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Sommer i Bindal
Nordlandsbåtregattaen
40-årsjubileum
28. juni –30. juni

Olderbakkfjellet i
Harangsfjorden er
med på Topp 10

2019

Hva skjer?
Rømmegrøtfest Båtneset 20. juli
Fiskefestival Åbygda 27. juli
Bygdedag Helstad 24. august
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www.bindal.
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Ansvarlig
redaktør: Knut Toresen
Redaksjon: Jens Christian Berg
Bladet legges ut gratis på kommunens nettside. Du kan abonnere på bladet i papirformat.
Se side 3. Neste nr er planlagt
utgitt i september 2018.
Kontortiden er kl 0800 til 1500
ved kontorene på Bindal rådhus fra 15. mai og fram til 14.
september.
Bindal folkebibliotek: er
åpent for utlån i tiden
kl 0800 – kl 1500.
Bibliotekar er tilgjengelig
tirsdag, onsdag og fredag
kl 0830 – kl 1430.
Telefontid på legekontoret
kl 08.30 – 09.00
og 11.30 – 12.00
Legekontoret tlf 75032560
Nasjonalt legevaktnr:
tlf 116 117.
Øyeblikkelig hjelp tlf 113.

Nye lærere på Terråk skole
fra høsten:
Marit Sand Engh,
- 41 år fra Bindalseidet.
Hege Døllner Amdal
- 26 år, bor i dag i
Levanger.

Helen-Mari Danielsen Johansen,
- 24 år, fra Foldereid.

Lærlinger:
Læreplass barne- og
ungdomsarbeider:
Sara Vikan Vollan.

Læreplass helsefagarbeider: Sandra Kristin
Vikan Heide.

Folketallet i Bindal
pr. 1.april: 1.447
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Abonnere på Båtsaumen ?

Bindal kommune gir ut bladet Båtsaumen regelmessig for å informere om kommunal aktivitet og annen
lokal aktivitet i Bindal. I 2018 vil det komme seks
utgaver. Bladet legges ut i pdf-format på kommunens
nettside. Vi tilbyr et abonnement der man betaler inn
kr 200,- årlig. Formatet er et hefte i A5–størrelse, på
16 til 24 sider. Vi samarbeider med Kirken i Bindal, slik
at du får Båtsaumen og Menighetsbladet i samme hefte.
Bestille abonnement
Ring Bindal kommune på telefon 75032500 hvis du vil
bestille abonnement. Du kan også sende en e-post til postmottak@bindal.kommune.no. Oppgi full postadresse. Vi
sender deg faktura i posten.

Ledig stilling: Helse– og velferdssjef
Arne Bangstad har sagt opp sin stilling, og vi søker nå hans etterfølger.
Les hele utlysningen på Bindal kommunes nettside.
Søknadsfristen er 24. juni.
Krav til stillingen:

Ledererfaring, fortrinnsvis fra helse- og velferdssektoren, men også fra
annen offentlig og privat virksomhet, er ønskelig

Relevant universitets- eller høyskoleutdanning
Personlige egenskaper:

Vi søker en helse- og velferdssjef som er strategisk, strukturert, synlig
og motiverende

Du evner å arbeide målrettet, selvstendig, nøyaktig og effektivt

Du har gode lederevner

Møteplan for politiske møter
Formannskapet/fondsstyret
12. september
17. oktober
27. november

