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Buss og tog til Bodø, via Harran

Båtsaumen
Utgiver:

E-post:
Internett:

Bussreisende som skal reise fra Bindal (fra
Årsandøy kl. 0935) og videre med toget
nordover kl. 1053 fra Grong, kan gå av bussen kl. 1040 på Høylandet og kjøre drosje til
Harran, og gå på toget der kl. 1105.
Da kan du reise helt til Bodø, og er framme
kl. 1725 samme dag.

Bindal kommune
Bindal Rådhus
7980 Terråk
Tlf 75032500
postmottak@
bindal.kommune.no
www.bindal.
kommune.no

Meld fra til sjåføren på bussen når du går på
at du skal videre med toget, så vil han ringe
drosjen. Det er ikke nødvendig å bestille på
forhånd.

Ansvarlig
redaktør:
Knut Toresen
Redaksjon: Jens Christian Berg
Trykk: Rønnes Trykk AS, Mosjøen
Bladet sendes gratis til alle husstander i Bindal kommune, og kan leses
på kommunens internettside. Neste
nr er planlagt utsendt i april 2009.

Dette er et samarbeid mellom TTS og Nordland fylkeskommune.

Viktige telefonnummer

Bredbånd Årsandøy

Bindal Rådhus
Bindal Sykehjem
Legekontoret
Legevakt
Lensmann

Bindal kommune har nylig signert avtale med
Telenor om utbygging for ADSL i telefonsentralen på Årsandøy. Det betyr at beboerne i området
i løpet av 2009 vil kunne få bredbånd.

75032500
75032600
75032560
75034333
75031920

Åpningstider
Biblioteket
Terråk:
Mandag: Stengt
Tirsdag: 10.00 – 15.30
Onsdag: 10.00 – 15.30
Torsdag: 18.00 – 20.00
Fredag: 10.00 - 15.30

Bindalseidet filial:
Mandag kl 1600—1800
Torsdag kl 1100—1300
og
1600—1800

Avtalen inngår i en større plan for bredbånd på
Sør-Helgeland, der de fem kommunene går inn med egne midler, i
tillegg til tilskudd fra stat og fylkeskommune. De 11 gjenstående sentralene i regionen blir dermed bygd ut i år.

Skolens ferier
Vinterferie i uke 11, 9.—13. mars
Påskeferie 6.—13. april
22 mai er det fridag.
Siste skoledag er 19. juni

Møteplan politiske møter 2009
Formannskap
Fondsstyret
Fast utvalg for plansaker
Folketallet i Bindal

onsdag 18.03
onsdag 20.05
onsdag 02.09
onsdag 14.10
onsdag 25.11

Kommunestyret
tirsdag 28.04
torsdag 18.06
torsdag 17.09
torsdag 05.11
onsdag 16.12

