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Våren er her

Stor interesse for Ol’– Tomså
Tid for innhøsting

Magne Olav Aarsand Brevik og Odd Walter Bakksjø
har i vinter holdt ti foredrag og hatt nærmere 650 tilhørere på sin turné i Namdalen og på Sør-Helgeland om
bjørnejegeren Ole Elias Thomassen, kjent som Ol
Tomså.
Ol Tomså ble født ca 1812 i fjellene mellom Tosbotn og Lomsdalen, og levde til 1895. Han skjøt over 100 bjørn og fikk medalje av Kong Oscar II. Han havnet også i slåsskamp med
bjørn flere ganger. Arvid Svelis bok «Stien til Maajeh-Tjokka»
er basert på Ol Tomsås liv.
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kl 0800 – kl 1545.
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Nasjonalt legevaktnr:
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Kathrine Berg Hansen
Er videre midlertidig tilsatt i
flyktningetjenesten i 50% stilling til 30. juni 2019.
Laila Stavran
Startet som
økonomikonsulent i
100% stilling
ved økonomiavdelingen 02.
januar.
Geir J. Hansen
Startet som IT konsulent i 40%
i midlertidig stilling 02. januar.
Inger- Anne V. Wiig
Startet som konsulent i 50% stilling ved sentraladministrasjon
14. januar . Hun jobber tirsdag,
onsdag og annenhver mandag.
Ole K. Haugvik
Er tilsatt som nærings- og miljøkonsulent i 100% stilling ved
plan- og utviklingssektoren i
mars 2019.
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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 2019 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.

Ole K. Haugvik kommer til Bindal fr a
Drammen, men er opprinnelig sømnaværing (og litt bindaling). Han har lang erfaring bl.a fra internasjonal reiselivsnæring, og har også bodd og arbeidet
mange år i utlandet. I 2014 flyttet han
tilbake til Norge og Drammen med familien for å jobbe som konsulent/rådgiver
ved næringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune. Med retur til Sør-Helgeland
er nå ringen på mange måter sluttet.

Møteplan for politiske møter
Formannskapet/fondsstyret
Torsdag 21. mars
Onsdag 29. mai

Kommunestyret
Torsdag 28. februar
Torsdag 25. april
Torsdag 20. juni
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Kjære sambygdinger!
Vi har allerede brukt mange dager og uker av det
nye året. Det startet med mildt, skiftende vær, og
til dels store nedbørsmengder i form av regn. Jeg
er glad det første kom ferdigmåket, for når det slo
om til snø kom også det i store mengder. Snøen
gjør det lyst og trivelig, og gir oss mulighet for
mange aktiviteter. Takk til alle dere som kjører
opp flotte løyper i alle skianleggene rundt om i
kommunen. Noen kjører også løyper langt inn i fjellene. Jeg håper
det inspirer til mange fine turer.
I fjor hadde vi godt med snø og en lang vinter. Da stilte jeg spørsmål om det hadde noen sammenheng med mye rognebær, som det
var masse av høsten 2017. Kan ikke huske å ha sett så mye rognebær tidligere. Siste høst fantes det nesten ingen. Konklusjonen må
nå være at det har ingen sammenheng.
Store mengder snø har også gitt oss utfordringer med at viltet trekker ned fra fjellet og inn på veiene. Det har skapt mange farlige
situasjoner og påkjørsler. Takk til dere som står på dag og natt for
å hjelpe de dyrene som har blitt skadet og kanskje må avlives.
Dere har hatt store utfordringer med all løssnøen i vinter. Av en
eller annen grunn finnes det ikke skilt om vilt i Bindal. Det er nå
sendt søknad til Vegvesenet om å få skilt på de mest utsatte strekningene. Jeg håper skiltene kommer på plass til kommende høst og
vinter. Jeg oppfordrer alle til å sette ned farten og ta hensyn, da er
sjansen størst for å unngå og minimalisere skadene ved en eventuell påkjørsel.
2019 blir et aktivt år med oppstart av flere nye prosjekter, men
også avslutning og markering av flere prosjekter som er nesten
ferdig eller blir ferdig i løpet av året. Vi planlegger en markering i
Bogen etter ferdigstillelse av Valveita, industrikai på Brukstomta
og åpning av skole/hall på Terråk. Vi får også ta del i et storstilt
arrangement i forbindelse med Nordlandsbåtregattaens 40 års
jubileum.
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Jeg håper dette blir et arrangement som hele Bindal tar del i.
Færingen og kystkulturen hører til i hele kommunen.
Vi er inne i et år med kommunevalg, fylkestingsvalg og menighetsrådsvalg på samme dag, 9. september. Jeg håper det er mange som
er engasjert og ønsker å stille til valg for å gjøre en god jobb for
lokalsamfunnet.
I forbindelse med styremøte 30. januar i Bindal Utvikling hadde vi
besøk av Terje Gustavsen fra Nordland fylkeskommune. Han fikk
også tid til å stikke innom industribygget på Bindalseidet for en prat
med Geir Holm i Bindalslaft og Carl Simeon Gangstø i SunnAktiv.
Ann Helen Danielsen var også til stede og fortalte om Lilleheil omsorg og aktivitetsgård. Han fikk i tillegg sett NorseAqua og Bindalsbruket, og ble for øvrig godt orientert om næringslivet i Bindal.
Terje Gustavsen var fylkeskommunens representant sammen med
daværende fylkesråd for næring, Arve Knutsen, da vi søkte omstilling i 2014. Nå er det 2 år igjen av omstillingsprogrammet. Vi må
nå legge en plan for livet etter at omstillingen er over.
Sparebank1 Nord-Norge ved Øyvind Løvdal og Geir Bakkevold var
her 24. og 25. januar. De presenterte samfunnsløftet, som lag og
foreninger kan søke midler fra til gode formål. Det var godt oppmøte og mange søknader ble diskutert fra flere lag og foreninger
som kan ha gode muligheter for å få støtte. De er også interessert i å
komme til Bindal for å møte privatmarkedet.