Kommunestyret
20. juni
26. september
24. oktober (konstituerende møte)
14. november
12. desember
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Kjære sambygdinger!
Nå er vi inne i vår første sommermåned. Vi har lagt
bak oss 17. mai i nydelig vårvær. Dagen ble feiret med
stor oppslutning rundt om i kommunen. Været har
vært skiftende denne våren, fra varme sommerdager,
til sludd og snø. Slik det kan være på våre kanter på
denne årstiden, men vi lar oss overraske hvert år.
Vi håper på en fin sommer med vekslende vær og
gode temperaturer, det er også viktig for alt som skal vokse og gro.
Det er en travel årstid for de som dyrker jorda, men også i det politiske
liv. Mye er i endring, som vil få stor betydning for vår kommune og vårt
distrikt, om det blir slik det foreslås, med nedleggelse av utdanning både
i Namsos, Sandnessjøen og Nesna, og plassering av sykehus. I tillegg
skal tingretten flyttes enda lengre unna våre innbyggere. Det samme
skjer når trafikkstasjonene flyttes til mere sentrale strøk. Det vil medføre store kostnader for de som skal ta sertifikat. Sentralisering kan
skrives med store bokstaver.
Nå begynner vi å se konturene av nærpolitireformen. Politiet ble sentralisert og nå skjæres det ned på bemanning, som det så dyrt og hellig ble
sagt skulle bli flere av, mens vi protesterte på det meste. Ja da, vi fikk
rett. Nærpoliti ble til fjernpoliti. Nå er det store protester over hele landet. Jeg skulle ønske det var mere tid til utvikling fremfor at vi hele tiden må bruke tiden på å kjempe for det vi har.
I løpet av juni skal vi ta endelig stilling til kystsoneplan, som det har
vært jobba med siden 2015. Det skal også tas stilling til om vi skal bli
del av en større region på Helgeland. Jeg tror det er viktig for regionen
at vi blir flere som kjemper for samme sak. Vi skal fortsatt bo og leve
her.
Vi hadde et hyggelig besøk av vår nye fylkesmann Tom Cato Karlsen
den 4. juni. Han har tatt mål av seg å besøke alle kommunene i første
halvår etter at han tiltrådte sin stilling ved nyttår. Både administrasjonen
og formannskapet var invitert til møtet.
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Snart står årets store begivenhet i Bindal for døra for førtiende gang.
Nordlandsbåtregattaen skal feire sitt 40-årsjubileum og ingen ringere enn
Åge Aleksandersen legger sin jubileumskonsert til Terråk i forbindelse
med jubileet. Takk til alle dere som står på år etter år for at bindalsbåtens
historie og vår identitet videreføres. Vi håper på godt vær og at alle også i
år får med seg et trivelig minne fra Bindal. Jeg ønsker oss alle lykke til
med arrangementet!

Takk til Elena og alle lærerne i kulturskolen for en flott avslutning på
skoleåret på Bindalseidet 5. juni. Vi har mange barn å være stolte av, fra
at en 7-åring er konferansier, spiller og synger, til at scenen er full av
fiolinister. Takk til dere alle store og små som bidro til en flott konsert.
Til slutt vil jeg takke Kjell Stokland, for alt han har betydd for musikklivet i Bindal gjennom flere tiår.
Han hadde sin siste opptreden for kulturskolen, nå går han over i pensjonistenes rekker. Jeg er veldig glad for at han sa at han ikke kom til å slutte helt, hvis noen hadde bruk for han.
Jeg kan også meddele at vi får holde hurtigbåten i Bindalsfjorden på samme nivå som i dag, selv om vi ikke har skolebarn som er avhengig av
båten fra høsten.
Med dette vil jeg ønske alle våre innbyggere en riktig god og varm sommer og et godt valg den 9. september. Bruk stemmeretten!
Det er viktig at alle som kan deltar og sier sin mening.

Riktig god sommer og en fin ferie!
Hilsen Britt
ordfører
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Flere store byggeprosjekter i
helse– og velferdssektoren
Nye omsorgsboliger
på Bindalseidet
– frist 1. oktober for å
søke plass.
Arbeidet på de fire nye
omsorgsboligene på
Bindalseidet fortsetter
Omsorgsboligene bygges i området mellom
og følger opprinnelig
og Coop Marked på
fremdriftsplan, med inn- barnehagen, skolen
Bindalseidet.
flytting like før jul. Vi
begynner nå å få henvendelser fra eldre og pårørende om tildeling av boliger i bygget.
Det er behovet som vil avgjøre hvem som får tildelt de 4 boligene. Publikum som mener de har behov for en slik bolig, må
søke hos Koordinerende Enhet (KE) før 1. oktober for å komme i betraktning. KE vil bruke litt tid på å kartlegge behov og
deretter foreta tildeling så raskt som mulig, for at både de som
får tildeling får tid til å organisere flytting og at de som eventuelt får avslag, kan finne alternative løsninger.
Ta gjerne kontakt med saksbehandler hos KE, Solveig Kalvik,
for veiledning og spørsmål. Når det gjelder husleie, vil den
være den samme som for andre omsorgsboliger i Bindal.

