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Nye ansatte

Robin Hamnes er tilsatt som arbeidsleder på Dagsenteret på Bindalseidet.
Terråk skole:
Rita Ulsnes, 60% assistent
Kjersti Krane, 60% assistent
Bjørg Haltvik Lysfjord, tilbake som
lærer.
Camilla Brevik, inspektør

Redusert tilbud ved Bindal
kulturskole i høst
I sommer ble det lyst ut flere ledige
stillinger og ett vikariat i kulturskolen.
I ettertid har det kommet en langvarig
sykmelding for en lærer. Samtidig
skal Kirken i Bindal ansette ny organist. Kommunen og kirken samarbeider i denne tilsettingsprosessen. Dessverre tar dette noe tid, og vi har derfor
et redusert tilbud til elevene i kulturskolen høsten 2017. Vi håper at vi har
både ny organist og nye lærere og rektor i kulturskolen på plass senest ved
årsskiftet. I mellomtiden er det satt inn
vikarer i noen av stillingene, men
mange enkeltelever får ikke noe tilbud
denne høsten. Det beklager vi.

Folketallet i Bindal
pr. 1.juli 2017: 1.476.
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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 2017 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 epost til postmottak@bindal.kommune.no. Oppgi full postadresse. Vi
sender deg faktura i posten.