Ordføreren vil herved ønske alle innbyggerne i
Bindal og alle leserne av Båtsaumen
et riktig godt nytt år!
Selv om vi skriver februar så er det alltid med litt vemod og
med litt ettertanke vi markerer et årsskifte. Ofte kan vi undres
litt over om året som er gått har gitt oss de forventninger vi
hadde og om vi har oppnådd de målsetninger vi hadde satt oss.
Jeg tror at for oss alle så ble det slik at året ble litt annerledes
enn det vi kanskje hadde trodd det skulle bli, på mange måter.
Og slik tror jeg at det også vil være i framtida.
Med tanke på det nye året vi er inne i, så er det vel også slik at vi alle tenker litt på tida som kommer med spenning. Gjerne vil vi prøve å gjøre ting på en litt annen måte enn tidligere. For meg er
det i alle fall slik. Jeg føler at mye av det jeg hadde tenkt å gjøre i 2008 ble ugjort, men samtidig at
det nye året gir meg en ny mulighet.
I det året som har gått har det vært mange saker. Det har vært hyggelige saker, triste saker, morsomme saker og uventede saker. En ting er allikevel helt sikkert, Bindal kommune står ikke stille. Vi
står ovenfor store, men spennende ufordringer
Verden er preget av finanskrisen, som av mange stats- og bedriftsledere karakteriseres som en dyp
økonomisk krise. Vi ser nå at også arbeidsplassene i små lokalsamfunn preges av denne uroen. Dette gjelder også for oss i Bindal. Det er imidlertid stor politisk vilje og forståelse for denne krisen i
mange land, og det iverksettes daglig tiltak som skal bedre situasjonen.
Ønsket og håpet fra meg er at 2009 skal bli et godt år, både i forhold til hvordan kommunens tjenester oppleves, og hvordan vi opplever våre liv som sambygdinger og medmennesker.
Så får tiden vise om 2009 blir et spennende år for oss Bindalinger, enten det gjelder på det kommunale eller det private plan. Vil vår optimisme i forhold til folketallsutviklinga slå til? Får vi effekt av
Bindalspakken? Får næringslivet et oppsving? Får vi nyetableringer? Og blir sommeren topp?
Det er viktig at vi fortsetter å ta godt vare på hverandre. Når to mennesker møtes over en enkel kopp
kaffe eller tar en spasertur sammen blir det også en møteplass. Er det lenge siden du besøkte naboen? Nye innbyggere vil helt sikkert sette pris på besøk. Eller å bli invitert på besøk eller med på
aktiviteter! Bruk tida godt.
En sa engang: ”Vi har tolv klokker i huset. Likevel strekker ikke tida til”
Hvis vi skal leve opp til slagordet ”Bindal - Med vind i seglan” er vi alle nødt til bidra positivt.
Jeg ønsker oss alle lykke til i 2009!
|
Per- André
ordfører

Fuglvassrennet søndag 8. mars
For 10. gang arrangeres rennet som går over fjellet fra Teplingan i Nærøy til
Terråk. Turen er ca 20 km. og passer for familier og aktive. Buss fraTerråk kl.
0930 . Start mellom kl. 1000—1200. Det er saftstasjoner underveis, og i skihuset
på Terråk ved ankomst. Arrangører er Terråk IL og Foldereid IL.

Bindal Frivillig Sentral
Ny logo, nytt navn, men ingen endring i formål og virksomhet. Vi skal fortsatt være et
bindeledd mellom de som gjerne vil gjøre en
innsats for nærmiljøet og de som har behov
for å motta en slik innsats. Vi skal fortsatt
være en møteplass for både unge og eldre, vi
skal samarbeide med andre lag og foreninger
i Bindal, med kommunen og den enkelte.
Hvorfor ny logo og nytt navn?
Det er i dag 318 frivillighetssentraler i Norge, og 25 nye skal opprettes i løpet av 2009. Hittil har frivillighetssentralene kunnet ha ulike navn, som for eksempel Senter for frivillighet, Agenda X, Nærmiljøsentral, osv. Navn og logo for Frivillighetssentralene har heller ikke vært beskyttet, dvs. at enkelte har
kunnet bruke navn og logo uten å være tilknyttet Kultur- og Kirkedepartementet for mottak av statlig
støtte og med plikt til å følge de av departementet pålagte retningslinjer.
Det har vært et sterkt ønske om å komme frem til en lovbeskyttet, lett gjenkjennelig logo som kan gi de
snart 343 frivillighetssentralene en felles og tydelig identitet. Departementet og eksisterende sentraler
har derfor utarbeidet en ny logo, som vi håper alle snarest vil ta i bruk. I Bindal vil vi for alvor introdusere vår nye logo når vi om kort tid lanserer våre nettsider.
Bindal Frivillig Sentral i 2009
Vi lever i en urolig tid. Krig i Midt-Østen og Kongo, nød og elendighet for millioner av mennesker,
gateopptøyer og vold også i Norge. Alle blir vi i større og mindre grad påvirket av det som skjer.
Den finansielle krisen vi står oppe i er et godt eksempel på hvor avhengige vi er av hverandre globalt
sett. Det som begynte på Wall Street i New York har fått ringvirkninger over hele verden, også i Norge.
Da er det ekstra godt å ha et nærmiljø med naboer som bryr seg, med tilrettelagte tilbud og tiltak som
vitner om samhold og glede over de nære ting. Alle i Bindal Frivillig Sentral er glade for at Kommunen
ser verdien i det vi prøver å få til, og vi takker for tildelte midler til årets drift, selv om det ble mindre
enn vi hadde håpet. Da er det godt å ha mange frivillige som lar det gå sport i å få til mest mulig uavhengig av trang økonomi!
Bindal Frivillig Sentral takker hver i sær for stor innsats og sier vel møtt til det vi sammen skal få til i
2009. Som alltid er vi takknemlige for innspill om hva vi kan gjøre bedre, og ros for hva som er bra!