Båtsaumen
Informasjonsblad for Bindal kommune

Side 7

Nytt bo- og aktivitetssenter
Kommunestyret har tidligere vedtatt å bygge et nytt bo- og
aktivitetssenter på Bindalseidet. Totalentreprenør for bygget er
TotalBygg Midt-Norge AS og de vil starte arbeidet med å rive
dagens bygg («bofellesskapet») 17. juni. Samtidig vil kommunen starte et arbeid med å informere dagens brukere av bygget
og flytte aktivitetssenteret til «Helsehuset» og hjemmesykepleien til «Sentrumsbygget» på Bindalseidet. Bindalseidet
Pensjonistforening vil også bli rammet av rivningen og må finne alternative lokaler frem til felleslokalet tilknyttet de 4 omsorgsboligene vil være ferdig. Selve senteret vil være innflyttingsklart til høsten 2020.
Utbedring av Bindal sykehjem
Kommunestyret har nå vedtatt en ny total kostnadsramme for
utbedringen på ca 123 millioner kroner og byggeoppdraget er
planlagt utlyst på anbud den 2. september. I begynnelsen av
oktober vil fristen gå ut og vi vil vite om kostnadsrammen er
tilstrekkelig og kommunen kan gå videre med prosjektet! Prosjektet er stort og komplekst, og det vil kreve mye detaljert
prosjektering før entreprenørene kan gå i gang. En av utfordringene vil være fortsatt drift av kjøkken, vaskeri og et tilstrekkelig antall rom/senger for å gi et godt tilbud til beboere på
sykehjemmet og andre. I tillegg har prosjekteringen kartlagt at
noen beboere må flyttes til alternative lokaler i hele eller deler
av byggeperioden. Et alternativt botilbud på Terråk for disse
vil være en nødvendig og utfordrende del av byggefasen. Vi
planlegger med en ferdigstillelse av bygget tidlig i 2022.
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Terråk ungdomsklubb kom endelig i
gang 2. mai med klubbkvelder på
frivilligsentralen. De har satt opp
ukentlige treff frem til sommerferien,
og de tar opp tråden igjen når skolen
begynner igjen til høsten. Både vi og
de er fornøyd med at de endelig har fått en plass å møtes.
Onsdagstreffet vår t med «Bindalsquiz» blir siste gang før
ferien 26. juni.
Stavgang med lunsj blir siste gang før fer ien tir sdag 25.
juni.
Siste bingo på sykeheimen før ferien blir 27. juni.
F.o.m 08. januar t.o.m 29. mai har 614 personer deltatt på arrangement hos oss, i tillegg er det mange tilfeldig besøkende
innom hver uke.
Oppfriskingskurs for sjåfør er 65+ blir 17. og 18. september, en dag på Bindalseidet skole og en dag på Terråk gjestegård. Vi kommer ut med plakater og påmeldingsfrist etter ferien.
Vi holder sommerstengt f.o.m uke 27 t.o.m uke 32.

Peder Knophs vei 5, 7980 Terråk
paanlind@online.no

org.nr. 987 753 269
Tlf 95215259
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Frivilligsentralen har takket ja til å
være kommunekomite for årets
TV-aksjon. Aksjonsdag er søndag
20. oktober og inntekten i år går til
Care`s arbeid for å skape et bedre
liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.
Andelslaget Faragut har spurt oss om å servere mat i Alslia
torsdag 27. juni i forbindelse med Nordlandsbåtregattaen, og
det har vi takket ja til i år også.
Natteravnene i Bindal vil være ute og gå i forbindelse med
Nordlandsbåtregattaen.

Sommer på legekontoret - legevakt og ventetid
Bindal legekontor opplever fortsatt stor pågang på avtalte
konsultasjoner og pasienter må regne med opptil 4 ukers ventetid frem til utgangen av august. Vi anbefaler at årlige kontroller (om mulig) ikke avtales mellom 15. juni - 15. august. Vi
har alltid bemannet legevakt hvis du har akutt behov for lege
- ring 116117. Ved fare for liv og helse - ring 113.
I perioden 1. juli til 4. august vil legekontoret ha lav bemanning og begrenset kapasitet for avtalte konsultasjoner
(legetimer), men legevakten vil være tilgjengelig – ring
116117. Legevakten i Bindal vil bemannes av vikarlege Raheel
Shafiq i denne perioden.
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Klart for Sommerles.no!
Nå er den digitale lesekampanjen Sommerles.no i gang . Sammen med

barn fra over 380 andre kommuner kan alle barn fra 1.-7.klasse i Bindal
fra 1. juni være med på Norges kuleste lesekampanje! Sommerles.no
har vært en stor suksess gjennom flere år. I fjor deltok over 105 000
barn. Målet med kampanjen er å motivere barna til å lese så mye de
bare orker i løpet av en lang sommerferie.
Sommerles.no gjør det gøy å lese!
Sommerles.no er en digital lesekampanje på nettsiden sommerles.no.
Barna lager seg en profil, registrerer alt de leser i kampanjeperioden og
får XP (poeng) for hver leste side. Barna får tilgang til en spesialskrevet fortelling av forfatter Mari Moen Holsve.
I tillegg til XP kan barna også gjøre seg fortjent til digitale troféer og
kule premier som kan hentes på biblioteket!
http://sommerles.no/
Bindal folkebibliotek
Telefon: 75032500
https://websok.mikromarc.no/bindal-fb
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Bindal folkebibliotek deltar i LitteraTUR, og skal arrangere et
utendørs arrangement som kombinerer høytlesing og friluftsliv.
Det skal leses to tekster høyt. Den ene teksten skal være
en tekst fra eller om Nordland. Det skal være en tekst som definerer oss som nordlendinger og som binder oss sammen.
Fylkesbiblioteket arrangerer en avstemning om disse tekstene i
løpet av sommeren.
Den andre teksten er valgfri, og skal stemmes over i egen kommune. Se tekstene du kan stemme over på Bindal kommunes
nettside, under Bindal folkebibliotek.