KOMMUNEREFORMEN

FORESLÅ NYTT NAVN PÅ NY KOMMUNE!
Kommunene Bindal, Leka, Nærøy og Vikna er vedtatt sammenslått til en kommune fra 1. januar 2020. I den forbindelse skal kommunene i fellesskap vedta et
forslag til navn på den nye kommunen. Kommunene inviterer deg til å komme
med forslag til navn på den nye kommunen.
Fristen for å komme med forslag er 1. oktober.
Du kan legge inn forslag på facebooksiden, sende en e-post til:
postmottak@bindal.kommune.no, eller sende post til: Bindal kommune, Bindal
rådhus, Oldervikveien 5, 7980 Terråk.
Alle kommunene skal nedsette en egen navnekomité, som skal gjennomgå alle
navneforslagene og velge ut navn som igjen vil legges ut til en avstemning.
Navnekomiteen skal fremme forslag på navn overfor kommunestyrene, som skal
fatte et endelig vedtak.
Vi håper at du vil bruke din kreativitet til å komme med et begrunnet og konstruktivt forslag til navn på vår nye kommune!
Beste hilsen fra Bindal, Leka, Vikna og Nærøy kommuner.
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Kjære sambygdinger!
Sommeren er over, og vi er inne i første høstmåned. Vi
har hatt mye nedbør og skiftende vær, som har gitt bøndene utfordringer med å få høstet avlingene i rett tid.
Avlingene har vært gode, og bær har det vært nok til
alle som har interesse av det. Høsten er en fin årstid
med sine fine farger og mørkere kvelder, det gir oss muligheten for å tenne stearinlys, som gir en egen stemning. 2. september arrangerte Åbygda en vellykket Bindalsdag, med stort oppmøte fra hele kommunen og nabokommunene. Dette viser at det er en dag med stor interesse for befolkningen. Takk til Åbygda idrettslag og Åbygda ungdomslag som hadde lagt
til rette for et vellykket arrangement, også takk til alle som stilte opp med
sine produkter, utstillinger og stands som gjorde at teltet på Åsen var fullt.
I tillegg var det mange som holdt til utenfor teltet med sine figurer, griller,
smie og andre aktiviteter. Uten alle dere ville ikke arrangementet vært det
samme. Bindalsdagen ble arrangert 1. gang i 2008 med et mål om arrangement annet hvert år. Det er derfor ønskelig at noen påtar seg oppdraget i
2019. I min tale på dagen oppfordret jeg Kjella, Bogen og Sør-Horsfjordområdet til å arrangere «på grensen» før den forsvinner i 2020. Om ikke
det lar seg gjøre, håper jeg at det er lag og forgreninger i andre grender
som ser muligheten for å vise fram sin bygd og presentere kommunen på
en god måte. Dette er en mulighet for å møtes, skape samhold og trivsel
på tvers av grender og grenser. Godt naboskap er viktig nå og i framtiden.
Takk til frivilligsentralen, Bindalseidet og Terråk pensjonistforeninger som
arrangerte Verdens eldredag på Toppen på Terråk 3. september. Det var
stort oppmøte, med 72 deltakere. Takk for invitasjonen, det var en hyggelig ettermiddag med middag, kaffe og god underholdning av Jøbl Sangerknaben fra Jøa, som blir en del av nye Namsos kommune, " storNamsos." De framførte blandt annet en meget hyggelig vise skrevet for
anledningen, der bindalingene ble ønsket velkommen inn i "StorTrøndelag".
Gratulerer med valget! En spesiell hilsen til Senterpartiet som fikk tidenes
valgresultat i Bindal, det viser noe om at Bindalingene ikke er enige i
tvangsvedtaket fra 8. juni. Folket har talt og resultatet viser at vedtaket
står fast.
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Vi må respektere at vi blir trøndere fra 01.01.2020. Alle i den nye kommunen går en spennende tid i møte, tvang er ikke det beste utgangpunktet for
et godt samarbeid. Jeg håper alle gjør sitt beste for å legge til rette for et
best mulig resultat for alle. Raushet blir viktig. Politisk ledelse og administrasjonen står foran en stor jobb. Vi skal ikke bare slå oss sammen, vi skal
også skifte fylke, og alt samarbeid nordover skal bygges ned og innlemmes i
den nye kommunen på toppen av den daglige drift. Vi har allerede signalisert behov for ekstra midler og ressursjer for gjennomføring. Det er bare
framtida som kan vise hva dette vil komme til å bety for oss, men at det blir
endringer for Bindalingene i framtida, er det ingen tvil om. Vi må i fellesskap stå sammen for fortsatt å bevare levende bygder i Bindal.
21. august hadde vi vårt første felles kommunestyremøte på Leka med 80
av 82 representanter. Dette var et drøftelsesmøte hvor det ble diskutert
størrelse på fellesnemnd, størrelse på det nye kommunestyre, arbeidsutvalg og ikke minst navn på den nye kommunen som må være klart innen 1.
november. I etterkant av møtet har hver kommune valgt revisor for fellesnemndas virksomhet i den nye kommunen. Etter felles møte mellom ordførere og rådmenn i de 4 kommunene på Kolvereid 30.august, vedtok alle
fire kommunestyrer å søke om utsettelse fra 1. november til 1. mars 2018
for navn på kommunen. Dette er sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Da får vi tid til en god prosess med involvering av innbyggerne. På Bindalsdagen hadde vi den første uformelle delen av involvering og
forslaget om «Bindal» som navn på den nye kommunen fikk flest stemmer.
Rådmennene var samlet på Kolvereid 8. september for å drøfte veien videre
og prosess for navn på den nye kommunen. Det lyses ut på en felles Facebook-side, med link til denne på de respektive hjemmesidene. Frist for å
komme med navneforslag er 1. oktober. I tillegg til dette vil skoler, barnehager, lag og foreninger involveres.
Fredag 8. september fikk vi gladnyheten om tildeling av midler fra Nkom
(Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) på kr 3.056.910,- til bedre bredbåndsdekning i kommunen. Vi vil nå starte en prosess for å avklare hvordan
tilskuddet skal benyttes. Takk til alle dere som bidro i prosessen for en
god søknad som ga uttelling på omsøkte beløp.
Jeg ønsker alle bindalinger en fin høst og en god oppladning før vinteren setter inn.
Vennlig hilsen Britt, ordfører

