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Bladet sendes gratis til alle hus-
stander i Bindal kommune, og 
kan leses på kommunens inter-
nettside. Neste nr er planlagt 
utsendt i november 2007.

Bindal Rådhus 75 03 25 00
Bindal Sykehjem 75 03 26 00
Legekontoret  75 03 25 60
Legevakt  75 03 43 33
Lensmann  75 03 19 20

Terråk:
Mandag og tirsdag stengt 
Onsdag  1000 - 1545
Torsdag  1800 - 2000           
Fredag  1000 - 1545     

Bindalseidet filial:
Mandag  kl 1600–1800
Torsdag  kl 1100–1300 
og 1600–1800
Stengt i skolens ferie.

Telenor har nå kunngjort datoer for 
de 4 sentralene som bygges ut til 
bredbånd.  De som ønsker å bestille 
ADSL fra Telenor eller fra andre le-
verandører, kan begynne å gjøre det 
allerede nå.
16. november - Åbygda
23. november - Helstad
7. desember - Skjelsviksjøen
30. november - Holm

Bindal kommune arbeider med å 
finne løsninger også for de grendene 
som ennå ikke har fått bredbånd. 
Her er flere alternativer mulige; 
fortsatt utbygging av telefonsentra-
lene til ADSL, utbygging av radio-
samband eller at man må benytte 
mobilnettet (ICE).

Nytt om bredbånd

Jan Børre Bruvoll er tilsatt som for-
mann i uteavdelingen på Plan– og 
ressursavdelingen etter Gudmunn 
Skogseth som fratrer den 1. novem-
ber 2007. Bruvoll har arbeidet i Bin-

dal kommune siden 1996, en periode 
som feier og siden som fagarbeider. 
Skogseth begynte i 1981, og har til 
sammen 26 år i kommunen.

TilsettingerBindal  kommunes 
årsmelding 2006
Dersom du ønsker å lese kommunens 
årsmelding kan du henvende deg til 
kommunen å få tilsendt et eksemplar 
eller lese den på kommunens hjemme-
side www.bindal.kommune.no.

Bindal bygdetun
har stengt for sesongen. Etter avtale 
kan det arrangeres omvisninger. 
Ta kontakt pr. telefon 
750 32 546/404 83 723. 

Søndagskafé
Søndag  7.okt. kl. 12.00 – 15.00.
på Bindal Bygdetun. 
Opplevelser for dagen er bl.a. mu-
sikkinnslag i regi av Bindal Kultur-
skole og amerikansk auksjon. Salg av 
varm mat, kake, kaffe og saft. 
 Samarbeidsarrangement mellom 
Bindal Kirkekontor og Helgeland 
Museum. 
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Nytt om bredbånd Resultater for Bindal i Nordland
KOMMUNESTYREVALGET Siste registrering: 10.09.2007 21:55:34
Resultater for Nordland

Antall stemmeberettigede Fremmøteprosent Status for innrapporteringen

1313 75,6% 100% opptalt

Liste
Opptelling 

Endring fra siste 
kommunestyrevalg

Endring fra siste 
stortingsvalg

Kommunestyre- 
mandater

Opptalte 
stemmer

%-vis 
fordeling

Antall 
stemmer

%-vis 
Antall 

stemmer
%-vis Antall Endring

A 458 46,1 -48 +0,7 +30 +7,3 8 0

BAL 115 11,6 +11 +2,2   2 0

LHV 262 26,4 +262 +26,4   4 +4

SP/SV 158 15,9 +158 +15,9   3 +3

ANDRE 0 0,0 -503 -45,2   0 -7

Frammøte 993 75,6 -120 -3,0 -110 -4,8 17 17

Resultater for Bindal i Nordland
FYLKESTINGSVALGET Siste registrering: 10.09.2007 21:57:36
Resultater for Nordland