LitteraTUR i Bindal

Lørdag 7. september inviterer til arrangement
ved Bøkestadvatnet på Bindalseidet
Opplesning
Servering
Avduking av det første i en serie
med «Litterære sitat-skilt»
En del av Friluftslivets uke
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Rulle

Den mobile
avfallsstasjonen
Terråk: Hver mandag, unntatt den siste mandagen i måneden
kl 1500—1700 fra april og ut oktober.
Bindalseidet: Siste mandagen i måneden kl 1500-1700 ut september.
Kjella: Onsdag 28. august.

Hytterenovasjon i Bindal







Terråk kai småbåthavna (restavfall og matavfall)
Bindalseidet v/butikk (restavfall, matavfall, glass/metall, tekstil)
Helstad v/butikk (glass/metall, matavfall og restavfall)
Kjelleidet (restavfall og matavfall)
Røytvoll v/ferjeleie
Aspvika hyttefelt
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Årets topper i Topp10
Topp

Lengde

Høyde

Gangtid

1. Heilhornet

5,4 km

1058 moh

2. Olderbakkfjellet

3,8 km

533 moh

Ca 3,5 timer, krevende
løype
Ca 2 timer

3. Holmshatten

3,9 km

620 moh

Ca 3 timer

4. Otervikfjellet

2,6 km

448 moh

Ca 2 timer

5. Svartåstjønnet

1,8 km

180 moh

Ca 1 time

6. Tyskenghatten

3.2 km

538 moh

Ca 2 timer.

7. Mulingen

1,5 km

321 moh

Ca 1 time

8. Skarstadfjellet

2,8 km

470 moh

Ca 1,5 time

9. Kommelåsen

0,7 km

129 moh

Ca 20 min

10. Gundagammen/
Grønnbenken

3,9 km

369 moh

Ca 2 timer

I 2019 er det samme turer som i fjor, med ett unntak. Turen
fra Bøkestadvatnet til Åkvikfjellet er byttet ut med tur fra
Vikestad til Gundagammen/Grønnbenken.
Alle turmålene har bok liggende ut året rundt. Bøkene blir
byttet ut rundt den 15. september hvert år. Av hensyn til elgjakta bør en være ferdig med turene innen slutten av september.
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Trollfjell UNESCO Global Geopark har plukket ut 18 interessante
geosteder på Sør-Helgeland og
Leka som du kan besøke. Tre av Geostedene er i Bindal.
På de 18 stedene kan du oppleve morenerygger, steinbrudd, gammel havbunnskorpe, jettegryter, rullesteinstrender, sanddyner og
mye mer! Noen av geostedene kan nås med bil, mens andre nås til
fots og krever normal til god fysisk form.
På telltur.no finner du oversikt over geoturene (merket GeoTur)
inkludert kart, tur- og veibeskrivelse. Her kan du registrere turene
dine og delta i turkonkurransen for 2019: Registrer minimum 5
geoturer og få Trollfjells smarte førstehjelpsveske!
Les mer på nettsidene til Trollfjell Geopark og telltur.no
GULDVIKHAUGEN GRANITTGANGER
Fjellet langs fjæra nedenfor Guldvikhaugen består av to typer bergarter: mørk grå kalkholdig skifer og hvit granitt. Dette er et interessant sted som gir et unikt innblikk i regionens geologiske historie.
SANDVIKA STEINBRUDD
Steinbruddet i Sandvika inneholder store steinblokker med mønstret marmor. Det nyere bruddområdet er på oversiden av veien, og
et eldre ligger på nedsiden av veien mot sjøen.
GRØNNBENKEN
- Guidet tur på søndag 8. september kl. 11:00–15:00
På vei opp til Heilhornet fra Bindalseidet kan man tydelig se ryggformasjoner langs fjellsidene, 300–500 moh. Dette er morenerygger som ble avsatt langs sidene av innlandsisen for omtrent 14 000
år siden. Navnet kommer av den fine grønnfargen ryggene får av
vegetasjonen i sommerhalvåret.
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Geosteder i Bindal:

Marmorbruddet i
Sandvika utenfor
Terråk.
Grønnbenken er et belte ved foten
av Heilhornan. Følg stien til
Gundagamma og videre oppover.