Simone Plahte

Regjeringen ønsker å styrke det viktige arbeidet som gjøres hos frivillighetssentralene, og foreslår å øke tilskuddet med 8,6 millioner kroner. Tilskuddet til eksisterende sentraler økes med 15 000 kroner, og 25 nye
sentraler kan etableres neste år. Regjeringen foreslår å bevilge totalt 90 millioner kroner til frivillighetssentralene i 2009. Med denne satsningen har regjeringen i denne valgperioden opprettet 80 nye frivillighetssentraler.
Det gir en total på 340 sentraler spredt i alle landets fylker. Frivillighetssentralenes viktighet i nærmiljøet blir
vektlagt i St.meld. nr. 39 Frivillighet for alle. Frivillighetssentralene er lokale møteplasser og samhandlingsarenaer for frivillig virke. Hovedoppgaven er å rekruttere nye frivillige og å samarbeide med mangfoldet av
frivillige foreninger og lag samt det offentlige. Frivillighetssentralen skal være et kraftsenter for frivilligheten
og ta del i utviklingen av nærmiljøet gjennom samarbeid med alle som ønsker å delta i frivillig virksomhet
uansett alder, kjønn, økonomi og etnisk tilhørighet. Gjennom sentralen kan de frivilliges ideer bli satt ut i livet
og den enkeltes engasjement brukt til meningsfylt oppgaveløsning både for seg selv og sine omgivelser.

Terråk barnelag hadde juleavslutning på Senteret på Terråk.
Her er alle de tre gruppene samlet, nærmere 30 til sammen.

FYLKESSTEMNET FOR BARN 5. - 7. JUNI 2009.
Terråk barnelag skal arrangere fylkesstemne i år, og vi håper å få samlet 100 - 150 barn og ungdommer til en helg fylt med dans, sang og ulike aktiviteter. Mye av arrangementet foregår ved Terråk skole, men lørdag blir det ulike aktiviteter i nærområdet, og danseframvisninger flere steder i
kommunen.
Stemnet avsluttes søndag med stemnetog og danseframvisning med alle barna. Stemnet er noe
barna ser fram til gjennom hele året, og vi ønsker å bruke denne helga til å vise Bindal fra sin beste
side.
For at arrangementet skal bli best mulig, må vi ha mange til å hjelpe oss. Hvis noen har lyst til å
være behjelpelig, er det bare å ta kontakt. Mere informasjon om stemnet kommer i neste Båtsaumen.
Terråk barnelag

Søknadsfrist barnehageplass
og skolefritidsordning
Bindal kommune minner om at søknadsfrist for plass i
barnehage og skolefritidsordning fra høsten 2009 er 1.
april. Søknadsskjema får du i Bindal barnehagens avdelinger, på Terråk skole og på rådhuset. I tillegg finner du
det
på
kommunens
hjemmesider:
www.bindal.kommune.no

Bindal formannskap har bevilget
kr 5.000 i tilskudd til arrangementet.

Korpsseminar
I slutten av februar (21.–
22.) har de tre korpsene i
Bindal seminar på ungdomshuset Vonheim.

NAV BINDAL
NAV er statens og kommunens
arbeids- og velferdsetat.
Den 19. februar 2009 flytter NAV Bindal
trygd og Bindal sosialkontor sammen i nye
lokaler i 1. etasje i Bindal rådhus. Lokalene
har tidligere vært brukt av likningskontor og
fysioterapeuter.
Kontoret vil ha fire ansatte:
Nav leder Wenche Dybvik
Veileder Herdis Alsli
Veileder Astrid Brevik Iversen
Veileder Randi Sjølstad
Ekspedisjonstid er fra klokken 0900 til
1430. Telefonnummer: 815 81018.

Randi Sjølstad, Astrid Brevik Iversen og Wenche Dybvik
vil du møte på det nye NAV kontoret i Bindal.