Side 6

Båtsaumen
Informasjonsblad for Bindal kommune

Kulturprisen 2017
Fra ordførerens tale ved overrekkelsen av Bindal
kommunes kulturpris for 2017
Da er vi kommet til kulturens høydepunkt, kulturprisen skal deles
ut for 2017. Prisen går til en person som har hjerte i Bindal og utøver og profilerer Bindal på en utmerket måte. Ikke mange andre
setter Bindal mere på kartet enn vedkommende for tida.
Vedkommende setter Bindal høyt, framsnakker og er stolt av hvor
han kommer fra, uansett hvor han befinner seg både i inn og utland. For det er slik at i vår opptrådde vedkommende i utlandet for
et verdensomspennende publikum. "Gubben" (hans bestefar) står
høyt, og er alt fra sjåfør til fremste supporter når det gjelder som
mest, forresten så har vi vel alle hevet hendene over hodet og
heiet vedkommende fram. Han er kjent over hele landet, og får
oppdrag nesten hvor som helst, hvis de er villig til å betale for reise og jobb. Vi er kjent for å ha delt ut kulturprisen til dem som har
gjort en god jobb for kulturlivet gjennom mange år. I år ønsker vi å
gi prisen til en som har vist at man kan lykkes om man bare vil, og
til en som har livet foran seg.
Årets pris går til Adrian Jørgensen!
Han fortjener så absolutt denne prisen, alt han gjør for Bindal og
øvrige innbyggere i Norge. Du skapte et knall år for oss alle, da
du ble norgeskjent i The Voice. Engasjementet var stort hos deg,
men jammen var det mange andre som viste stort engasjement,
Takk til dere alle som gjorde det så utrolig artig å få være med til
Oslo, da til og med hele kommunestyret tok bølgen for deg.
Etter alt oppstyret hadde lagt seg, har du vært ærlig på at det ble i
tøffeste laget og du trengte hjelp og en liten pause. Du er så flott
Adrian, fordi du klarer å sette ord på det som også er vanskelig.
Denne nedturen gjorde også at du engasjerte deg i MOT og ble
ambassadør for dem. En organisasjon som er viktig for ungdommen. Slik jeg har blitt kjent med deg, må du være en optimal person for denne jobben, du har evnen til å være ærlig og by på deg
selv…..
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Adrian Jørgensen mottok kulturprisen av
ordfører Britt
Helstad under
årets Nordlandsbåtregatta
på Terråk 1.
juli.

Nå er du tilbake til musikken og nye låter, er en ettertraktet musiker som kan nå mye lengre om du er heldig. «Melodi Grand prix»
har gitt deg et minne for livet, og kan også gi deg nye muligheter.
Jeg håper denne prisen blir en inspirasjon for deg til å stå på videre. Du er en person som vi setter høyt, vi er stolte av, og som Bindalingene vil vi være med å heie deg fram, om muligheten byr seg
igjen.
Med dette ønsker vi deg lykke til, håper du når akkurat så langt
som du ønsker!
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Frivilligsentralen inviterer til Eldrekaffe
på Bindalseidet eldresenter disse mandagene: 2. oktober, 13. november og 11.
desember.

Sjakk

Er det noen
menn i Bindal som er
interessert i å treffes og spille
sjakk?? Da kan frivilligsentralen være en plass å gjøre
det på. Vi stiller med hus og
kaffe hver søndag klokken
17.00 til 19.00, om det skulle
være interessant. Ta med deg
flere kompiser for et skikkelig sjakkspill. Gjerne ta med
deg et eget sett sjakk hvis du
har, bare i tilfelle frivilligsentralen ikke har nok for alle.
Alle er hjertelig velkommen!

Språkkafe
Hver onsdag kl 1730 til 1900 er det
språkkafe på Bindal folkebibliotek på
Terråk.
Vi holder på fram til ut i desember en
gang. Den siste dagen for språkkafêen vil
vi komme tilbake til. Vi treffes over en
hyggelig samtale som burde utføres på
norsk, vi kan spille spill, strikke eller bare prate med hverandre over en kopp te
eller kaffe. Det blir ikke organisert baking denne gangen, men hvis noen har
lyst å lage noe å ta med, så er det lov.
Det er opp til hver enkelt. Alle er velkomne, eldre som unge - gamle som nye
bindalinger!
Eldredagen 2017
Søndag 3. september inviterte Frivilligsentralen og pensjonistforeningene til markering av Eldredagen. Nærmere 80 bindalinger
fikk servert sodd, kaffe og bløtkake ved god hjelp av 10. klassen
på Terråk skole. Jøbl Sangerknaben underholdt med trivelig, flerstemt sang.

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

org.nr. 987 753 269
Tlf 95215259
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TV-aksjonen 2017
TV-aksjonen 2017 går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. I år går
TV-aksjonen av stabelen søndag 22.oktober.
Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands
fremtid på spill. Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til
barn der krigen raser.
Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang. UNICEF jobber hardt og målrettet for at barn ikke skal
få ødelagt fremtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter.
TV-aksjonen 2017 skal gi utdanning til barn i Colombia, Mali,
Syria, Pakistan og Sør-Sudan.
I Bindal er det Frivilligsentral som koordinerer innsamlingsarbeidet.