Guldvikhaugen ligger ved
Storheil på veien mot Holm.

Turene går i år til










IL KULA
Sommertrimmen 2019

Rislia
Skauvikfjellet
Nonslia fra Bøkestad
Gundagammen fra Vikestad
Kjærlighetsstien fra Kveinå
Brennhatten fra Åsen/Bindalseidet
Øvervatnet fra Hallenget
Grønnbenken fra Kolven
Høgbergan fra Skjelsviksjøen

Fra Brennhatten

Alle barn opp til 16 år blir premiert hvis de har seks turer
eller mer. Voksne med 6 turer eller mer får tilbud om å
kjøpe Kula- krus til kr 50,-.

God tur! Hilsen IL KULA
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Terråk skole

Bindal kommune vil i
løpet av juli overta nye
Terråk skole og idrettshall. I august skal anlegget tas i bruk.
Den 19. oktober blir det
offisiell åpning.

Ytterveggen på hallen skal
dekoreres med panel.

Idrettshall med full
håndballstørrelse.

Skolekjøkken
Amfi for konserter og
forestillinger
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Åpning av Terråk kai fredag 28. juni
Kl 12.00 Offisiell åpning av kaia
ved fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø

Bindal kommune med
i Nord-Trøndelag havn
Rørvik IKS
Adrian

Tirsdag 11. juni ble det markert at
Bindal kommune nå er inne som
eier og deltaker i Nord-Trøndelag
havn Rørvik IKS.
Bindal kommune har nå etablert
ny kai på Terråk som skal åpnes
fredag 28. juni kl 1200 av fylkesråd for næring i Nordland, Ingelin
Noresjø.
Bindal kommune har en eierandel
på 12,5% i Nord-Trøndelag havn
Rørvik IKS. De andre eierne er
Leka kommune og Nærøysund
kommune (fra 2020).

Amund Hellesø, ordfører i
Vikna, er leder i representantskapet for Nord-Trøndelag havn
Rørvik IKS. Her overrekker han
en plakett til ordfører i Bindal,
Britt Helstad.
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Bindal med vind i seglan?

Vi regner med at absolutt alle har fått med seg den sensasjonelle funnet
av et tun-anlegg fra like etter Kristi fødsel på Vassås. Uten at vi er alt for
spekulative, antar vi at menneskene som bodde og levde der hadde båter.
Ut i fra denne erkjennelsen kan vi fastslå at bindalingene har rodd og
segla rundt i fjorden, ute på kysten og ellers ute i den kjente, og ukjente
verden i snart to tusen år!
Vi som ikke klarer å slippe taket i færingen, nordlandsbåten og denne delen av vår felles historie og arv, har vel merket at det ikke er det enkleste
man kan vikle seg inn i! Og at det er en relativt liten gruppe mennesker
som er villige til å bruke av sin kostbare tid på dette. Men vi har enda
ikke gitt opp håpet om at flere etter hvert ser verdien av å holde i hevd
denne umistelige kompetansen, både i teori og praksis.
Vi har i mot alle odds allerede gjennomført årets Ræppå-tur med skoleklasser som ivrige deltakere. Æren for at det også i år kunne gjennomføres går til Jan Håvard med Bindalsfjord, og like selvfølgelig som alle
foregående år, til ildsjelene i Ræppå, Tutta og Ole. De kan ikke takkes
nok!!
Det nystartede Bindal kystlag har sagt seg villige til å ta på seg årets seilkarusell, og husk at jo flere som deltar og på andre måter støtter opp om
dette arrangementet, jo større blir utbyttet for oss alle.
Båthus
Foreningen Faragut, med god støtte fra det nystartede kystlaget i Bindal,
har i lang tid arbeidet med planene om et storbåtnaust. Først var planen å
bygge i Gangstøen. Men etter hvert som vi har arbeidet med planene, har
det stadig blitt tydeligere at det er viktig å sette et storbåtnaust og aktivitetene rundt dette i sammenheng med regattaen, og museet som allerede
fokuserer på båten som en viktig del av vår historie og identitet.
Tegningene for «Nordlandsbåtsentret» er nå ferdige. Plahtes eiendommer
og Brukstomta næringspark har velvillig stilt opp for å legge til rette for
tomt. Bygget er planlagt på siden av brannstasjonen, rett overfor museet.
Sett i sammenheng med visjonen om et varig samarbeid mellom Foreningen Faragut, Bindal kystlag, Helgeland museum og regattaen, er denne plasseringen ideell.
Det videre arbeidet med finansieringen og søknadsprosesser håndteres av
Namdalshagen AS og Per Arne Sørli.
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Båtbygging
Etter at Faragut i fjor sommer ble satt på land for godt, har foreningen
Faragut arbeidet for å realisere en arvtaker. I denne prosessen har det
kommet forslag om at det isteden for en stor-båt, ville være fornuftig å
bygge to halv-femtrømminger. Denne løsningen vil ha tre klare fordeler.
Drift og vedlikehold vil være enklere. Med mindre og mer letthåndterlige
båter vil terskelen for å «ta laust» være mindre, samt at det i seilkarusellen og andre regatta-arrangement bestandig vil være en konkurrent.
Det er i løpet av vinteren inngått avtale med Brukstomta næringspark om
å disponere et rom som kan etableres som midlertidig båtbyggeri. Dette
arealet er forhåpentligvis frigjort og klart relativt snart.
Under kyndig veiledning av båtbyggerne fra Alslia har foreningen Faragut startet arbeidet med å finne høvelige røtter for de planlagte båtene. Vi
har allerede skaffet til veie en del materialer, slik at det nå ikke er den
økonomiske utfordringen som vil stoppe iverksettelsen av dette prosjektet. Målet er at denne byggeprosessen først og fremst skal være en arena
for læring og motivasjon for videre utvikling av kompetansen og kulturen
rundt båten, og færingen spesielt. Husk vi har en lang historie, la den ikke
slutte her!
Seminar i regi av Forbundet Kysten
I høst, nærmere bestemt 6.-8. september skal det avholdes regionalt seminar i regi av Forbundet kysten og Bindal kystlag. Alle medlemmer er velkommen, både gamle og nye! Bindal kystlag skal ha et spesielt fokus på
barn og unge og kystkultur/friluftsliv. Vi ønsker at færingen og nordlandsbåten skal være noe levende som barn og unge naturlig bruker og
kjenner. Dette handler om røtter og identitetsbygging.
Seminaret vil ta for seg
kystlagsarbeid både lokalt
og sentralt. Det vil bli en
tur på fjorden, samt sosialt
samvær med god mat.
Foreningen Faragut
og Bindal Kystlag
8. klasse ved Terråk skole på
besøk i Reppa i begynnelsen av
juni, der de fikk omvisning av
Tutta Laukholm og Ole Reppen.
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Valg 2019