Her vil du finne alle tjenester som tidligere
ble utført av NAV trygd, NAV arbeid og Bindal sosialkontor.
Bindal barnevernstjeneste fortsetter som før i tidligere lokaler for sosialkontoret.
Kort om oppgaver som flytter fra NAV arbeid Brønnøysund og sosialkontoret i Bindal til NAV Bindal.
•
attføringspenger
•
dagpenger
•
rehabiliteringspenger
•
økonomisk sosialhjelp
•
bostøtte og andre tiltak fra Husbanken
•
parkeringsbevis
•
ledsagerordning

NAV Bindals mål:
•
Flere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad.
•
Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov.
•
En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.
Visjon:
•
Vi gir mennesker muligheter.

J

Verdier:
•
•
•

Vi skal møte brukeren med åpenhet, respekt, tydelighet og en profesjonell holdning.
Vår saksbehandling skal kjennetegnes av kvalitet, og rommet for
skjønn skal benyttes aktivt som problemløsningsverktøy.
Vi møter våre samarbeidspartnere med åpenhet, lojalitet og tilgjengelighet.

Den formelle åpningen av NAV
Bindal skjer den 19. mars 2009.

L

ÅPEN DAG VED
NAV BINDAL
Åpen dag for publikum
den 20. mars 2009
kl 1200 til 1400

SOSIALTJENESTEN
INN I NAV
Fra 19. februar 2009 er sosialtjenesten i
Bindal kommune en del av NAV Bindal.
Ekspedisjonstid
Telefonnummer:

fra kl 0900
til kl 1430
815 81018

Omvisning og enkel servering.

Fysisk aktivitet er en kilde til helse og trivsel blant barn, unge,
voksne og eldre. Fysisk aktivitet bedrer den fysiske formen, gir
økt overskudd, virker positivt på humøret, og er en kilde til sosialt
samvær. Samlet sett gjør fysisk aktivitet oss mer rustet til å mestre hverdagens krav og utfordringer.
FYSAK Sentralen er i full sving mandager og torsdager. Vi tilbyr nå
bassengtrening for de som ønsker det. Vi har også fått mer utstyr
inne på sentralen. Vi legger til rette for at alle skal få et tilbud,
enten du i utgangspunktet er fysisk sprek, eller du av ulike årsaker ikke kan gå lengre turer. Dersom du ønsker å se nærmere på vårt tilbud, er du velkommen innom for å se om dette kan være noe for deg, eller du må gjerne kontakte
med meg på telefon.
Dersom du har behov for Fysak resepten kan du i samråd med din lege, fysioterapeut
eller NAV kontor vurdere om du vil ha nytte av et slikt tilbud.
Hensikten med treningen er å gi deg økt kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd og ikke minst sosialt samvær.
I januar holdt Annette Traxler Qigong-kurs på Terråk. Dette kurset holdes på nytt 28. og
29., mars dersom det blir nok påmeldte.
Jeg har fått en del spørsmål om det blir en ny skrittkonkurranse, lik den vi gjennomførte
i høsten 2008. JA, jeg har planer om å få i gang en ny konkurranse på vårparten, og håper vi blir enda flere ivrige deltakere i år !
Lena Fuglstad

Flyttinger på rådhuset som følge av NAV-etableringen
•
Økonomiseksjonen flytter inn i tidligere Bindal Trygdekontor.
•
Kirkevergen og soknepresten flytter inn etter økonomiseksjonen.
•
Kulturskolerektor Svein Kolsvik flytter inn etter soknepresten.
•
Fagforbundet Bindal beholder sitt kontor og møterom i sokkeletasjen.
•
Barnehagestyrer Else Marie Busch får kontor ved oppvekst– og kulturavdelingen.
•
Renholdsleder Solbjørg Nygård får kontor ved siden av sentralbordet.
I tillegg blir det avdelt et nytt kontor på plan– og ressursavdelingen, for å gi plass til en ny ingeniørstilling.

