion de tilhører, som etter
personlig overveielse ønsker å konfir-
mere seg borgelig.

Vi fra Bindal som konfirmerer oss borgerlig 8. mai i Brønnøysund er:
Robin Sevaldsen Hamnes – Bindalseidet
Kim Aleksander Kalvik Røssing – Bindalseidet
Christian Bøkestad – Bindalseidet
Aleksander Steffenakk Lund – Bindalseidet
Connie Marlen Heide Dagsloth – Bindalseidet
Emil Båtnes – Harangsfjord
Christine Bosness - Terråk

Det er også to bindalinger som konfirmerer seg borgerlig på 
Kolvereid samme dag, og det er 

Ramona Mikalsen - Kjella og
Renate Mikalsen - Kjella.

Her er de samlet i Brønnøysund under forbe-
redelsene til borgerlig konf., 8.mai i Brønnøy-
sund. To ved Kjella skole. På bildet er fra ven-
stre; Christine Bosness, Emil Båtnes, Robin S.
Hamnes, Christian Bøkestad, Aleksander S.
Lund, Connie H Dagslott.

Borgerlig
konfirmasjon

9. klasse på Bindalseidet skole arrange-
rer Loppemarked, og ønsker nye/lite
brukte «lopper», alt fra kopper/kar til
klær. Rydd loftet og ring oss, så kom-
mer vi og henter.
Hilsen 9. klasse v/ Eldbjørg Alsli 75 03 49 91,
eller Karina Kjærstad 75031493.

Loppemarked 
på Bindalseidet
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Sentralen ble i september i fjor flyttet
fra Røttinga til Bindalseidet. Sentralen
hadde da i mange år vært hos Dagmar
Eide. De leide  en del av huset som ble
brukt som sentralbordrom. Det har i
mange år vært snakk om automatise-
ring av telefonen i hele Bindal og skulle
dette gjøres her ble det for liten plass
slik som det var i Røttinga.

Det ble derfor flyttet til Bindalsei-
det, hvor det nå er. Lokalene er i det
gamle s-lagsbygget. Det er Dagny og
Wiggo Busch som styrer det hele. Det
var fiske farger, og pent møblert. Det
så vi da vi i (redaksjonen) var innom en
tur for å stille noen spørsmål.

Vi møtte blide og hyggelige men-
nesker. Irene og Dagny satt ved sen-
tralbordet. Tastene gikk fort og det
ringte ofte, men de fikk likevel tid til å
svare på noen spørsmål.
– Hvordan trives dere?
Dagny smiler og sier: – Vi trives godt.
Vi får mer kontakt med folk. Irene sier
at det er bedre her. Det ligger mer

sentralt til og det er bedre arbeidsfor-
hold. Størrelsen på arbeidsplassen kan
ikke sammenliknes med det som var
før.
– Er det et slitsomt yrke?
– Det er ikke så veldig slitsomt, men
hvis jeg sitter lenge blir hodet tungt.
Men det er også et interessant yrke.
Man kommer i kontakt med så mye
folk.
– Hvor gammel må man være for å sitte
på sentralen?
– Atten år, og det er derfor ingen ele-
ver som er på utplassering, som får
lov til å arbeide her. Det er på
grunn av taushetsplikten.
– Er det dyrt å holde til her?
– Husleien og sånt betaler ikke
vi, så det vet vi ingen ting om.

Dagny kunne fortelle at den
første sentralen var i Røttinga.
Det var blitt flere forbedringer
etter at de kom inn i nye lokaler
på Bindalseidet.Abonnentene
merker det best ved at vi har
fått to sentralbord og to på vakt
hele formiddagen.Vi har også
fått 8 nye linjer, blant annet to
linjer til Mosjøen, slik at vi lett
kommer inn på fjernvalget. . Like-
dan kan vi nå si at sentralen lig-

ger midt i bygda, lett tilgjengelig for de
fleste.
- Når blir Bindalseidet automatisert?
- Vi har hørt 1978 nevnt, men vi håper
det går lengre tid.VI tror bygda treng-
er både den servicen sentralen yter
og de arbeidsplassene den gir. Nå er vi
fem ansatte, mens vi tidligere var to-
tre.

Sentralen ble automatisert i 19??,
og arbeidsplassene forsvant.. På slutten
av 2003 ble den klargjort for bred-
bånd, og gir dermed et tidsmessig
kommunikasjonstilbud til abonnente-
ne.

Sentralen 
på Bindalseidet
Denne artikkelen og
bildene er hentet fra
«Trykksverta», en
skoleavis gitt ut i
1977 av valgfaggrup-
pa på Bindalseidet
skole.
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Ungdomsrådet inviterer ung-
dommer fra 8. klasse og opp
til 26 år til påsketreff på
Heilhornet gjestegård tirsdag
6. april.