Mandag 9. september er det kommunestyre– og
fylkestingsvalg i Bindal.
Tidligstemmegivning
Du kan stemme fra 1. juli dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning,
eller på valgdagen. I perioden 1. juli til og med 9. august kan du
avgi stemme på Bindal rådhus fra kl 0900 til 14.00 alle hverdager.
Ta med det tilsendte valgkortet og legitimasjon. De opptrykte
stemmesedlene med kandidatnavn er ikke klare i denne perioden.
Ordinær forhåndsstemmegivning
Den 10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du
kan forhåndsstemme fra mandag 12. august fram til og med fredag
6. september. I Bindal kan du forhåndsstemme på rådhuset på Terråk alle hverdager kl 0900—1400. I tillegg kan du stemme på Bindalseidet skole lørdag 31. august kl 1000—1400, på Bindal rådhus
søndag 1. september kl 1300—1500, og på Bindal sykehjem onsdag 4. september kl 1000—1200. Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune, men ikke vent til siste liten, da stemmen
blir sendt i posten til din hjemkommune, og må komme inn til
valgstyret senest kl 1700 dagen etter valget.
Hjemmestemming
De som ikke kan komme til et valglokale på grunn av sykdom eller
uførhet, kan søke valgstyret innen 3. september om å få stemme
hjemme.
Tre stemmekretser i Bindal
På valgdagen kan du stemme på tre steder; Bindal rådhus på Terråk, Bindalseidet skole og Kjella skole.
Valgoppgjør

Det endelige valgresultatet, med kandidatkåring, vil først bli of-

fentlig etter kl 1700 tirsdag 10. september. Dette skyldes endring i
valgloven. Foreløpig resultat vil bli kjent mandag kveld etter
kl 2100.
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Tilskudd barne/ungdomsformål
Nr

Søker

2019

1

Bindalseidet skolemusikk

13.000

2

Fønix skole-og ungdomskorps

12.000

3

Terråk skolemusikk

13.000

4

Hatten 4H

6.000

Tilskudd andre kulturformål
Nr
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Tilskudd idrettsformål
Nr

Søker

2019

1

Bindal fotball

12.500

2

Kula IL

18.750

3

Åbygda IL

12.500

4

Terråk IL

18.750

5

Kjella IL

12.500

-

Indre Bindal
skytterlag

10.000

Bindal formannskap har fordelt
kulturmidlene for 2019.
Her er oversikt over
tildelingene.