Grasrotandelen
Grasrotandelen er en ordning som vil gjøre det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en andel
på inntil 5 prosent av innsatsbeløpet direkte til en lokal organisasjon. Spillere skal få velge fra en
oversikt over mulige grasrotorganisasjoner hos sin tippekommisjonær eller på Norsk Tippings
nettside. Grasrotandelen lanseres i mars 2009, men den organisasjonen spilleren velger første gang,
vil få andel av innsats spilleren har gjort også i tiden mellom 1. januar og mars 2009. Utbetaling av
midler fra ordningen vil skje direkte til organisasjonene, tre ganger årlig. Før du skal registrere din
organisasjon i Frivillighetsregisteret må dere ta stilling til om organisasjonen skal delta i
Grasrotandelen. Hvis du velger å melde til Frivillighetsregisteret at foreningen skal delta i
ordningen, må du samtidig gå god for at foreningen har rett til å delta.
Registrering i Frivillighetsregisteret er et krav for deltakelse i Grasrotandelen. Alle som sender inn
melding til Frivillighetsregisteret innen 1. februar er garantert å komme med i Grasrotandelen fra 1.
mars, forutsatt at det er sendt inn korrekt informasjon og laget/foreningen er kvalifisert for deltakelse i ordningen. Utbetaling av midlene vil skje tre ganger i året, første utbetaling blir 1. april 2009.
Alle Grasrotberettigede slipper å betale gebyr i 2009, Norsk Tipping tar regningen for dette.
Vil du støtte grasrota når du tipper?
Når du skal levere spill fra og med mars 2009, vil du bli gjort oppmerksom på at Grasrotandelen
finnes. Denne informasjonen vil møte deg uansett om du stikker Spillerkortet ditt inn i terminalen
hos en kommisjonær, skal spille via norsk-tipping.no, på en spillterminal eller om du spiller via mobilen. Grasrotandelen er med andre ord tilgjengelig i alle de ulike spillkanalene Norsk Tipping har.
Når du har funnet deg en mottaker til Grasrotandelen, blir det avsatt penger til denne for hvert eneste spill du leverer. Selv om ordningen starter i mars, vil den ha tilbakevirkende kraft fra 1. januar
av. Det betyr at når du velger en mottaker du vil støtte, så vil den foreningen eller klubben motta
grasrotandel av det du har spilt for så langt i 2009.

Informasjonsmøte på Bindal rådhus torsdag 26. februar kl 1900.
Kom hvis du er med i styret av en forening som vurderer å registrere dere i
Frivillighetsregisteret, men trenger hjelp til å få det gjort.
Vi skal hjelpe dere.

KVIIN
Sanggruppa KVIIN inviterer til
konsert lørdag 28. mars på Terråk samfunnshus. ”En himmelsk lapskaus” heter konserten, og tar utgangspunkt i xxxx.
Gled deg til en lystig, musikalsk
aften sammen med bindals mest
musikalske damer.
Bildet er fra forestillingen
”Hakkebakkeskogen” fra 2007.