For tredje år på rad blir det ungdoms-
kveld for bindalsungdommen i påsken.
Det skjer på Heilhornet gjestegård i
den stillle uka.Da håper ungdomsrådet
at flest mulig av de mellom 15 og opp
til 26 som fortsatt bor i Bindal og de
som er hjemme på ferie, samles til på-
sketreff. Det blir servert en varmrett,
og ungdomsrett inviterer forskjellige
gjester. Det kommer til å dukke opp
flere band, og det blir overraskende
underholdningsinnslag.

Det er ikke planlagt med buss til og
fra, siden det koster en del, men hvis
det dukker opp noen ekstra penger
når det nærmer seg påske, så kan det

kanskje ordne seg. Følg med på opp-
slag!

Klokkeslett og inngangsprisen blir
kunngjort på oppslag. Følg med !

Det vil bli sendt ut invitasjoner, men
dersom noen ikke mottar invitasjon
kan de kontakte ungdomsrådets sek-
retær.

Påmeldingsfristen settes til tirsdag

30. mars. Man kan melde seg på til
medlemmene i ungdomsrådet, eller til
sekretæren for ungdomsrådet, Ann-
Karin Øverås, Bindal Rådhus på telefon
75 03 25 00.

Ungdomsrådet består av Merete
Berg-Hansen, Hans Erik Hansen, Alek-
sander S. Lund, Runar Myrvang og Finn
Stephan Dypvik.

Den kjente visepop-
gruppa EPHEMERA

er på turne for Riks-
konsertene, og be-

søkte Bindalseidet og
Terråk skoler i januar.
Det var ungdomstrin-
net som var invitert,
men også yngre ele-
ver ved begge skoler

fikk høre en halv time
med søt visepop fra

gruppen som startet i
Bergen i 1994.

Bindal Ungdomsråd inviterer til

Merete Berg-Hansen, Hans Erik Hansen,Aleksander S. Lund, Runar Myrvang og Finn Stephan
Dypvik sitter i ungdomsrådet.

PÅSKE-
TREFF

Bindal
Ungdomsråd
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KULTURKALENDER VINTEREN 2004
Fester BYGDEKINOEN

Barnekarneval i Kolven

Terråk Pensjonistforening

Lørdag 27. mars GASS spiller. Arr.Terråk il.

Påskeaften lørdag 10. april
spiller Highlights på Toppen. Arr:Toppen.

ÅRSMØTE 14. februar kl 1700 i Åbygda

2. mars kl. 16.00 er det treff på
Senteret eller kantina Rådhuset

6. april kl.16.00, treff på Senteret.

Se på internett:
www.filmweb.no/filmogkino/bygdekinoen/nordland.html 
for oppdatert filmprogram.

TERRÅK
Tirsdag 17. februar
Kl 1800 De hemmelige tallene alle
Kl 2000 Stuck on you 7 år

Tirsdag 2. mars
Kl 1800 Olsenbanden jr på rocker’n  alle
Kl 2000 Underworld                       15 år

Tirsdag 16. mars Tittel ikke bestemt
Tirsdag 30. mars Tittel ikke bestemt

NORDHORSFJORD
Onsdag 18. februar
Kl 1800 De hemmelige tallene alle
Kl 2000 Stuck on you 7 år

Onsdag 3. mars
Kl 1800 Olsenbanden jr på rocker’n alle
Kl 2000 Underworld 15

Onsdag 17. mars Tittel ikke bestemt
Onsdag 31. mars Tittel ikke bestemt

Barnekarneval søndag 15. februar kl 1500 
på Terråk samfunnshus. Arr:Terråk Helselag

Vi oppfordre alle voksne til å kle seg ut 
sammen med barna!

Påskebasar på Toppen

Karneval i Kolven

Søndag 21. mars kl 1500. Arr:Terråk Helselag

Lørdag 28. februar.

Bindalseidet svømmebasseng
Foldereid svømmebassengOnsdag kl.1800-1900 Åpent for alle

kl.1900-2000 Åpent for alle
kl.2000-2100 Åpent for alle
kl.2100-2200 Åpent for alle f.o.m. ungd.skolen

Torsdag kl.1700-1800 Baby og småbarnsvømming
kl.1800-1900 Familiebading
kl.1900-2100 Varmbading
kl.2100-2200 Åpent for alle f.o.m. ungd.skolen

Billettpriser: Barn kr 10,- • Voksne kr 35,-.

Mandag kl.1800-1900 Under 10 år m/foresatte
kl.1900-2000 10 – 15 år
kl.2000-2100 Over 15 år

Onsdag Varmebading
kl.1700-1800 baby/små barn
kl.1900- revmatikere (trening/øvelser)

Terråk IL - Klubbdress
Klubbdressen til T.I.L. selges  på Coop marked Terråk.
Den koster kr 650,-  for medlem, og kr 750,- for de
som ikke er medlem i idrettslaget.

IL Kula – Idrettsskolen
Skitur til Vassbakkan, Mark søndag 22. februar.