Spillemidler
Søknader om spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv,
nærmiljøanlegg og rehabilitering av anlegg skal registreres på
en egen nettside: www.idrettsanlegg.no, men Bindal kommune
ber nye søkere om å ta kontakt med kommunen før 15. oktober
for bistand med å fylle ut søknaden, og for å avklare plass på
lokal prioriteringsliste. Frist inn til Nordland fylkeskommune
er 15. januar 2018.
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Boligsosial handlingsplan
Hvordan planlegger du alderdommen
din?
Kommunen er i ferd med å utrede behovet for
ulike tjenester og boliger for den neste generasjon eldre. Marita Kveinsjø har fått oppdrag Marita Kveinsjø
om å lage en omfattende spørreundersøkelse
til de av kommunens innbyggere som er relevante. Undersøkelsen er viktig – den vil danne grunnlaget for hvor mange omsorgsleiligheter vi skal bygge, hvor de skal bygges og hvilke
tilbud vi skal ha til beboerne. Vi må også undersøke hvor
mange som ønsker å tilrettelegge egen bolig og flere andre forhold. Målgruppen er alle som er 80 år og eldre i 2030. Vi vil
ikke spørre alle, men mange nok til at det er representativt utvalg.
Vi trenger hjelp til å få utført undersøkelsen! Vi søker derfor
etter 2 unge fra Bindal som har førerkort og kan disponere bil i
perioden 2 – 13. oktober. De må være omgjengelige og sosiale
samtidig som de kan arbeide effektivt. Kjennskap til og/eller
interesse for enkel statistisk metode er ønskelig. Alle data fra
undersøkelsen skal fortløpende logges i en sky-basert tjeneste.
Lønn etter avtale og statens satser for kjøregodtgjørelse.
Arne Bangstad
Helse- og velferdssjef
arne.bangstad@bindal.kommune.no
Tlf 48 26 18 73
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Stortingsvalget 2017 i Bindal
Antall stemmer

%-vis oppslutning

Endring siste
stortingsvalg

Endring siste
fylkestingsvalg

Sp

346

35,1%

20,1 pp

14,8

Ap

329

33,3%

-13,9 pp

-11,7

H

116

11,8%

1,7 pp

-2,7

Frp

86

8,7%

-3,7 pp

4,5

SV

35

3,5%

-1,4 pp

-1,6

V

22

2,2%

-0,4 pp

-1,3

MDG

19

1,9%

0,2 pp

-2,1

KrF

18

1,8%

-1,7 pp

0,6

Rødt

10

1,0%

0,4 pp

0,1

Helsep.

2

0,2%

0,2 pp

0,2

Alliansen

1

0,1%

0,1 pp

0,1

Kystpartiet

1

0,1%

-0,2 pp

0,0

De Kristne

1

0,1%

-0,8 pp

-0,6

Piratpartiet

1

0,1%

0,0 pp

0,1

Partinavn

Stemmeberettigede
1 159
Opptalte stemmesedler
994
Hvorav forhåndsstemmesedler 371
Fremmøteprosent
85,8%
Blanke stemmesedler
7
Forkastede stemmesedler
0
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Konsert mandag
18. september
kl 1900 på
Bindal museum
Veslemøy Solberg og
Sven Ohrvik fortsetter
å begeistre publikum
med sin visekunst og
musikalitet. Og nå er
Sven Ohrvik og Veslemøy Solberg er kjent
de klare med en ny
flere fjernsynsprogram på NRK og
konsert full av inspira- fra
TV2.
sjon, humor og visdom!

Konsert med Erik Lukashaugen
mandag 16. oktober kl 1900 på
Bindal museum
HANS BØRLI (1918-1989) sin jordnære og
dype poesi har inspirert viseartisten Erik Lukashaugen til å tonesette tømmerhuggerens lavErik Lukashaugen er
mælte ord. Albumet "Av en sliters memoarer" visesanger fra Elverum.
utgitt i 2013, ble av kritikerne omtalt som den
Han har tonesatt dikt av
beste tolkningen av skogens dikter noensinne,
Hans Børli og Vidar
og ble svært godt mottatt av publikum. Med
Sandbeck.
over 100 konserter i året har elverumsingen fått
et nært forhold til sin favorittlyriker og fremfører stadig nye tonesettinger.
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«Dylan på nynorsk»

Rockepoeten Tom Roger Aadland er fortsatt på veien - og fortsatt på vei.