SØKNAD OM KONSESJON FOR UTBYGGING AV
TERRÅKVASSDRAGET
Kommunen har nå fått søknad om utbygging av Terråkvassdraget til behandling. Søknaden med sammendrag av konsekvensutredning er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset -Terråk fram til 30.04.09. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
er søker og Norges Vassdrags- og energidirektorat er ansvarlig myndighet for søknadsbehandlingen. Det tas sikte på
kommunal behandling av søknaden i kommunestyremøte den 28.04.09. I løpet av høringsperioden vil det bli arrangert
et folkemøte på Terråk der utbyggingsplanene blir presentert.
I søknaden er det utredet 3 utbyggingsalternativer, i tillegg til at alle alternativer er vurdert med og uten regulering og
overføring av Storvatnet.
Alternativ A – NTE`s hovedalternativ: Kraftverket vil utnytte et fall mellom Mellavatnet på kote +237 og sjøen.
Kraftstasjonen legges i fjell ved riksvei 801 med utløp ved Saltbunesodden i Breivika. Storvatnet overføres med nedgravd rør via Elseburdalen til Sørvatnet og videre til Mellavatnet. Tverråa tas inn på tilløpstunnelen via en sprengt
sjakt. Det samme gjelder Gammelsagelva. Alternativet gir en installert effekt på ca 15,4 MW og en årlig produksjon på
ca 59,8 GWh. Dette gir en utbyggingskostnad på 3,72 kr/kWh med Storvatnet og 4,00 kr/kWh uten Storvatnet.
Alternativ C: Kraftverket vil utnytte et fall mellom Mellavatnet på kote +237 og få turbinsenter på kote +44 i fjellet
ved Hellifossen. Utløpet i kulpen nedstrøms Hellifossen vil ligge ca på kote +49. Kraftstasjonen legges i fjell ca 1 km
sør for Hellifossen (like under Svartåsheia). Storvatnet overføres med nedgravd rør via Elseburdalen til Sørvatnet og
videre til Mellavatnet. Tverråa tas inn på tilløpstunnelen via en sprengt sjakt. Alternativet gir en installert effekt på ca
12,2 MW og en årlig produksjon på ca 46,2 GWh. Dette gir en utbyggingskostnad på 4,95 kr/kWh med Storvatnet og
5,21 kr/kWh uten Storvatnet.
Alternativ D: Alt. D går også ut på å bygge kraftverk ved Hellifossen. Inntaket vil her legges i Nervatnet. Reguleringsmagasin etableres i Nervatnet og Mellavatnet, mens Storvatnet reguleres og overføres til Terråkvassdraget. Alternativet gir en installert effekt på ca 9,67 MW og en årlig produksjon på ca 37,0 GWh. Dette gir en utbyggingskostnad
på 4,04 kr/kWh med Storvatnet og 4,19 kr/kWh uten Storvatnet.
Tiltaket har både positive og negative sider. Det kan bidra til økt lokal aktivitet en periode, kommunale inntekter og
økt energiproduksjon. Samtidig berører det verdifulle naturområder, områder som er fritids- og rekreasjonsområde for
en stor del av befolkningen i Bindal både sommer og vinter. Kommunen oppfordrer innbyggerne til å sette seg inn
utbyggingsplanene og delta i den lokale meningsutvekslingen før saken avgjøres.
Søknaden med vedlegg og brosjyre er tilgjengelig på NVE`s internettside
http://www.nve.no/modules/module_109/publisher_view_product.asp?ientityID=23732
I forbindelse med konsekvensutredningen er det utarbeidet 8 fagrapporter. Disse er ikke tilgjengelig på ovennevnte
internettside. Kommunen har imidlertid noen eksemplarer av de fullstendige fagrapportene som kan lånes ut.

I søknaden heter det blant
annet at den reduserte
vannføringen i Brudesløret vil
påvirke landskapsbildet i dette
området. I snitt vil vannføringen
i fossen over året være i
underkant av halvparten av
dagens vannføring. Brudesløret
er et verdifullt landskapselement
som vil bli redusert ved
utbyggingen.

Egenandeler og vederlag, gjeldende fra 1.1.2009.
1

Praktisk bistand og opplæring, lov om sosiale tjenester § 4-2
Gruppe 1
Inntekt inntil 2G
Kr 155,- pr mnd
Gruppe 2
Inntekt mellom 2-3G
Kr 660,- pr mnd
Gruppe 3
Inntekt mellom 3-4G
Kr 1100,- pr mnd
Gruppe 4
Inntekt over 4G
Kr 1680,- pr mnd
Bruk av kommunalt vaskeutstyr
Kr 300,- pr år
Egenbetaling for praktisk hjelp og opplæring til funksjonshemmede barn skal følge kommunens betalingssatser for
SFO, begrenset oppad til kr 1680,- pr mnd.
Kr 30,- pr time
Tjenestemottakere i gruppe 1 gis fritak for egenbetaling ved meldt fravær på over en kalendermåned.
Tjenestemottakere i gruppe 2, 3, og 4 får halvert egenbetaling ved meldt fravær i 14 dager sammenhengende pr
kalendermåned.