Ambulanse er et tema som dukker opp med jevne mellomrom. Jeg
har vært i møter, og er i kontakt med Helgelandsykehuset og Helse
Nord Trøndelag. Siste forslag er å lokalisere ambulansetjenesten på
Kjelleidet for Bindal, Leka og mulig deler av Sør-Helgeland, hvis
Helgelandsykehuset legges til Mo i Rana. Ingen beslutninger om
plassering tas før sykehusplasseringen på Helgeland er avgjort.
Jeg ønsker dere en fortsatt fin vinter og mange fine skiturer.

Vennlig hilsen
Britt ordfører
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Valg 2019
Mandag 9. september er det
kommunestyre– og fylkestingsvalg.
Fra 1. juli blir det mulig å tidligstemme, og den 10. august
starter forhåndsstemmingen

Kjør forsiktig – avpass farten

Etter tidvis stort snøfall i perioder i vinter opplever vi igjen at
elgen søker ned på vei for lettere å ta seg fram. Bilister må
derfor avpasse farten etter føret. Husk at du trenger lengre
strekning for å stanse på snøføret når elgen plutselig jumper
fram fra veikanten i mørket.
Hvis du kjører på et dyr er du pliktig å melde fra til Politiet,
tlf 02800.
Du bør også varsle kommunens viltnemnd, tlf 900 84 230.
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Trafikksikkerhetsplan

Forslag til trafikksikkerhetsplan for Bindal kommune 2019 –
2022 legges ut til offentlig høring i fire uker, med høringsfrist
6. mars 2019.
Følgende satsningsområder/tiltak foreslås vedtatt i prioritert
rekkefølge for planperioden 2019 – 2022:
1. Reguleringsplan for trafikkområdet tilknyttet Bindalseidet
skole, barnehage og omsorgsboliger
2. Opparbeidelse av trafikkområdet tilknyttet Bindalseidet
skole, barnehage og omsorgsboliger
3. Opparbeidelse av trafikkområdet ved Terråk skole og barnehage
4. Avkjørsel og parkeringsplass ved
Solstad kirke
5. Utbedring av samferdselsanlegg i
Terråk sentrum
Du finner trafikksikkerhetsplanen på
kommunens nettside.

