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Viktige telefonnummer:
Bindal Rådhus
Bindal Sykehjem
Legekontoret
Legevakt		
Lensmann

75 03 25 00
75 03 26 00
75 03 25 60
75 03 43 33
75 03 19 20

Bibliotekets åpningstider:
Terråk:
Mandag
stengt
Tirsdag 
kl 1000 - 1500
Onsdag 
kl 1000 - 1500
Torsdag 
kl 1800 - 2000
Fredag 
kl 1000 - 1500
I sommer blir biblioteket åpent
tirsdag, onsdag og fredag
på dagtid i uke 28 –31.
Bindalseidet filial:
Mandag
kl 1600–1800
Torsdag
kl 1100–1300
og
kl 1600–1800
Sommerlukket i skolens ferie.

Folketallet
i Bindal
Pr . 1. april 2009:

1.603

Oda B. Fossem Skarstad sitter som
nestleder i ungdommens fylkesting i
Nordland. Nylig ble funksjonstiden
for det sittende fylkestinget forlenget med ett år.

I tillegg til å motta aktuelle saker fra
avdelinger på fylkeshuset og Fylkesrådet, har UFT vedtatt noen særlige
satsningsområder som også er nedfelt i UNGplan.

UFT består av 25 representanter, fra
like mange kommuner.
Representantene velges ut i sin
kommune, gjennom demokratiske
prosesser i den enkelte kommune.
Deretter trekkes 20 av de 25 representantene ut ved loddtrekning. De
5 største kommunene har til enhver
tid fast representant i UFT. Det er
valg hvert andre år.

INGENTING OM OSS – UTEN OSS.
KULTUR E` LIVET!
SAMFERDSEL E `VEIEN VIDERE
UTDANNING E `MAKT. MILJØ OG
HELSE – VÅRRES FRAMTID
Les mer om UFT her:
www.nfk.no og velg ”Ung i Nordland”.

UFT er organisert direkte under fylkesordføreren, og har kontorfellesskap med UNG i Nordland

Bindal ungdomsråd (BUR)
Bindal ungdomsråd har de siste årene ikke fungert tilfredsstillende, og
det er noe vi som kommune er lite
tjent med. Skal vi ha et slikt råd, så
må vi ta et tak nå, og se på hva vi
kan gjøre for å få det til å fungere
igjen. Ved å ha et ungdomsråd kan
dere ungdommer bidra med synspunkter og opplysninger til administrasjon og politikere om saker som
på en eller annen måte vedrører
dere. Deres medvirkning vil kunne
øke treffsikkerheten og kvaliteten
på ungdomspolitikken i kommunen.
BUR skal bestå av 1 representant fra
hver ungdomsskole og 3 ungdommer over grunnskolealder, mellom
16 – 26 år, som bor i Bindal – alle
med personlige varamedlemmer.
Bindal kommune ønsker å starte en
prosess med å få ungdomsrådet på
banen igjen fra høsten 2009. Skolene
har valgt sine representanter som
er klare til nytt skoleår starter. Når
det gjelder de av dere som er over
grunnskolealder, må vi gjøre dette
på en annen måte. Vi ber derfor om
at hvis noen er interesserte i å sitte i

rådet, så tar dere kontakt med oppvekst- og kulturavdelingen på 75 03
25 40 eller 75 03 25 41. Det er også
lov å komme med tips om andre
som man mener vil kunne passe til
å sitte i rådet.

Endring av
skolekretser
Kommunestyret vedtok 28. april å
legge ned skolekretsene Åbygda og
Harangsfjord.
Skolebarn fra disse kretsene tilhører nå Terråk. Det betyr at det nå
er tre skolekretser i Bindal; Bindals
eidet, Kjella og Terråk.
Forrige gang en skolekrets
ble nedlagt, var i 1995, da NordVestrand krets ble lagt under Bindalseidet.
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Hytterenovasjon innføres i Bindal

1. §2. 1.ledd i renovasjonfor
skriften endres til:
Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor
det oppstår husholdningsavfall i
Bindal kommune, herunder også
hver enkelt seksjonerte del av
bygning og hver enkelt selvstendig bruksenhet i bygning. Som
selvstendig bruksenhet i bygning
som ikke er seksjonert, regnes
alltid hver enkelt bolig med eget
kjøkken. Likt med selvstendig
bruksenhet regnes inntil to hybler med felles kjøkken. Utover
to hybler som deler felles kjøkken, regnes en bruksenhet pr. to

Møteplan
politiske
møter 2009
Formannskap
Fondsstyret
Fast utvalg for
plansaker

Kommunestyret

onsdag 02.09
onsdag 14.10
onsdag 25.11

torsdag 17.09
torsdag 05.11
onsdag 16.12

hybler. Bindal kommune avgjør
i tvilstilfelle hva som skal regnes
som selvstendig bruksenhet/bygning som ikke er seksjonert.