Antall stemmeberettigede Fremmøteprosent Status for innrapporteringen

1313 61,0% 100% opptalt

Liste
Opptelling Endring fra siste 

fylkestingsvalg
Endring fra siste 

stortingsvalg

Opptalte 
stemmer

%-vis 
fordeling

Endring 
stemmer 

%-vis 
endring 

Endring 
stemmer 

%-vis 
endring 

A 321 40,1 +14 +5,1 -107 +1,3
SV 74 9,2 -87 -9,1 -30 -0,2
RV 21 2,6 +7 +1,0 +8 +1,4
SP 144 18,0 -2 +1,3 -79 -2,2
KRF 25 3,1 -16 -1,6 -32 -2,0
V 32 4,0 -19 -1,8 -21 -0,8
H 82 10,2 +31 +4,4 +25 +5,1
FRP 82 10,2 +14 +2,5 -51 -1,8
DEM 0 0,0 0 0,0 -2 -0,2
KYST 6 0,7 -16 -1,8 -21 -1,7
MDG 6 0,7 +5 +0,6 +5 +0,7
PP 7 0,9 -8 -0,8 +3 +0,5
SFP 1 0,1 +1 +0,1 +1 +0,1
ANDRE 0 0,0 0 0,0 -1 -0,1
Frammøte 801 61,0 -76 -0,9 -302 -19,4
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Leif Helstad testamenterte en stør-
re pengesum til Bindal kommune 
i 1993. Bindal kommunestyre skal 
fordele deler av gaven til formål for 
handikappede og funksjonshemmede 
i Bindal kommune. Her er vilkårene:
 
1.  Lag, foreninger, enkeltpersoner 

og kommunale avdelinger kan 
søke om midler.

2.  Midlene skal benyttes til all-
mennyttige forhold som kom-
mer mange  funksjonshemmede 
til gode.

3.  Maksimalt kan det deles ut kr 
30 000,- pr. år.

4.  Fondet kunngjøres i Båtsaumen.
5.  Helse- og sosialsjefen lager ved 

søknadsfristens utgang en sø-
keroversikt. Rådmannen lager 
innstilling.

6.  Dersom ikke tilskuddet blir 
brukt i samsvar med søknaden, 
kan deler av, eller hele tilskud-
det kreves returnert til kommu-
nen.

Søknadsfrist: 15.10.2007.

Søknadsskjema fåes ved Sosialkon-
toret, Bindal Rådhus eller hentes fra 
kommunens nettside, www.bindal.
kommune.no.

Søknaden sendes til: 
Bindal kommune
Rådhuset 
7980 Terråk

Leif Helstads 
testamentariske 
gave

§ 1. 
Tiltaksprisen i Bindal kommune har 
som formål å stimulere til nærings-
utvikling eller andre positive tiltak 
for bosetting og utvikling i kom-
munen som omfatter miljø- eller 
trivselstiltak

§ 2.
Tiltaksprisen i Bindal kan tildeles 
bedrifter, organisasjoner eller en-
keltpersoner som har vist initiativ 
og gjort en innsats utover det en 
kan forvente i tråd med formålet 
med prisen.

§ 3. 
Prisen kunngjøres i lokalpressen 
med forslagfrist 1. oktober og alle 
kan foreslå kandidater til prisen. 
§ 4. Prisen skal bestå av et diplom 
underskrevet av ordfører og råd-
mann samt en sjekk på kr. 5000 
som belastes næringsfondet.

§ 5.
Formannskapet er jury for til-
taksprisen med rådmannen som 
saksbehandler. Prisen tildeles på 
formannskapets siste møte før 
årsskiftet dersom juryen finner 
verdige kandidater. Prisen utdeles 
av ordføreren ved en passende an-
ledning.

Bindal kommunes
T I LTA K S P R I S  

Vedtatt av Bindal kommunestyre – 15. juni 2005.

 Ant. Ant. Ant. Ant. 
 stm. pers.  sleng. totalt 
 tillegg stm 
DET NORSKE ARBEIDERPARTI    
Johansen, Per André  1970 114.50  190 13 317.50  VALGT
Båtnes, Svanhild Helovise  1962 114.50 91 3 208.50  VALGT
Christensen, Pål  1972 114.50  61 32  207.50  VALGT
Sanders, Maryann  1954 114.50  55  0  169.50  VALGT
Næsvold, Frode  1974 0.00  101  0  101.00  VALGT
Brevik, Magne Olav Aarsand 1949 0.00  65  10  75.00  VALGT
Fossum, Oddvar  1956 0.00  66  3  69.00   VALGT
Pettersen, Geir Inge  1971 0.00  66  1 67.00   VALGT