Konsert på Bindal museum
søndag 12. november kl
1900

Han har blitt omtalt som tekstforfatter
av stort format og en melodisnekker av
de sjeldne, men Tom Roger Aadland er Tom Roger Aadland
kommer fra Haugeogså en bunnsolid og energisk utøver
med en spesiell evne til å formidle inn- sund, og har holdt på
holdet i en sang. Han har sunget Dylan som musiker i mange
på nynorsk og fremført egne, kritiker- år.
roste låter på tallrike konserter over
hele landet de siste årene, og har rykte på seg for alltid å
levere varene på scenen, enten han opptrer solo eller med
fullt band. Han trives like godt på en svett rockeklubb i hovedstaden, som på et landsens kulturhus ute i havgapet.
Etter å ha markert seg med tre sterke album med egne låter, har han gjort nok et dypdykk i Dylans univers med utgivelsen Blondt i blondt (2016), Bob Dylans mesterverk
Blonde on Blonde (1966) gjendiktet til nynorsk. Utgivelsen
har fått en strålende mottakelse av ett samlet kritikerkorps,
og ble av NRK P1s programpost Norsk på norsk kåret til
årets album 2016.

Alle disse konsertene arrangeres av
Folkeakademiet
Bindal
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Informasjon til alle jakt- og storviltområder i Bindal
Jaktåret 2016 er gjennomført med nye og ulike erfaringer. Statistikken
viser et fellingsresultat som er forholdsvis stabilt de siste 3 – 5 årene. Ut
over det er aldersfordeling, ungdyrkvote og kjønnsfordeling innenfor de
kommunale retningslinjer/målsettinger. Resultat av elgjakta i 2016 finnes
på kommunens hjemmeside.
For Bindals vedkommende er det i dag totalt 5 storviltområder og 1
enkeltvald. For 2017 har alle sine bestandsplaner intakt. Dvs. ved neste
fornyelse av bestandsplan og bestandsplanperiode, vil det kreves at planen inneholder en generell forvaltning av både elg, hjort og rådyr, og at
disse artene blir en viktig del av planen. Planen skal også synliggjøre særlige bestands-, forvaltnings- eller næringsmessige behov knyttet til forvaltningen ut fra de kommunale målsettinger.
Det ble også gjennomført en elgbeitetaksering i 2016 for hele Bindal
kommune. Denne finnes også på kommunens hjemmeside eller kan fåes
ved henvendelse til Karl-Erik Solum. Dette gjelder også elg-rapport for
2016 som er utarbeidet av Naturdata.
Nytt av året 2017:
Det ble etter forskrift om utvidet jakttid på elg i deler av Nordland i 2016,
gitt Bindal (hele kommunen) tillatelse til utvidet jakt i perioden 1.
november til og med 30.januar 2016. For 2017 er jakttiden for alle hjorteviltarter utvidet til å gjelde fram til og med 23. desember.
Beverjakt 2017:
Tildeling av bever er satt på vent inntil kommunen får vedtatt ny forskrift
om forvaltning av bever. Målsettingen er å ha dette klart innen 2017, hvor
1. oktober er jaktstart for bever. Pga høring, saksgang ol, kan jaktstarten
bli noe utsatt.
Generelt:
Viltansvarlig i kommunen vil fordele alt av tildelingspapirer til det enkelte storviltområde. Storviltområdene oppfordres derfor til å innkalle sine
jaktfelt for en nærmere informasjon om årets jakt, og i tillegg foreta en
utdeling av nødvendige papirer i god tid før årets jakt.
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Tildeling/fellingstillatelser for elg/hjort og Rådyr 2017:
Harangsfjord storviltområde;
Består av 3 jaktfelt. De har fått godkjent en årlig tildeling på 30 dyr i planperioden, og
med en intern fordeling på de aktuelle jaktfeltene. De har fri tildeling på rådyr. For 2017
har de ikke søkt om fellingstillatelse på hjort.
Indre Bindal storviltområde;
Består av 13 jaktfelt. De har søkt og fått innvilget et årlig uttak i planperioden på 116 dyr,
som de fordeler internt mellom jaktfeltene. De har fri tildeling på rådyr.
For 2017 har de søkt om fellingstillatelse på hjort og fått tildelt 5 dyr.
Bindalhalvøya storviltområde;
Består av 13 jaktfelt De har fått godkjent en årlig tildeling på 100 dyr, og må fordele antall dyr på de aktuelle jaktfeltene innenfor de kommunale målsettinger og ønsket uttak.
De har fri tildeling av rådyr. For 2017 har de søkt om fellingstillatelse på hjort og fått
tildelt 3 dyr.
Øksningøy/Reppen/Hesimark storviltområde;
Består av 4 jaktfelt. De har fått tildelt 32 dyr som fordeles internt mellom jaktfeltene. De
har fri tildeling av rådyr. For 2017 har de ikke søkt om fellingstillatelse på hjort.