Søker

2019

1

Bindalsfjord

2.000

2

Koriåa

2.000

3

Bindalseidet songlag

2.000

11

Ul Fønix

3.500

4

UL Framsteg

3.500

12

Terråk husflidslag

2.000

5

Bindal sykehjems
venner

2.000

13

Åbygda ungdomslag

3.500

6

UL Fram

3.500

14

Harangsfjord bondeog småbrukarlag

2.000

7

Bøkestad utmarkslag 2.000

15

8

Harangsfjord grende- 4.000
lag

Bindalsklatten maler- 2.000
klubb

16

Goggi Sæther

4.000

9

Helstad/Bangstad
velforening

2.000

17

Bindalseidet velforening

2.000

10

Kjella husflidslag

2.000

18

Bindalseidet pensjonistforening

2.000
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KONTAKT: Odd Walter Bakksjø,
avdelingsleder, Mobil: 959 73 650,
E-post: odd.bakksjo@helgelandmuseum.no
Postadresse: Helgeland museum, avd. Bindal
Oldervikveien 5, 7980 Terråk.
Åpningstider på Bindal museum i sommer:
Mandag til fredag kl. 1100 - 15.00
fra 8. juli til 19. juli.
Helgeåpent på bygdetunet fra 6.-7. juli
til begynnelsen av august.

I museumsbutikken får du nå
kjøpt krydder.

Johan Bojers klassiske r oman kommer til live på museet i Bindal!
Turneteateret i Trøndelag kommer fredag 21.juni hit, med to musikere og
en skuespiller, og tar oss med til slutten av 1800-tallet og kysten av Trøndelag og Nordland. Dette må du ikke gå glipp av! Vi åpner dørene kl.
1800 og selger kaffe og kaker før forestillingen starter. Kr. 250,- i inngang.
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Gi farger til menneskerettighetene
BINDALSKVELD
Torsdag 26. april
kl 1900 på Vonheim

Bindalsungdom inviteres til å delta i
Peacepaintings utvekslingsprosjekt med
Kroatia og Spania.

Bakgrunn:
Peacepainting har blitt godkjent for å lage ungdomsutvekslinger i Europa
gjennom EUs «Aktiv ungdom». Vi håper på at dette blir starten på mange
slike prosjekter i kommunen vår. Målgruppen for programmet er ungdom
mellom 13 og 30 år, og de som jobber med ungdom. Aktiv Ungdom fordeler ca 25 millioner kroner hvert år til ungdomsprosjekter i Norge og i
Europa. Nylig fikk vi positiv respons på vår søknad som handler om et
samarbeid med uavhengige organisasjoner i Kroatia og Spania.
Kort om prosjektet:
Prosjektet skal sette fokus på menneskerettigheter gjennom kreativ utfoldelse og samhandling på tvers av landegrenser og kulturer. I september
kommer derfor 18 ungdommer til Bindal, 9 fra Zagreb i Kroatia, og 9 fra
Andalucia i Spania. 18 deltakere fra Bindal vil rett etter skolestart samles
for å være med på å lage et program for våre gjester. Dette blir spennende! 9 av deltakerne fra Bindal får mulighet til å dra på gjenvisitt til Kroatia, og de resterende 9 får senere mulighet til å dra til Spania. Besøket til
Kroatia er bestemt til våren 2020 og Spaniabesøket høsten 2020.
Ungdommer fra ungdomsskolene i Bindal inviteres herved til å søke om
å bli med på dette prosjektet. Vi ønsker et enkelt motivasjonsskriv som
forklarer hvorfor du vil delta.
Dette sendes til katrine.berg-hansen@outlook.com
Vi håper på mange henvendelser så snart som mulig og utover sommeren!

Utstyrssentral

Foreldre som vil være med er hjertelig velkommen, men de må betale
utgifter til evt. reise osv. selv.
Ved spørsmål, ta kontakt med Katrine Berg-Hansen, styremedlem i stiftelsen Peacepainting og prosjektleder, på tlf: 97653077.
VELKOMMEN!
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Kjell Stokland
fyller 70 i år, og blir
pensjonist.
På kulturskolens konsert på Bindalseidet den
5. juni fikk Kjell
blomster og takk for sin
innsats gjennom mange
år for Bindal kulturskole. Han har undervist i
Bindal kulturskole siden 1988, kun avbrutt
av fire år i Gildeskål.
Som del av jobben har
han dirigert Terråk skolemusikk.

Kjell Stokland slutter som lærer i Bindal kulturskole.

Fra venstre:
Michal Medzkiewicz,
Eivind Sommerseth,
Kjell Stokland, Maria
Strøm Slyngstad og Elena Yakovleva er lærere i kulturskolen. Emma
Ulfsnes hjalp til som konferansier på konserten.