F
B

G =grunnbeløpet i folketrygden, kr 70 256,Maksimal timesats er kr 250,2

Opphold i institusjon
Vederlag for opphold i institusjon reguleres i egen forskrift. Maksimalt vederlag er Kr 1 800,- pr døgn

3

Trygghetsalarmer
Leie av kommunal alarm
Tilknytning av privat eiet alarm

4

B

Kr 1 680,- pr år
Kr 950,- pr år

Abonnement på mat levert fra eldresenter eller sykehjem
Full kost
Kr 110,- pr døgn
Frokost
Kr 29,Middag 1/1 porsjon
Kr 56,Middag ½ porsjon
Kr 45,Kveldsmat
Kr 29,Transport av middag Kr 10,- pr porsjon
Fritak for betaling av full kost ved meldt fravær på over 14 dager.
Fritak for betaling av middag ved meldt fravær på over 7 dager.

5
6

Abonnement / salg av vaskeritjenester
Vask av privat tøy for hjemmeboende
Salg av vaskeritjenester til andre

6

Oppgaver hjemmesykepleien gjør i stedet for legekontoret
Injeksjoner, sårstell m v
Kr 60,Utstyr betales i tillegg, etter prisliste.

7

Legekontoret
Resepter, sykemeldinger og henvisninger, pr telefon
Resepter osv ved oppmøte

B

Kr 200,- pr mnd
5 % økning

Kr 85,Kr 35,-

KULTURMIDLER 2009
Foreninger og enkeltpersoner kan søke om kommunale kulturmidler til følgende formål
relatert til Bindal:
• Idrett og friluftsliv.
• Barne- og ungdomsaktiviteter.
• Allment kulturarbeid (sang, musikk, dans, teater, kunst, husflid og øvrige kulturformål.
• Tiltak for funksjonshemmede.
Søknaden sendes til Bindal kommune, 7980 Terråk, innen 1. mars. Søknadsskjema er sendt
ut til de som søkte i fjor. Søknadsskjema kan også hentes fra kommunens nettsider;
www.bindal.kommune.no, eller du kan ringe oppvekst– og kulturavdelingen på telefon
75 03 25 00, og be om å få det tilsendt.

F
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Endring av kommunale gebyrer og avgifter
Fra 1. januar 2009 går prisen opp på mange kommunale tjenester.
Bindal barnehage
a Foreldrebetalingen for vanlig barnehageplass med avtalt oppholdstid 41 t/u eller mer, er på kr. 2.330,pr. mnd. i 11 måneder. I foreldrebetalingen inngår lunsj, drikke og frukt til barna.
b For barn som bruker færre dager er daglig avtalt oppholdstid 8,5 t/dg.
c Tilleggsdager koster kr. 200,-.
d Søsken nr. 2 får 30% og søsken nr. 3 eller flere får 50% søskenmoderasjon. Moderasjonen regnes av
barnet / barna med kortest tid eller rimeligste plass.
e Barn som bruker skolebussen / båt eller av andre årsaker har kortere dag i barnehagen, kan etter årlig
søknad gis 20% betalingsmoderasjon.
Bindal kommunes skolefritidsordning
Foreldrebetalingen i skolefritidsordningen er på kr. 30,- pr. fast tilmeldt time, og kr. 40,- pr. påbegynt time
for tilfeldig bruk.
Bindal kulturskole
Brukerbetalingen er kr 900,- pr halvår. Søsken får 50% rabatt på full pris. Dirigenttjeneste til kor og
korps videreføres med kr. 11.200,- pr uketime (60 min.) pr år.
Folkebad
a Billettpris for voksne er kr 35,- og for barn kr. 15,-.
b Enkeltutleie til personer, bedrifter, lag og foreninger er kr. 300,- pr. time.
c Fast leie for en time gjennom åpningssesongen koster kr.1.200,- eller kr. 750,- pr. halvsesong.
d Tilbud til særlige grupper eller formål kan få gratis leie. Oppvekst- og kultursjefen avgjør.
e Inntekter som følger av punkt a tilfaller det laget som har ansvar for vakthold, mens inntekter som følger av punkt b og c tilfaller Bindal kommune.
Terråk samfunnshus
a Leie til offentlige dansefester inkludert vaktmestertjeneste koster kr 7000,-.
b Leie til øvrige arrangementer som ikke er knytta til lokalt kulturliv, og inntektsbringende arrangement
koster kr 1700,-.
c Bygdekinoens leie fastsettes av rådmannen.
d Alle lokale kulturaktiviteter/ arrangement som ikke er inntektsbringende får gratis leie.
e Utleie til skoleaktiviteter og fast utleie til aktiviteter som lokale lag og foreninger tilbyr, er gratis.
Utleie av andre kommunale lokaler og utstyr
a Alle lokale kulturaktiviteter får gratis leie.
b Utleie til skoleaktiviteter og fast utleie til aktiviteter som lokale lag og foreninger tilbyr er gratis.
c Kr 60,- pr. time/ kr 600,- pr. døgn for utleie av lokaler til alle utenbygds lag, foreninger og organisasjoner.
d Leie av lokaler til konfirmasjon, bryllup, bursdag eller lignende arrangement koster kr 1.000,- pr. gang.
e Lån av projektor koster kr 250,- pr. døgn for alle lånere unntatt kommunens egne avdelinger/aktiviteter.
f Utlån av bord og stoler: kr 250,- pr. gang.
g Utlån av lydanlegg:
kr 250,- pr. gang.
h Utlån av lysutstyr:
kr 250,- pr. gang.