BINDAL ALTERNATIVE LISTE    
Aune, Tor-Arne  1971 28.75 44  15  87.75   VALGT
Skjelsvik, Edmun Agnar  1941 0.00  35 20  55.00   VALGT

LISTE FOR HØYRE OG VENSTRE    
Bjørnli, Petter Arnfinn  1965 65.50 123  38  226.50    VALGT
Horsberg, Eli Karin  1956 65.50  74  10    149.50    VALGT
Mikalsen, Olaug Marie  1955 0.00  92  21    113.00    VALGT
Kveinå, Jørn Petter  1951 0.00  66  5    71.00    VALGT

LISTE SP/SV
Øvergård, Mona K Teksum  1966 0.00  51  16    67.00   VALGT
Paulsen, Elin Kristine  1966 0.00  44  18    62.00    VALGT
Brønmo, Kurt Anders  1962 0.00  30  13    43.00  VALGT

De nye representantene i kommunestyret 
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TV-aksjonen 2007 er tildelt UNI-
CEF Norge. Inntektene går til barn 
berørt av hiv/aids i ulike deler av 
verden. Aksjonen gjennomføres 
i samarbeid med Norges Idretts-
forbund og Olympiske Komité og 
Right To Play fordi idrett er ett av 
virkemidlene i hiv- og aids-arbeidet 
rettet mot barn.
 Å bekjempe aids er mulig, men 
det krever en innsats ut over det 
vanlige. Med TV-aksjonen inviterer 
UNICEF og idretten det norske 
folk til å bli en viktig bidragsyter 

i den globale kampen mot hiv og 
aids. Sammen for barn handler 
om mer enn akutt nødhjelp og 
hjelp til å overleve. TV-aksjo-
nen vil også bidra til å skape 
nettverk for barn og unge og 
gi liv og livsglede. Barn berørt 
av hiv og aids skal slippe å 
kjempe alene!
 TV-aksjonen 
har funnet sted 
hver høst siden 
1974. Alle 
landets 19 
fylker og 
431 kom-
muner har 
sin TV-
aksjons-
komité og 
søndag 21. 
oktober 2007 
vil ca 100 000 bøs-
sebærere besøke 
landets 1,8 millioner 
husstander. I tillegg 
til pengene som samles 
inn på bøssen bidrar or-
ganisasjoner, det offentlige Norge 

og næ-
ringsliv med store 

beløp. I fjor satte 
TV-aksjonen ny rekord og 

samlet inn 206 millioner kroner 
til Leger Uten Grenser. 

Terråk skole var på tur til 
Gangstøen med alle klas-
sene fra 1 til 10. klasse en 
fredag i begynnelsen av 
september. Innimellom 
regnværsdagene klar-
net det opp til en riktig 
godværsdag, og elevene 
fulgte en natursti med 
praktiske oppgaver, kom-
binert med spørsmål om 
fisker og planter. Lærer 
Jon Einar Christensen 
(bildet) demonstrerte 
dykking, og fant forskjel-
lige former for liv ved 
å rote litt nede i fjæra. 
Turen ble avsluttet med 
grilling og fisking fra sva-
bergene. 

Skoletur til Vassås
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Lørdag 07.07.07 ble det feiret i 
Rødliveien på Bindalseidet. En egen 
selvoppnevnt festkomite, inviterte 
til gatefest for å feire nyasfalt og 
det gode sommerværet.
 Bord og stoler til 30 personer 
ble dekt opp i gata, og 3 griller sør-
get for deilig grillmat til oss alle. 
Etter måltidet var det tid for det 
planlagte programmet.
 Tor Helge fortalte kort om 
Rødliveiens asfalthistorie, og fikk 
litt støtteinformasjon fra gatas 
lengstboende, Arne Vollan. Et-
ter det ble snora klippet av Arne, 

mens det ble spilt en tuba-fanfare.
 Videre ble det holdt tautrek-
kingskonkurranser, straffespark-
konkurranser og mimekonkurran-
ser. 
 Festkomiteen med Nils og Tor 
Helge stilte seg også opp for å bli 
bombardert av 100 vannballonger, - 
til stor glede for oss andre.
 Festkomiteen ble for øvrig 
gjenvalgt til å invitere til gatefest 
også neste år, - enkelt og greit 
fordi de hadde gjort en svært god 
jobb i årets forberedelser. 