Fylkesmann Tom Cato
Karlsen på
besøk i Bindal

Fra venstre: Egil Johansen, Tom Cato
Karlsen, Merete Troli, Britt Helstad,
Lena Fuglstad, Ruth Skjelsvik, Siv Anita
Myhre, Kjell Andersen, Tor-Arne Aune
og Knut Toresen.

Karlsen begynte i stillingen i januar 2019, og er nå
på en runde til alle kommuner i Nordland. Tirsdag
4. juni var han innom
Bindal for å hilse på.
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Telenor bygger fiber
i Bindal

I samarbeid med Bindal kommune
er Telenor i gang med å bygge
fiber til Helstad, Bindalseidet og
Terråk. Med nytt fibernett fra Telenor er du sikret en fremtidsrettet
TV- og bredbåndsløsning. Du får
suveren bredbåndskapasitet inkludert Alltid På Nett-garanti og nettvern, og med TV- og strømmetjenesten T-We får du all underholdningen tilgjengelig på den skjermen du ønsker, når og hvor du vil.

Det graves i boligfeltene på Terråk,
slik at det kan legges fiberkabel fra
Telenor .

Du finner ditt kampanjetilbud og kan bestille på
fiber.telenor.no
Hilsen Telenor Norge AS

Status Kommune 2019
Status Kommune skal gi et oppdatert bilde av
tilstanden i norske kommuner og fylker. Den gis ut for første
gang i 2019. Sjekk hvordan det står til i akkurat din kommune.
https://www.ks.no/fagomrader/statistikk-og-analyse/statuskommune-2019/sjekk-hvordan-det-star-til-i-din-kommune/
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Nordlandsbåtregattaen 2019
For 41. gang inviterer Terråk idrettslag til regatta på Bindalsfjorden den siste helga i juni. Første gang var i 1979. I år markeres at det førti år siden oppstarten.
Det blir segling, roing, barneaktiviteter med sykkelløp Barnas
regatta, besøk av redningsskøyta Elias og austaus/auskarkonkurranse.
Torghatten Trafikkselskap setter opp busser fra Brønnøysund og Sømna for alle
som ønsker å få med seg konserten med Åge & Sambandet på Terråk den 29.
Juni. Bussene kjører fra Brønnøysund lørdag 29. juni kl. 16:00, med retur fra
Terråk klokken 01:00. Det vil også være muligheter å gå på bussene på Berg og
på Vik. Pris for buss t/r og billett til Åge og Sambandet kr: 750,- (+ avgifter)
Avreise fra Brønnøysund bussterminal klokken 16:00
Kjører fra Berg ca kl: 16:40, kjører fra Vik ca kl: 16:50
Retur fra Terråk 01:00 for å nå nattfergen som går 02:00
Det går også buss fra Rørvik og Kolvereid med Henry Flosand, og med Grongstad transport fra Høylandet.
Hurtigbåten MS Foldafjord går fr a Rørvik og Leka. Se https://regattaen.no
for detaljer.
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Fredag kveld:
Kl 2100 B-gjengen fr a Bindal
spiller i teltet.
Lørdag kveld:
Kl 1900 Adrian Jørgensen i
teltet (gratiskonsert)
Kl 2100 Åge Aleksandersen
og Sambandet på utescenen
Kl 2330 B-Gjengen avslutter
kvelden
Åge Aleksandersen
skal i 2019 ut på turnéen «Åge & Sambandet 3570» I tillegg til at Åge er 70
år i 2019, er det 35
år siden utgivelsen
av hans suksessplate
«Levva Livet».

Redningsskøyta Elias kommer til
Nordlandsbåtregattaen i år også for
å ta de minste med på en kjøretur
på fjorden. Gøy for små sjøfolk.
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Kulturkalender sommer 2019
Rømmegrøtfest i Båtneset
lørdag 20. juli. Musikk av
OJ Classic Band.
Fiskefestival Åbygda
lørdag 27. juli.
Lørdag 24. august er det
Bygdedag på Helstad.
Turnering i bingen.
UL Fram arrangerer.
Nytt utgave av Bindal kommunes turistkart er nå trykt
og på vei ut.

Torsdag 29. august er det
lokal valgdebatt på Bindalseidet skole. Fagforbundet
Bindal arrangerer.
Terråk jeger– og fiskerforening
planlegger høsttur helgen 7. –8.
september.
LitteraTur
Lørdag 7. september ved
Bøkestadvatnet.

UL Fønix gjorde stas på Bygdekinoen og maskinist Jan Ove
Brøndbo i juni med spesialpyntet

Kviin planlegger konser t
lørdag 26. oktober.

Nordlandsbåtregattaen på Terråk
28. juni til 30. juni