Plan- og ressursavdelingen:
Årsavgift for vann og kloakk økes med 8 %.
Årsavgift for renovasjon økes med 3 % og feiing økes med 10 %. For slam er det ingen endring.
Tilknytningsavgift for vann- og kloakk økes med 8 %.
Videre informasjon om de forskjellige avgifter kan fås ved henvendelse til Bindal kommune
tlf. 75 03 25 00.

Kulturkalender vinter/vår 2009
DANSEFESTER:

Basar:

Bygdekinoen
Terråk annenhver søndag
22 februar kl 1800 kl 2000 Yes Man
8. mars kl 1800 Olsenbanden jr og det sorte gull
kl 2000 -

11 år
7 år

Sørhorsfjord annenhver onsdag
Fester i påsken:

25. februar kl 1800
kl 2000 Yes Man
11. mars kl 1800 Olsenbanden jr og det sorte gull

11 år
7 år

Følg med på www.bygdekinoen.no for oppdatert program.

Møteplan for Terråk pensjonistforening

Lørdag 28. mars
Konsert med Kviin: ”En himmelsk lapskaus”
på Terråk samfunnshus
Lørdag 18. april
Barnekor-konsert på Terråk samfunnshus
Med Thomas Brøndbo.
Arrangør er Terråk barnekor
Vårkonserten fredag 24. april på Vonheim.
Arrangør er Bindalseidet skolemusikk.
Fylkesstevne dans
Terråk barnelag inviterer til fylkesstevne for barnedansegrupper 5.—6. juni på Terråk.
Ingemars spiller på utefest på Terråk lørdag 6. juni
Arrangør er Terråk IL.
Bryggedansen på Helstad
er trolig lørdag 13. juni
Nordlandsbåtregattaen 2009
Fredag 26. juni utefest med VAGABOND
Lørdag 27. juni utefest med FRYDENLUNDS
Anne Nørdsti til Bindal i oktober
9. oktober blir det en stor dansekveld på
"Toppen" med ingen ringere enn Anne Nørdsti.
Arrangør er Terråk IL.

10. februar
3. mars
7. april
5. mai

Årsmøte på Senteret kl 1700
Medlemsmøte på Senteret kl 1600
Medlemsmøte på Senteret kl 1600
Medlemsmøte på Senteret kl 1600

Badetider:
Terråk folkebad
Tirsdag 1400—1600 Lærere/assistenter Terråk skole
1800—2000 Lærere/assistenter Terråk skole
2000—2100 Kajakklubben
Torsdag 1700—1800 Familiebading + 1.—4. kl
1800—1900 5.—7. kl
1900 –2000 8. klasse og eldre + voksne
Fredag 1400—1700 Fysioterapeut
1700—1800 Varmbading foreldre og barn
opp til 6 år
1800—1900 Varmbading voksne
Bindalseidet folkebad
Onsdag kl.1800-1900 Åpent for alle
kl.1900-2000 Åpent for alle
Torsdag kl.1700-1800 Baby og småbarnsvømming
kl.1800-1900 Familiebading
kl.1900-2030 Varmbading
kl.2030-2130 Åpent for alle fra og med 8. kl

Billettpriser: Barn kr 15,- • Voksne kr 35,-.