Gatefest i Rødliveien

Bindal kulturskole vil ønske alle bru-
kere velkommen til dette skoleåret. 
 Vi har også i år svært mange me-
get talentfulle og flotte elever, og for 
oss som har vårt virke i kulturskolen 
er dette veldig inspirerende. 
 Ja det er slik, at i enkelte tilfeller 
og perioder, mangler vi lærekrefter 
for å kunne gi et tilfredsstillende til-
bud. 
 I dette skoleåret har kultursko-
len åpnet for flere nye tilbud.  Hver 
Torsdag har kulturskolen et opplegg 
på Åsen Dagsenter fra kl. 1200 til 

13.30.  Vi vektlegger her sang og in-
strumentbruk.  
 Vi får se om brukerne av Åsen 
dagsenter dukker opp med orkester 
til våren. Jeg vet at her er det helt 
fantastiske personer som har talent 
og er svært glad i musikk. Ønsk oss 
lykke til! 
 Et annet tilbud som kulturskolen 
gir er til Bindal sykehjem. 
 Hver Tirsdag kl. 1600 til kl. 1700 
har kulturskolen et opplegg for be-
boerne her. 
 Dette opplegget har flere mål. 
Kulturskolen gir et tilbud der vi skal 
underholde og skape trivsel, men 
like viktig er å få vitalisert all den 
gode og svært kunnskapsrike bru-
kergruppen på hjemmet. 
 Bindal har svært liten registre-
ring av musikk, sang og håndverk-
stradisjoner. Vi ønsker å komme i 
kontakt med eldre som har kunn-
skap om disse tradisjoner. Etter at vi 
startet opp har vi allerede kommet 
i kontakt med mange fantastiske 
kunnskapspersoner som gir av sin 
kunnskap. 
 Man skal huske på at den kunn-
skap og kultur som vi kommer fra og 
er en del av er likeverdig alle andre 
kulturelle tradisjoner. Dette krever 
at vi tar vare på og bevarer for et-
tertiden denne kunnskap og disse 
tradisjonene. 
 Vi trenger hjelp av grupper og 
enkeltpersoner som vil være med å 
bidra i dette prosjektet. 
 Erfaringene med disse to nye 
tilbudene er svært positivt sett fra 
Kulturskolens side. 
 Jeg vil her takke for at vi fikk 
komme og være sammen med dere! 
 Et tilbud som starter opp i januar 
2008 er et tegne- og malekurs. 
 Vi har her fått en fin påmelding 
av barn som ønsker å være med på 
dette og vi gleder oss veldig til å 
starte opp. 

Bindal kulturskole, Svein Kolsvik 

Bindal kulturskole
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I kommunestyremøte 19.11.03 ble 
det i en interpellasjon pekt på be-
hovet for rydding langs flere veier 
i kommunen. I 2006 ble det, i sam-
arbeid med Statens Vegvesen, gjen-
nomført et ryddeprosjekt der det 
ble utført rydding på enkelte strek-
ninger langs RV 17, 801 og 802, samt 
FV 5. Det er også grunneiere som på 
eget initiativ har utført rydding langs 
vei på sin eiendom i 2007. Det er 
imidlertid fremdeles stor behov for 
rydding mange steder. Grunneiere 
langs veier med behov for rydding 
bes derfor om å ha dette i tankene 
ved planlegging av skogsdrift, ved-

hogst og lignende. Rydding langs vei 
i nærmiljøet kan også være et godt 
tiltak for grendedugnad.

Behov for rydding langs vei 
kan knyttes til to forhold:
Trafikksikkerhet. Tett vegetasjon 

langs veiene fører til redusert 
sikt. Dette øker bl.a. faren for 
viltpåkjørsler.

Naturopplevelsen. Tett vegeta-
sjon stenger for utsikt. Dette 
har særlig betydning for det 
inntrykk turister og andre tilrei-
sende får av naturen og omgivel-

sene. En åpen og velpleiet skog 
langs de mest trafikkerte veiene 
vil synliggjøre landbrukets kul-
turlandskap og være positivt for 
den lokale reiselivsnæringen.