Ny anleggsplan for idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv
Bindal kommune er i gang med å lage ny plan for idrett, fysisk
aktivitet og friluftsliv.
En arbeidsgruppe vil i løpet av våren og sommeren invitere
idrettslag og andre foreninger til grendemøter for å få fram alle
ønsker om nye idrettsanlegg, turløyper og lignende.
Befolkningen vil også inviteres til å delta i en enkel spørreundersøkelse angående dette tema.
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Leksehjelp
3 frivillige stiller som leksehjelpere på
voksenopplæringa hver mandag.
Onsdagskaffe Vi har vafler og kaffe
fra kl 10.00 hver onsdag.
Bingo på sykeheimen hver torsdag. En frivillig dugnadsgjeng
driver dette populære tilbudet.
Ledsagertjeneste for de som trenger følge til sykehus.
Ni frivillige stiller opp her.
Seniornett på Bindalseidet skole hver onsdag kl 18.00 20.00, lær om bruk av smarttelefon, nettbrett og PC.
Ingen forkunnskaper trenges.
Venneforeninga for Bindal sykeheim har årets første arrangement på sykeheimen 19.02, Quiz, kaffe, kaker og åresalg.
«Krafttak mot Kreft» bøssebæreraksjon i uke 11 (11.-15.
mars). Et samarbeid mellom Bindalseidet pensjonistforening,
Terråk Pensjonistforening og frivilligsentralen.
Stavgang og lunsj på frivilligsentralen

Bindal frivilligsentral inviterer til stavgang med
lunsj hver tirsdag kl 12.15 fra sentralen.
Dette er et lavterskel trimtilbud til alle aldersgrupper, det er også språktrening samtidig da våre
nybosatte i kommunen deltar i lag med oss. Gå en
times tid med eller uten staver, eller så langt du
evner. Vi spiser lunsj i lag på sentralen etterpå.

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

org.nr. 987 753 269
Tlf 95215259
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På siste onsdagskaffe i 2018 var det avslutning med god mat
og premieutdeling i høstens Quiz. Steinar Vikestad har vært en
flott quizmaster, han har tatt bilder fra gårder rundt om i hele
kommunen og laget oppgavene.
På 1. plass kom Ivar P. Helstad, på 2.plass kom Ovid Vikestad
og på 3. plass Astrid Skjelsvik. Gratulerer til alle sammen!

Søknadsfrister
Søknadsfristen er 1. april for plass i barnehage, SFO, kulturskole og for kommunale kulturmidler. Det er samme søknadsfrist for alle tilbudene. Du finner søknadsskjema på kommunens nettside.
Digitale skjema
Bindal kommune lager nå digitale skjema som du fyller ut på
skjermen. Hvis du får problemer med å fylle ut dette skjemaet,
kan du bruke det gamle, papirbaserte skjemaet.
Se kommunens nettside, under «Skjema».
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Utbedring av
Bindal sykehjem
Prosjekteringen er kommet
godt i gang og arkitekten
er i ferd med å tegne ut
bygget med alle detaljer.
Vi har en tett dialog i denne fasen fordi det er konstant ulike avklaringer og
valg som må gjøres. Vi har fått utført et mulighetsstudie tidligere, men i denne fasen går vi inn i detaljene rundt tekniske
løsninger (VVS, ventilasjon, elektrisk, brannsikring, nødaggregrat m.m.). I tillegg må vi finne løsninger som tilfredsstiller retningslinjer fra Husbanken, Mattilsynet og Arbeidstilsynet. I tillegg har prosjektet en begrensning i at Bygg A skal
renoveres innenfor dagens vegger. Totalt sett betyr dette en
lang rekke kompromisser og x-faktorer.
Derfor vil prosjekteringen først lage et forprosjekt hvor et nytt
kostnadsoverslag beregnes. Dette overslaget vil presenteres i
kommunestyret 25. april. Da vil kommunestyret bli bedt om å
ta stilling til om prosjektet skal fortsette i den retning som
prosjekteringen så langt har lagt opp til. Hvis kommunestyret
godkjenner planene, vil anbudet bli utlyst i begynnelsen av
september, og oppdraget bli tildelt i oktober. Estimert byggestart vil da være i begynnelsen av 2020 og byggeperiode vil
være ca 2 år. Vi understreker at dette kun er grove estimater
og vi vil få vite mer når forprosjektet er ferdig i slutten av
april.
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Samlokalisert botilbud på Bindalseidet
Vi har fått inn tre anbud, men dessverre var alle klart over den
vedtatte kostnadsrammen. Rådmannen ba om et økt låneopptak
for å finansiere overskridelsen, men kommunestyret avslo dette i sitt møte 13. desember. Administrasjonen jobber derfor nå
med å redusere byggets areal, som igjen vil redusere kostnaden. På grunn av behov og Husbankens retningslinjer er det
arealet dedikert til aktivisering av brukergruppen som kan reduseres. Entreprenøren med lavest pris, TotalBygg MidtNorge, har blitt utfordret til å komme med en ny pris på et
redusert areal. I skrivende stund er det ikke kjent om prisreduksjonen er tilstrekkelig til å få bygget realisert innenfor
den vedtatte kostnadsrammen.
4 omsorgsboliger på Bindalseidet
Kommunen har fått innvilget 5,8 millioner i tilskudd fra Husbanken til bygget. Dette var lavere enn budsjettert, men kommunestyret har vedtatt et høyere låneopptak og bygget er nå
fullfinansiert. Detaljprosjekteringen er godt i gang og byggestart er fremdeles planlagt rundt 1. april, med innflytting før jul
i år.