Austra storviltområde;
Består av 5 jaktfelt. De har en tildeling på 26 dyr som de fordeler internt mellom jaktfeltene etter ønsket jaktuttak. De har fri tildeling av rådyr. For 2017 har de søkt om fellingstillatelse på hjort og fått tildelt 4 dyr.
Imøy/Stavøy;
Har kommunal tildeling på 4 dyr, fordelt på alder og kjønn: 1 okse, 1 ku og 2 kalver. De
har ikke søkt om tildeling av rådyr eller hjort for 2017.
Totalt er det for 2017 tildelt 308 dyr/elg. For arten hjort er det en tildeling på 12 dyr/hjort.
Her kan det omgjøres tildelinger ut fra hvor det blir observert hjort og hvor mange fellingstillatelser som blir benyttet innen ordinær jakttid. For rådyr gjelder fri tildeling.
For 2017 er det åpnet for elgjakt fram til 23.desember for Bindal kommune i en ny
nasjonal forskrift.
Vedrørende arten hjort der det er åpnet adgang til jakt, er jakttiden fra 1. september til 23.
desember.
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Bindal Utvikling AS

www.bindalutvikling.no

Næringsvennlig kommune
4. og 5. september ble avsluttende samling for Innovasjonsprogrammet og
næringsvennlig kommune avholdt.
Over seks måneder har prosjektgruppene jobbet iherdig med innovasjon i
praksis gjennom kundeperspektivet.
Fire prosjekter ble presentert for panelet bestående av ordfører Britt Helstad, rådmann Knut Toresen og Klaus Røiri fra Innoco.
Deltagerne i Innovasjonsprogrammet samlet, sammen med Synniva Larsen
og Klaus Røiri fra Innoco.

Synniva Solbjørg Larsen
fra Innoco holder en rask
oppsummering.
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Bindalsdagen 2017

Bindalsdagen ble i år avholdt på Åsen i Åbygda, hvor også Bindal Utvikling hadde stand. Dagen skal være med på å synliggjøre det som
skjer i kommunen; kulturliv, næringsliv og annet. Bindal er en kommune med mye skog, så det var naturlig at vår konkurranse var å gjette antallet kongler i et syltetøyglass.
Konkurransen engasjerte
rundt 70 deltakere, hvor flere ulike teorier ble utprøvd i
jakten på riktig antall. Det
endelige tallet var på 52
kongler i Norgesglasset.

Adrian

Kveldsmøte på Medvind innovasjonsloft for «opplevelsesnettverk
for Heilhornetsrike». Her drøftes
ideer for å utvikle ukesaktiviteter
sommeren 2018, samt tilrettelegging på Heilhornet som helårsdestinasjon. Opplevelsesnæringa globalt er i vekst. Her i Bindal har vi mye vi
kan tilby turister, dersom vi griper mulighetene. Ønsker du eller din
bedrift å bidra med aktiviteter som kan være attraktive for reisende til
Bindal, ta gjerne kontakt med oss i Bindal Utvikling. Aktivitetene vil bli
profilert på sommerkartet for 2018.

Båtsaumen
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«Heim t’ Heilhornet»
Forstudiet 'Heim t' Heilhornet' for utflytta Bindalsungdommer. Første
møte er gjennomført med tre frivillige som har meldt seg for å bidra:
Amalie, Hallgeir og Joakim. Vi trenger også personer fra Bindalseidet og
Terråk med omegn. Det planlegges treff i Trondheim, og vi ber engasjert
ungdom fra Bindal, som bor i Trondheimsområdet, om å finne facebookgruppa «Heim t` Heilhornetsrike….» og ta kontakt med oss i Bindal
Utvikling.