Rydding bør utføres i en avstand fra 
veikant på 10 – 15 meter fra veikant/
grøftekant alt etter forholdene på 
stedet. De første 5 meter bør være 
helt fri for vegetasjon. Krattskog fel-
les i hele beltets bredde. Større trær 
tynnes ut med økende tretetthet 
mot ytterkanten. Kvistrike trær som 
gjensettes kvistes opp.

Rydding av skog langs vei
Illustrasjonsfoto
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Årets elgjakt står for døra. I 
Bindal starter jakta 25. sep-
tember og varer til og med 31. 
oktober.
Etter godkjente bestandspla-
ner samt tildeling fra viltnemn-
da for 2007 kan  det i år felles 
251 dyr. Dette er en økning 
på 4 dyr fra 2006.

Elgprosjekt:
Bindal deltar, sammen med de fleste 
kommunene i Nord-Trøndelag i 
et elgprosjekt. I denne forbindelse 
er det merket endel elger i Terråk 
– Åbygdaområdet. De merka dyrene 
har halsband med radiosender samt 
gule øremerker. Det er ikke forbud 
mot å felle merka dyr men det an-
modes om at merka dyr ikke felles. 
I forbindelse med elgprosjektet skal 
det også gjennomføres en nøyaktig 
aldersbestemmelse av alle felte eldre 
dyr og en kontroll av kjønnsorganer 
(ovariekontroll) på alle felte kyr. Un-
derkjever av alle felte dyr må på der-
for samles inn. Videre må jaktlagene  
ta ut kjønnsorganer med livmor og 
eggstokker på alle kyr som er 1 1/2 
år og eldre. Det er viktig at kjever og 
kjønnsorganer merkes med samme 
individnummer. På hver kjevelapp er 
det 2 ekstra slipper med samme nr 
som kjevelappen. 

Ettersøkshund
Alle jaktlag skal ha tilgang på godkjent 
ettersøkshund. Dette kan oppfyl-
les enten ved at noen i jaktlaget sjøl 
har godkjent hund eller at det inngås 
skriftlig avtale med eier av godkjent 
hund.

Registrering av  
slaktevekter for elg
I 1997 startet viltnemnda registre-

ring av alle slaktevekter. For at dette 
arbeidet skal kunne fortsette er det 
viktig at alle jaktlag er påpasselig 
med påføring av riktig slaktevekt på 
kjevelappene. Slakt bør veies.

Avskytingspolitikk
Elgvallene har betydelig frihet i avsky-
tingen innenfor viltnemndas tildeling. 
For å beholde en høy produktivitet 
i stammen er det viktig å spare de 
mest verdifulle produksjonsdyrene, 
spesielt voksne hodyr. For å beholde 
likevekt mellom hodyr og handyr i 
stammen bør det  være overvekt av 
hodyr i uttaket av kalv og 1 _ -årin-
ger. Kalv kan alltid skytes i stedet for 
voksent dyr! Jegere og rettighetsha-
vere oppfordres også om å redusere 
jakttrykket i den mest hektiske par-
ringstida for elg som er de to første 
ukene i oktober.

Sikkerhet - skadeskyting
Skadeskyting er kjedelig for alle par-
ter, både jeger, nabo og viltnemnd. 
I enkelte tilfelle kan det også gå på 

jaktæren løs.  Alle jegere bes der-
for om å  være ansvarsbevisste ved 
påskyting av dyr. Mulig skadeskyting 
som ikke oppklares samme dag skal 
meldes viltnemnd og jaktrettshaver.

Oppsyn - kontroll
Politimyndighetene er pålagt å prio-
ritere oppsyn i forbindelse med jakt. 
Lensmannen i Bindal vil derfor gjen-
nomføre en eller annen form for 
oppsynstjeneste under storviltjakta

Rapportering
Frist for innsending av fellingsrap-
port, «sette elg» -skjema, ovarier og 
renskrapede og tørkede elgkjever er 
10 dager etter jaktas slutt.

Elgjakta 2007

"Har du hørt om den ord-
blinde elgen som satt i top-
pen av et tre ? - Han trodde 
han var skogens kongle."

Illustrasjonsfoto
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Disse sitter i styret:
Sigrid Nygård
Inge Sørhegge 
Wenche Fjerdingøy 
Evelyn Helgeland 
Simone Plahte – styreleder.
Arne Morten Kjølstad og Eli Kristi-
ansen er vararepresentanter.