Gærjah, Sørsamisk bok- og kulturbuss
Rute H Bindal
Tirsdager 26.februar, 2. april, og 21. mai 2019

Bindalseidet skole 09:00-09:30
Kjella barnehage

10:15-10:45
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Bindalsdagen 2019
Det er frist 1. mars for å søke om å arrangere Bindalsdagen
2019. Lag og foreninger i Bindal inviteres til å søke.

Rammer for arrangementet

Bindalsdagen er et konsept som Bindal kommune bruker for å
synliggjøre alt som skjer rundt i kommunen, av kulturliv, næringsliv og annet. Dagen skal virke samlende for befolkningen
i kommunen, og skal bidra til å styrke omdømmet til Bindal
som et levende samfunn med et rikt kulturliv.
Ideen om Bindalsdagen ble første gang lansert i 2008. Målet
var å få til et samlende arrangement for hele Bindal. Det var
kommunestyrets medlemmer som var arrangør dette året.
Les mer om kravene til dagen på kommunens nettside.
Her er oversikt over tidligere arrangementer:
2008

Kommunestyret

Årsandøy

2011

Nord-Vedstrand
aktivitetslag

Holm

2013

Bindalseidet songlag

Bindalseidet

2014

UL Fram og Mon
Amour

Helstad og Bangstad

2015

Utkantslaget
Optimisten

Oppdal

2017

Åbygda Ul og
Åbygda IL

Åbygda
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Helse- og omsorgsavdelingen i Bindal
Vil med dette få rette en stor takk til enkeltpersoner, lag og foreninger som har vist oss oppmerksomhet i form av gaver, besøk, underholdning og bidratt med frivillig arbeid gjennom
hele 2018. Dette betyr mye for beboere i sykehjem, for de som
leier boliger i bofellesskap, og for de ansatte i avdelingen. Et
nytt år er godt i gang, men vi benytter likevel anledningen til å
ønske dere alle lykke til med 2019.
Anita S. Lund
Leder hjemmetjenesten

Heidi Pedersen
Leder institusjon

Skoleballet 2019

«Den store klassepesten», et teaterstykke om mobbing ble oppført
på årets skoleball. Sceneinstruktør Cesary Szewczyk hadde regi.

Ungdomstrinnet ved Terråk skole har i 30 år satt opp et teaterstykke som en del av sitt skoleball. Fredag 8. februar fikk et
fullsatt Toppen forsamlingshus se festkledde ungdommer gå
polonese, spille skuespill og danse til langt på natt. Ungdomstrinnet er til daglig på Kjella skole i påvente av at nye Terråk
skole skal stå ferdig.
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Bindal kystlag
stiftet

I januar ble det stiftet
lokallag i Bindal av
Forbundet Kysten. På stiftelsesmøtet kom det 17 personer. Målet er å spre kunnskap og stolthet om Bindals
lange kysttradisjoner, sier
Eva Otervik, en av initiativtakerne, og nyvalg leder.
I november 2018 møttes Tore
I styret sitter også Aud
Olsen, Håvard Bergerud,
Svein Kolsvik og Kristine
Kjeldsand.

Båtnes, Svein Kolsvik, Eva Otervik, Håvard Bergerud og Aud
Olsen for å planlegge oppstart av
det nye kystlaget.