Vil jobbe for å få ungdom heim

Bindal ungdomsråd, Bindal kommune og Bindal Utvikling vil som en
pilot arrangere gjensynstreff for Bindalinger under 30 år i Trondheim
den 11. november fra kl 15- 18. Det er opprettet en gruppe på Facebook
som heter «Heim t` Heilhornet – kanskje?» Tips gjerne utflytta Bindalinger om siden. De frivillige i organisasjonskomiteen er :
- Hallgeir Gutvik
- Amalie Bogen
- Joakim Holm Skjevelnes
- Maren Vassås Kveinå
- Natalie Heide Volden

- Malin Antonsen
- Signe Skjelsvik Lian
- Anja Tjelflaat
- Jens Christian Berg
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Stand på
NordlandsNy medarbeider fra 2017
båtregattaen

Nordlandsbåtregattaen er et flott høydepunkt, og Bindal Utvikling hadde stand.
Årets konkurranse var telling av granskudd-spirer. Vi serverte vafler, kaffe og
saft. Mange selverklærte Heilhorninger
og de fleste tok med seg det nye kartet.
Ordfører Britt Helstad
teller granskuddspirer, og
kom frem til 387 som det
rette antallet. Over 100
deltakere gjettet antall fra
50 til over 4000!

Premievinnere med nærmeste antallet var
Ruth Skjelsvik (397) og John Vikestad
(370), her sammen med Anja Tjelflaat ved
Bindal Utvikling.

Deltakerpremien ble vunnet av Yonathan på
10 år.

Side 20

Båtsaumen
Informasjonsblad for Bindal kommune

Bindal Utvikling har bevilget Trønder-TV 25.000,- til filmproduksjon
«Kortreist». Tanken bak prosjektet, er å øke antall besøkende til Bindal
fra nærområdene. I ett av fire program utover høsten vil Bindal bli
presentert i høst. Datoen er foreløpig ukjent. I skrivende stund er filmteamet rundt i kommunen og filmer noe av det Bindal har å by på.
Hild Dagslott fra avisa Ytringen,
programleder Arnstein Langåssve, filmfotograf Fredrik Bye
fra Trønder tv, og Anja Tjelflaat
fra Bindal Utvikling.

Trenger du en plass å jobbe
eller studere, med fiber?
Bindal Utvikling har ledig plass
på Medvind Innovasjonsloft i
«Spiren». Rommene er tilgjengelig alle hverdager fra 08:0015:30. Ta kontakt ved interesse.
Det er gratis å benytte plassen.
Vi har plass til 7 personer samtidig,
for folk som trenger en kontorplass.
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Neste nettverkstreff fredag 29. september
Nettverkstreff på Medvind Innovasjonsloft. Kjernetiden er fra 11:3013:00, men kom gjerne tidligere eller sitt lengre.
Det serveres vafler og kaffe. Kom innom for hyggelig samvær og en
prat.

Tilskuddsliste:
Etablering av turistanlegg for bobiler og småbåthavn
- Trond Harry Aune
Økt synlighet av reiselivsbedrifter i Bindal
- Kystriksveien
Anja Tjelflaat

Program-/prosjektleder
omstillingsprogrammet
Bindal Utvikling AS
Mobil+47 93203600
Epost anja@bindalutvikling.no

15.000,14.000,-

Monja Kolberg

Administrasjon og prosjektkoordinator
Bindal Utvikling AS

Mobil +47 90661152
Epost: monja@bindalutvikling.no

Tiltaksprisen 2017
Det er frist 5. oktober for å foreslå kandidater til tiltaksprisen.
§ 1. Tiltaksprisen i Bindal kommune har som formål å stimulere til næringsutvikling eller andre positive tiltak for bosetting og utvikling i kommunen som omfatter
miljø eller trivselstiltak
§ 2. Tiltaksprisen i Bindal kan tildeles bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner som har vist initiativ og gjort en innsats utover det en kan forvente i tråd med
formålet med prisen.
§ 3. Prisen kunngjøres med forslagsfrist 5. oktober, og alle kan foreslå kandidater
til prisen.
§ 4. Prisen skal bestå av et diplom underskrevet av ordfører og rådmann, samt en
sjekk på kr. 5.000,- som belastes næringsfondet.
§ 5. Formannskapet er jury for tiltaksprisen med rådmannen som saksbehandler.
Prisen tildeles på formannskapets siste møte før årsskiftet dersom juryen finner
verdige kandidater. Prisen utdeles av ordføreren ved en passende anledning.
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KONTAKT: Odd Walter Bakksjø, avdelingsleder, Mobil: 959 73 650,
E-oost: odd.bakksjo@helgelandmuseum.no
Postadresse: Helgeland museum, avd. Bindal
Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK

Pensjonistkaffe fr edag 6. oktober , åpent for bar selkaffe på onsdager, og konsertene