De aktiviteter og prosjekt som Fri-
villighetssentralen har ansvaret for, 
er vedtatt i styret.
 Det nye store prosjektet som 
heter Fellesskap, er et samarbeid 
med Bindal kommune og Frivillig-
hetssentralen i Bindal.

Fellesskap - Frivillige som 
supplement i kommunal 
omsorg , der vi tilbyr hjelp 
og støtte til deg som trenger 
det.
Det er utarbeidet Prosjektbeskrivelse 
og folder for dette prosjektet. Er du 
interessert i å få vite mer om dette,  
kan du ta kontakt med Frivillighets-
sentralen.

Her er noe av det 
Frivillighetssen-
tralen for tiden  
arbeider med.
Natteravnene
Ukentlig besøk/bingo  
på Sykeheimen
Åpent hus på Huskestua,  
Sosial- møteplass
Vevstue
Besøksvenn/støttekontakt
Arbeider med oppstart av Demens-
forening
Småhjelptjeneste
Småbarnsang
Samarbeide med lag  
og foreninger

Har noen en ide prøver vi å 
gjøre noe med det.

Vi har også ei 

Loppebu
Tar gjerne imot saker og ting,  
ikke klær. 

Nytt fra
Frivillighetssentralen
i Bindal

Verdens eldredag 
feires søndag 
30.september
Verdens Eldredag ble opprettet av 
FN i 1990, og har siden blitt mar-
kert hvert år i Bindal.
 I år skal det feires på Vonheim / 
Horsfjord. Festen begynner kl.14.00 
Påmelding innen 24.september.
 Du får servert middag, kaffe, 
litt underholdning og mye god prat 
med kjentfolk. For dette må du be-
tale kr.80.00. Det blir satt opp buss 
fra Åbygda og Bindalseidet. 

Du kan melde deg på  på  følgende 
Tlf-numre:
Frivillighetssentralen på 
tlf.  75 03 17 44 eller 48 29 96 50
Anders Karl Botn
Tlf. 75 03 13 34
Liv Dahlberg
Mobil.90511016

Du er hjertelig velkommen.
Hilsen Frivillighetssentralen og de to 
pensjonistforeningene i kommunen

Søke bostøtte?
Dersom du har høye boutgifter og 
lav inntekt, kan du søke om bostøt-
te. Det stilles krev til husstanden og 
boligen for at bostøtte skal kunne 
gis. Nå er det mulig å søke hver må-
ned. Frist den 14. hver måned. 
Kontakt kommunen eller 
www.husbanken.no

Dersom du har innvilget bostøtte 
nå, og ikke har flyttet i løpet av 
perioden mai til august, trenger du 
ikke søke på nytt. 

Bindal sosialkontor

Søknadsfrist  
Spillemidler 
Søknader om spillemidler til 
anlegg for idrett og friluftsliv, 
nærmiljøanlegg og rehabili-
tering av anlegg må sendes 
til Bindal kommune innen 15. 
oktober.  Søknadsskjema og 
søkerhefter fås ved henven-
delse kulturkontoret, eller 
på Kulturdepartementets 
nettsider.
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Bilder fra gårdsbesøkMorgensamling  
med kulturkafe 
Bindalseidet friskole har morgen-
samling med påfølgende kulturkafe 
seks ganger i året.
 Dette som en del av vårt arbeid 
med entreprenørskap.
 2.oktober kl. 18.00 arrangerer 
småskoletrinnet kulturkafe (åpen 
for alle) der temaet er kost og helse, 
et av satsingsområdene til skolen. 
Vi tar utgangspunkt i arbeidet med 
”Gården som pedagogisk ressurs” 
og kjøkkenhagen. Det blir også salg 
av produkter fra kjøkkenhagen der 
det for tiden bugner av poteter og 
grønnsaker.
 Småskoletrinnet

Elevene fra 1.-4. 
klasse var med på 
fjøsstell, og alle 
satte på melke-
koppene! Modige 
jenter og gutter.