Fuglvassrennet
Søndag 17. mars planlegges det tradisjonsrike rennet over fjellet fra Teplingan og over til Terråk. Vi tar forbehold om vær
og føre. Løypa er ca 20 kilometer lang. Stigningen opp til fjellet kan være hard, men tar man det rolig i starten, får man en
fin tur. (Tips: Bruk feller). Det settes opp buss fra Terråk med
avreise kl 0930. Starten skjer på Teplingan mellom kl 1000 og
1200. Det er bålplass ved Terråksætra, og saftstasjoner i Ådalen og ved Tønna. Startkontingent er kr 100 for voksne, kr 50
for barn tom 16 år. Familier betaler kr 300. Det selges kaffe,
brus og mat ved skihuset på Terråk. Der kan man også hente
premier. Rennet ble siste gang arrangert i 2018, men har de
siste årene dessverre vært avlyst pga lite snø, regn eller sterk
vind mange ganger. Arrangører er Foldereid IL og Terråk IL i
samarbeid.
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ELGJAKTA 2018
BINDAL OG AUSTRA
Nøkkeldata
Andel kalv
Andel ungdyr
Andel eldre ku
Fellingsprosent
Forholdet hanndyr/hundyr

Bindal og Austra
13%
56,6% (kalv+1/2 år)
20,9%
80%
52/46

Totalt ble det felt 270 elg i området Bindal (med Vassbygda)
og Austra. Tildelt kvote var 317 dyr.
Det ble felt 3 hjort i 2018 – alle ble felt på Austra i Gutvikområdet.
Vedrørende CWD-prøvetaking viser statistikken for Bindal at
det er tatt totalt 97 prøver og alle 97 er negative.

Terråk husflidslag
Sykurs/veskesying
Det blir kurs på husflidsstua på
Doktorgården på Terråk helga
1. til 3. mars. Påmelding til
Lilly Brekkvassmo tlf
45607818 innen 24. februar.
Det er kjøpt inn stoffer, vatt,
vissofix. Minste kjøp er 50cm.
Kursavgift kr 150,-.
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Bindal Utvikling AS

Frokosttreff og
informasjon om
Sparebank 1 NordNorges samfunnsløft
I januar var det Frokosttreff på Terråk gjestegård
med informasjon om
Bindal Utvikling sine planer for 2019.
Gjestegården serverte
god frokost til lokalt næringsliv.
Samtidig var Sparebank1
Nord-Norge til stede og
fortalte om sine tilbud og
om Samfunnsløftet.

www.bindalutvikling.no
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Geir Bakkevoll fra Sparebank1
Nord-Norge i Tromsø fortalte
om Samfunnsløftet.

Banksjef Øyvind Løvdahl
fra Sparebank1 NordNorges avdeling i Brønnøysund.
Adrian
24. januar
var
Sparebank 1 Nord Norge på besøk på
Brukstomta næringspark, og fortalte spennende ting
om Samfunnsløft,
med spennende
muligheter for prosjektstøtte til gode
tiltak også i Bindal.

Mange lag og foreninger var nysgjerrige på
om de kunne søke fra Sparebank1 til sine
prosjekter.

Båtsaumen
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Etablererkurs

Du har en god forretningsidé – hva gjør du nå? Hvor godt kjenner du kundene dine? Hvordan skal du tjene penger? Og når du først er i gang –
hvordan skal bedriften vokse?
Proneos Etablererkurs er et tilbud til deg som er i startgropa og ønsker å
starte din egen bedrift. Kurset gjennomføres i samarbeid med Innovasjon
Norge og gir deg kunnskapen du trenger for å komme raskt i gang uten å
bomme på hoppkanten. Kurset arrangeres i Namsos og foregår over fire
kurskvelder (20/2, 27/2, 6/3 og 13/3). Kanskje er dere flere som kan reise
sammen?
Etablererkurs passer for deg som:
Har startet eller er i ferd med å starte din første bedrift
Har en god idé som du vurderer å sette ut i livet
Er interessert i å lære mer om gründerskap og forretningsutvikling.
Ta kontakt med Bindal Utvikling for mer informasjon og for dekning av
kursavgift. monja@bindalutvikling.no eller tlf 906 61 152.