Vandreutstilling om Elsa Laula Renberg i november:

Elsa Kristina Laula Renberg var en svensk-norsk sørsamisk reineier, organisasjonsbygger, aktivist og politiker. For sin rolle under
Samemøtet i 1917 regnes hun som en viktig foregangsperson i
kampen for samenes rettigheter.
I tillegg vil vi samtidig ha en egen utstilling med lokale samiske
objekter, for å markere sameåret 2017. Museet tar gjerne imot
hvis noen har ting med samisk tilknytning som kan lånes ut til oss
fra midten av november og 4 uker framover – i utstillingsøyemed.
Ta kontakt på telefon 95973650, eller e-post
odd.bakksjo@helgelandmuseum.no, eller kom innom. Utstillingen
vil ha en høytidelig offentlig åpning, og museet vil ha noe kveldsåpent så lenge utstillingen står.

Den sørsamiske bokbussen kommer til Bindal
Tirsdag 19. september
Tirsdag 7. november
Tirsdag 12. desember
Bindalseidet skole
Kjella barnehage
Terråk skole

kl 0915 til 0945.
kl 1015 til 1045
kl 1130 til 1200
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Topp 10
Sesong: 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.

Krav for å motta krus: For barn til og med 9 år og for funksjonshemmede er kravet minst 4 turmål per sesong. For personer over 9 år er kravet
minst 8 turmål i løpet av en sesong.
Deltagerbevis: Dersom du ønsker å bestille krus når du har nådd antall
turer som kreves, skal dette meldes til Bindal kommune v/Rønnaug
Helstad (Bindal rådhus, 7980 Terråk). 140,- kroner overføres til konto
4651 07 01224. Husk å merke overføring med; Topp 10, navn og antall
krus.

Kanoer med årer og flytevester
Fiskestenger
Redningsvester
Tursekk (65 liter)
Dagstursekk

Utstyrssentral

Bæremeis
Liggeunderlag
Kokeapparat for rødsprit

Bindal kommune har utstyr som
innbyggerne kan låne helt gratis.
Ta kontakt med serviceavdelingen på Bindal rådhus.

Bålkjele
Bålpanne
Jaktradio
Skøyter og hjelmer
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Kulturkalender høsten 2017
Høstkonserten ar r anger es på
Bindalseidet skole søndag 15.
oktober kl 1700. Arrangør er Bindalseidet skolemusikk
Basar på Helstad søndag 17.
september kl 1400. Salg av
rømmegrøt og spekemat. Åresalg
og loddbok.UL Fram.
Basar i Åbygda søndag 19. november. Arrangør er Åbygda UL.
Terråk skolemusikk skal igjen arrangere julebasar . I år skjer det den
3 desember. Inntekten går til den
årlige driften av korpset og musikkundervisning av kommende aspiranter. Vi tar i mot gevinster som vi
kan lodde ut. Ta gjerne kontakt
med medlemmer av korpset eller
styret hvis du ønsker å gi noe.

Basseng
Bassenget på Bindalseidet skole
åpner igjen etter høstferien som er
i uke 40. Det betyr at man kan
svømme fra og med ca 9. oktober.
Bassenget på Terråk skole vil
være åpent fra skolestart og fram
til høstferien. Da stenger skolen
pga riving og ombygging. Forventet gjenåpning blir høsten
2019.
3. februar 2018 blir det ny revy på
Toppen. Revygruppa på Terråk er
allerede i gang med forberedelser.

En stor takk fra Bindalsdagen 2017!

Åbygda Ungdomslag og Åbygda Idrettslag takker alle som hjalp til
med Bindalsdagen den 2. september. Takk til Vassås kirkes barnekor
og KorTriveligiÅa for fin sang ved ordførerens åpning av dagen. Takk
til Kviin og revygruppene ifra Horsfjord, Bindalseidet og Terråk som
kom og laga underholdning i lag med oss på «Bindalskvelden». Vi vil
også takke teaterinstruktør Cezary Szewczyk og Jens Christian Berg for
god hjelp med lyd og lys. Takk og til Bjørn Øvergård som var sporty
og kjørte buss fra Horsfjord og Bindalseidet.
Takk til alle som deltok med fine utstillinger og salgsboder.
Takk til Bindal Kraftlag for lån av storteltet.
Hilsen Åbygda Ungdomslag og Åbygda Idrettslag