>>
Line Sofie Busch gjør klar 

for melking

Vanja Holm koser med et 
av lammene på gården 

>
>

Velkommen til Bindal 
folkebibliotek!
På biblioteket kan du låne bøker, 
tidsskrifter, lokalaviser, musikk, 
DVD og video. Har du ledig tid må 
du bare komme innom å ta en kopp 
kaffe eller te. Du kan også bruke en 
av de fire datamaskinene som står 
på biblioteket. Det er også trådløst 
nettverk. 
 Bibliotekets katalog er lagt ut på 
internett. Se her:
http://asp.bibits.no/bindal.fb/
Der kan du se hvilke bøker vi har, 
reservere, fornye og avbestille bø-
ker. Hvis det er noe du ønsker å 
låne, må du bare ta kontakt. Det vi 
ikke har selv kan vi låne fra andre 
bibliotek. 
 Bøker kan innleveres på Bindal 
folkebibliotek eller i bokskap plas-
sert utenfor biblioteket, på Kjella 
friskole, Bindalseidet friskole og 
Åbygda friskole. 
Åpningstider: Terråk: 
Mandag og tirsdag stengt 
 Onsdag kl 1000 – 1545
 Torsdag kl 1800 – 2000
 Fredag kl 1000 – 1545
Bindalseidet filial: 
 Mandag  kl  1600 – 1800 
 Torsdag  kl  1100 – 1300
   og 1600—1800 
Stengt i skolens ferier.
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Felles øving
Bindalseidet og Fønix Musikkorps 
har felles øvinger og ønsker gamle 
og nye musikere velkommen til et 
spennende musikkår.
 Øvelsene holdes på Bindalseidet 
og Kjella. (annen hver gang)
 Denne høsten har vi tenkt å 
jobbe med og delta på:
-  Høstkonsert i oktober
-  Julegrantenning på Bindalseidet 

og Kjella 1.søndag i advent
-  Julekonsert i kirken sammen 

med kor
-  Prosjekt med tema rock/pop 

med konsert i feb/mars
-  Delta på korps/musikkstevne 

i vår
Hilsen styrene på Kjella og  
Bindalseidet Heidi Vollan og  

Ragnhild Borkamo

Høstkonserten
Høstkonserten arrangeres på Von-
heim fredag 19. oktober av Bindal-
seidet skolemusikk, og som vanlig 
blir kor og korps, barnelag, andre 
grupper og personer invitert til å 
delta. Vi ser gjerne at også de som 
ikke har mottatt invitasjonsbrev, 
men har lyst til å opptre, tar kon-
takt med Ragnhild Borkamo i skole-
musikken, eller med Oppvekst- og 
kulturavdelingen på tlf 75032500. 
Trolig blir det utdeling av Bindal 
kommunes Kulturpris for 2007 un-
der konserten. 
Dato for Vårkonserten er foreslått 
til fredag 11. april 2008, på Terråk 
samfunnshus. 

Politiske 
møter
Formannskap/
Fondsstyre/
Fast utvalg for plan-
saker
Onsdag 3. oktober 
Onsdag 21. november

Kommunestyret
Onsdag 17. oktober 
(konstituerende møte)
Onsdag 12. desember

Prosjekt :
Det ble diskutert mulighetene for å 
arrangere en Pop / Rock konsert i 
februar / Mars .
En konsert hvor korpsene kunne 
spille sammen med for for eksempel 
et skoleband .......
Dette er en viktig og fin ting å gjør 
både med hensyn til  rekrutteringen 
og markedsføringen av korpsmusik-
ken i Bindal.
Ved siden av at dette samarbeidet 
kan virke inspirerende og motive-
rende for de som er med i korp-
sene.
 
17. mai :
Da det nå er flertall i begge styrene 
for at vi skal spille sammen på 17. 
mai, ble det viktig å komme fram til 
en ordning som kunne fungere til-
fredsstillende for begge korpsene.

Slik at man unngår det som skjedde 
sist 17. mai, at barna fra Kjella ikke 
fikk delta på noen av 17. mai akt. i 
sin skolekrets.
Da korpsene spilte på Kjella først 
dette året, ville det vært naturlig at 
det ble spilt på Bindalseidet først i 
2008.
Men for å imøtekomme ønsket fra 
oss i Kjella om å komprimere spil-
lingen samt at de fra Bindalseidet 
skulle få delta på noen akt. i sin sko-
lekrets, kom man fram til følgende: 
løsning :
 
17. mai 2008 for :
Fønix skole og ungdomskorps / Bin-
dalseidet skolemusikk
Kl 11.00 barnetog 
 - Kjella krets.
Kl 12.30 barnetog 
 - Bindalseidet krets.