Prosjektlederprosessen

20-21/3 arrangeres PLP (prosjektlederprosessen) kurs på Medvind Innovasjonsloft. PLP er en prosjektstyringsmetode, som bygger på fire sentrale prinsipper for god prosjektledelse. Kurset er relevant for alle bedrifter,
inkludert landbruk, som arbeider med prosjekt, utvikling og endring.
Les mer om PLP på Innovasjon Norge sine nettsider.
For påmelding, ta kontakt på mail monja@bindalutvikling.no eller tlf 906
61 152.
Nettsider og logoløft
Våren 2019 gjennomfører Bindal Utvikling, i samarbeid med Doghouse,
et nytt nettsideløft og utvikling av logoer. Flere bedrifter ser behovet for
å være synlig på internett, på en profesjonell, informativ og visuelt god
måte. Nettsideløftet kan være relevant for bedrifter, foreninger og idrettslag, som ønsker å nå ut til omgivelsene, for å være synlige for potensielle kunder og brukere. Det er også mulighet for å utvikle en hensiktsmessig logo, som passer i alle sammenhenger, sort/hvitt og i farger.
For mer informasjon, ta kontakt på mail monja@bindalutvikling.no eller
tlf 906 61 152.
Påmelding innen 11.mars for deltakelse på Nettsideløft.
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Lean-dag

19. desember hadde Bindal utvikling en
full dag med introduksjon til Lean. Dette
er en filosofi, en prosess og et verktøy for
å optimalisere produksjon/tjenester i henhold til kundens behov, fjerne sløsing og
levere rett første gang. Vi startet med en
faglig del på tre timer og deretter et spill
med en simulert fabrikkproduksjon, med
læring. Det var en veldig flott dag med
mye energi! Med spill som simulering av
en produksjonsprosess, fikk flere deltakere noen aha-opplevelser.
Lars Berg-Hansen prøver

SMB utvikling

I forbindelse med gjennomføring av forstudie i SMB Utvikling for
opplevelsesnæringen i Bindal, skal vi kartlegge vekstpotensialet og
satsingsviljen til den enkelte virksomheten.
Bedriftsrådgiver Mariann Høyen hjelper bedriftene i prosessen, og
vil være i Bindal mandag-onsdag i uke 9.
Etter at vi har gjennomført kartleggingsmøter med et utvalg virksomheter innen opplevelsesnæringen, er neste skritt å tilby et utvalg
av disse virksomhetene konsulentbistand og en grundigere analyse i
et forprosjekt. Forprosjektet skal igjen munne ut i et hovedprosjekt
hvor målsetningen er at det skapes nye arbeidsplasser, vekst og utvikling i opplevelsesnæringen i Bindal. Så langt er det 11 påmeldte
bedrifter.
Monja Kolberg

Administrasjon- og prosjektkoordinator
Bindal Utvikling AS
Mobil +47 90661152
E-post: monja@bindalutvikling.no

Marit Røstad

Administrasjon- og prosjektkoordinator
Bindal Utvikling AS
Mobil +47 900 94 472
E-post: marit@bindalutvikling.no

Anja Tjelflaat har sluttet som daglig leder i Bindal utvikling.
Styreleder Marit Dille er fungerende daglig leder.
Hun kan nås på tlf: 911 78 046 og e-post: marit.dille@gmail.com

Båtsaumen
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Nedskriving av studielån
Bindal kommune har følgende ordninger:

- Nedskriving av studiegjeld.
- Delfinansiering av samarbeidsprosjekt mellom næringsliv og
studenter.
Retningslinjer for denne ordningen kan fås ved henvendelse til Bindal
kommune, Plan og utviklingsektoren tlf. 75 03 25 00, eller på
www.bindal.kommune.no. Søknad med vedlegg
for begge
Monja,
Anjaordningene
og Marit
sendes til: Bindal kommune, Plan og utviklingssektoren, 7980 Terråk.
eller: postmottak@bindal.kommune.no. Søknadsfrist 15.5.2019.

UKM 2019

Lørdag 23. februar
Berg på Sømna
Felles UKM for Bindal
og Sømna

Ukm.no

Korpsmusikk på Terråk 17. mai?
Det nærmar seg nasjonaldagen, og Terråk skolemusikk ber alle som kan om å
bli med oss og spela. Møt opp på Toppen onsdagar 17.30, eller be Linda
(94202122) om å få notar og eventuelt instrument. Per
i dag er me for få til å stilla.
Kom igjen, bli med! Hilsen Linda

Båtsaumen
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ÅPNINGSTIDER Bindal museum:
Mandag stengt
Tirsdag kl. 9.00 - 14.00
Onsdag-fredag kl. 10.00 - 15.00
Lørdag-søndag stengt