Litt omkring planer for våren 2008

Bindalseidet og  
Fønix Musikkorps

Tidspunkt for 

julegrantenning:
Søndag 2.desember.
Kl 15.00 på Kjella 
Kl 17.30 på Bindalseidet.

Julekonsert 
i Solstad kirke :
07.12. skal det være julekonsert i 
Solstad kirke.
Kanskje kan korpset delta som med 
arrangør sammen med Bindalseidet 
sanglag? Dette må man komme 
tilbake til.
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Terråk pensjonistforening 

har møte tirsdag 2. oktober på Senteret på Terråk. 
Julebordet er den 4. desember.

Bindalseidet Songlag
Bindalseidet songlag er 65 år i år. I den forbindelse 
ønsker koret å ha ei markering der man inviterer 
andre kor til konsert. 

Høstkonserten
Fredag 19. oktober
 Arr. Bindalseidet skolemusikk

Basar
Søndag 4. november kl 1400 på Årsandøy ungdoms-
hus. Underholdning ved Nærøy Pensjonistkor.
 Arrangør: Ul Framsteg

Bygdekinoen

Følg med på www.bygdekinoen.no 
for oppdatert program.
Terråk
Søndag 30. september
Kl 1800: Radiopiratene
Søndag 14. oktober
Kl 1800: Shrek 3 • Kl 2000: The Bourne ultimatum
Vonheim
Onsdag 19. september
Kl 1800: Den stygge andungen (Alle)
Kl 2000: The Simpsons Movie (7 år)
Onsdag 3. oktober
Kl 1800: Radiopiratene
Onsdag 17. oktober
Kl 1800: Shrek 3 • Kl 2000: The Bourne ultimatum

Bok-ring
Bygdetunets Venner starter opp med Bokringen igjen 
i september/oktober. Interesserte kan ringe Svein 
Kolsvik på telefon 75 03 21 76 eller 90 08 75 76 for 
nærmere informasjon.

Konsert
27. okt. er det konsert  
på Bindalseidet friskole. 
Ytre Bindal mannsangforening og gjestekor.  
Foreløpig usikkert hvilke...

Bindalseidet songlag arrangerer. 

Jule-Konsert
Julekonsert i Solstad kirke 7.des. kl. 19.30 
Deltakere er: Ytre Bindal mannsangforening, Fønix 
barne og ungdomskorps, Bindalseidet skolemusikk, 
Barnekor fra Bindalseidet friskole. 

Bindalseidet songlag arrangerer. 

Svømmebasseng
Svømmebassenget på Terråk skole åpner etter 
høstferien, dvs fra mandag 15. oktober (uke 42). 
Kommunelegen vurdere for tiden om svømmebas-
senget på Bindalseidet skole kan få forlenget dis-
pensasjon, slik at det også kan holdes åpent denne 
høsten/vinteren

På spørsmål til NRK om når vi kan 
forvente å kunne motta radiosen-
dinger pr DAB, har vi mottatt dette 
svaret:: 
 Bindal kommune vil ikke få 
DAB-dekning før etter at det di-
gitale bakkenettet (tv) er ferdig 
utbygd i hele landet. I løpet av dette 
året vil en rekke flere steder få 
DAB-dekning - de nærmeste Bindal 
er Namsos i Nord-Trøndelag og 

Hemnes/Rana i Nordland - og vi vil 
ved utgangen av dette året totalt ha 
80 prosent DAB-dekning i Norge. 
 De neste to-tre årene vil foku-
set bli på utbyggingen av det digitale 
tv-nettet, og DAB-utbyggingen vil 
bli liggende «dødt» og gjenopptas 
igjen i 2010. 
 DAB-nettet og det digitale tv-
nettet er to forskjellige distribus-
jonsnett, så det er ingen samkjøring 

på utbyggingen av disse nettene i 
landets regioner.
 For øvrig vil man med det digi-
tale tv-nettet få tilgang til alle NRKs 
radiokanaler via TV'en, men altså 
ikke via DAB-radio.

Med vennlig hilsen,  NRK  
Markeds- og kommunikasjonsavd,  

Publikumsservice,  
Ann Marita Dambråten, Inf.skons.

DAB-radio i Bindal 