Bindal museum
planlegger en
vinterutstilling,
med åpning i slutten
av februar. I den anledning ønsker vi å
få lånt fritidsrelatert
vinterutstyr - ski,
skisko, skismurning,
skøyter, anorakker,
knickerser, strømper, labber/ullsåle-lester, votter, luer, startnummer, akebrett
osv osv... - fra hele etterkrigstiden. Tingene vil bli stilt ut i en
måneds tid. Det planlegges en åpningskveld med guiding, historiefortelling og enkel servering.
Ta kontakt med museet, enten direkte besøk eller på telefonnummer 95973650. Vi er
Pensjonistkaffe
behjelpelige med å hente
første fredag
objekter.
hver måned

Side 22

Båtsaumen
Informasjonsblad for Bindal kommune

Catrine Gangstø
ble tildelt Bindal
kommunes tiltakspris for 2018.
Utdelingen fant sted under Bindal kommunestyres møte torsdag 13.
desember. Catrine
Gangstø startet Barn av
Regnbuen i 2007, som
siden har blitt til
stiftelsen Peacepainting.
Stiftelsen fikk i 2018
statsstøtte, og får også i
2019 1 million i støtte.

Ordfører Britt Helstad og Catrine Gangstø.

Ny politikontakt i Bindal

Ole Kristian Holand har tatt over som politikontakt, og vil i utgangspunktet være tilgjengelig i Bindal på torsdager. Han kan
nås på tlf 416 56 090, eller e-post:
ole.kristian.holand@politiet.no.
Han kan gi råd og veiledning.
Ring 112 ved akutte tilfelle.
Politiet sentralt nås på tlf 02800.
Trøndelag politidistrikt tlf 73 89 90 90.
Serviceavdelingen på Bindal rådhus har
skjema for våpensøknader,
uskiftet bo og privat skifte.
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Sprengningsarbeid ved Svaberget
I perioden 26.
november 2018
til 1. juni 2019
kan det bli stans i
trafikken i opp til
15 minutter pga
sprengningsarbeid på anlegget
ved Svaberget.
Tverås maskin og transport AS har meldt til Statens vegvesen at de planlegger anleggsarbeid på tomta ved Svaberget.
Det kan i perioder bli stans i trafikken på fylkesvei 17 på
grunn av sprengningsarbeid. Arbeidet vil bli varslet
med skilt.
Ledig stilling som brannkonstabel
på Terråk.
På grunn av responstid for utrykning må den
som ansettes være bosatt i Terråk-området.
Ved behov kan også røykdykkertjeneste samt
vaktberedskap bli lagt til stillingen. Det er
ønskelig med førerkort for lastebil, men intet krav. Det gis
godtgjørelse for personsøker samt lønn tilsvarende fagarbeider.
Nærmere opplysninger kan fås hos Kjell Andersen (48120354)
elle Eskil Skarstad (91134537).
Søknad sendes postmottak@bindal.kommune.no innen
28. februar 2019.
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Kulturkalender vinter/vår 2019
Barnekarneval på Helstad
Lørdag 23. februar kl 1500.
Salg av «snåpsup» og kaker.
Loddsalg, aktiviteter for ungene.
Gratis inngang.
Arr.: Helstad/Bangstad Vel.
Fuglvassrennet
Søndag 17. mars
Vårkonserten

Søndag 17. mars kl 1700 på
Bindalseidet. Terråk. Arrangør er
Bindalseidet skolemusikk.

Årsmøte i Terråk IL
Mandag 11. mars kl 2000 på
skihuset.
Terråkmila foregår lør dag 4.
mai.

Åbygda Ungdomslag
30. mars: Loppemarked.
17. mai-feiring.
27. juli: Fiskefestival.

Bygdekino:
Terråk:
Mandag 25. februar
Kl 1800 Legofilmen 2, 6 år
Kl 2000 Amundsen, 12 år
Mandag 25. mars
Ikke bestemt
Sørhorsfjord:
Onsdag 13. mars
Kl 1800 Ikke bestemt
Kl 2000 Amundsen, 12 år

Konsert med
Bindalseidet songlag

Koret inviterer til konsert på
Bindalseidet lørdag 11. mai.

Konsert med Kviin

Koret skal ha «ønskekonsert» i
oktober, og ber folk sende inn
forslag på sanger,

Nordlandsbåtregatta 2019

28. til 30. juni.
Åge Aleksandersen og Sambandet
spiller lørdag 29. juni.