2. §2. 2. ledd i renovasjonsfor
skriften tas inn i sin helhet.
Forskriften gjelder også for
hytter og fritidseiendommer,
herunder permanent oppsatt
campingvogn. Med permanent
menes oppstilling på samme
oppstillingsområde i 4 måneder
eller mer. Campingvogn plassert
på lagerplass blir ikke regnet som
permanent oppstilt den tiden
den står på lager og det kan dokumenteres at den ikke er i bruk.

Sommer
arbeidstid
I perioden 15. mai til 15. sept. er
arbeidstiden på Rådhuset
fra kl 0800 til 15.00.
Noen kontorer har noe innskrenket åpningstid. NAV-kontoret
er tilgjengelig mellom
kl 0900 og 1400.

3.
Gebyr for hytte og fritidsbolig
settes til kr. 450,- pr. år.

4.
Det gis unntak for hytte/fritidseiendom som eies av personer
som er bosatt i Bindal kommune
som betaler hovedrenovasjon,
og som benytter hytten/fritidseienommen til privat bruk. ”

5.
Rådmannen utarbeider i samarbeid med MNA et utkast til
praktisk håndtering av renovasjon for hytte/fritidshus.

Bindal
kommunes
årsmelding
2009
Kommunens årsmelding ble behandlet av kommunestyret den 18. juni.
Du kan lese den på kommunens
nettside.
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Kulturprisen

Gro Annie Støvik Lande mottok Bindal kommunes kulturpris for 2009 under dansestevnet på Terråk i juni. Fungerende ordfører Tor-Arne Aune overrakte diplom og gavesjekk til en glad leder i Terråk barnelag.

IL Kula
Sommertrimmen
2009

Tradisjonen tro startet Idrettsskolens sommertrim den
15. mai. Turene er lagt opp slik at alle kan gjennomføre dem,
store som små.

Årets turer går til:
Mariusodden
Nonslia
Rislisletta
Vardefjellet
Gundagammen
Kjærlighetsstien
Øvre Markavatn

Ved Bøkestadvatnet
Merket løype fra Bøkestad,
- kan også gå fra Åkvika.
fra Rødlia
fra Skauvika
fra fellesbeitet
fra Røttingen
fra Hallenget

Løypene er merket, og det er plassert postkasser med bøker
i på hvert sted. Postkassene vil stå ute til 13. september. Barn
opp til 10. klasse som har gått minst 6 av 8 turer får premie
fra Idrettsskolen. For voksne turgåere som har gått minst 6
av 8 turer, koster Idrettsskolens sommertrimkrus kr 100,-.
God tur!
Hilsen styret i Idrettsskolen, Kula IL.
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Nordlandsbåtregattaen
Det er i år 31. gang Terråk idrettslag
arrangerer Nordlandsbåtregatta i Bindal.
Som vanlig er det kjente artister som hentes inn til de
store dansefestene. Idrettslaget har teft for hva publikum
liker, og har hatt veldig bra besøk de siste årene. Også det
maritime innholdet har idrettslaget et godt grep om.

Segling og roing med nordlandsbåter har hovedfokus
lørdag og søndag. Gamle færinger blir dratt ut av naustene og gjort klar for kappsegling. På kaia er det forskjellige underholdningsinnslag lørdag og søndag.

I år kommer:

Fredag 26. juni utefest med VAGABOND

Lørdag 27. juni utefest med FURULUNDS

«Vagabond» er et danseband for de store anledningene.
Her får du både de fengende gode dansbare låtene og de
såre vakre balladene. I tillegg til eget nytt materiale og
håndplukkede coverlåter, spiller bandet selvfølgelig også
en god del sanger fra tiden hvor Tommy og Lars var vokalister i henholdsvis Picazzo og Trond Erics. Det er et
folkekrav når de to gutta står på scenen. Vagabond har
følgende besetning:

«Furulunds» har nylig markert 45 år som aktivt danseband
med den svingende jubileums-CDen ”Jubileum”, inneholdende selvkomponert materiale så vel som låter fra utenlandske komponister.

Tommy Michaelsen – sang og trommer (ex Picazzo), Lars
Espen Skogvold – sang og gitar (ex Trond Erics), Per Erik
Gjedtjernet – keyboard og sang (ex Picazzo) og Hans Olav
Trøen – bass og sang (ex Dænsebændet).

Lillehammer-bandet har i flere år pustet Hedmarksrivalene «Ole Ivars» og Opplandsrivalene «Dænsebændet» i
ryggen, og har nå kommet med et album smekkfullt av
helt nye låter. Gruppa består av Ivar Furulund, Hans Olav
Horten, Bjørn Vestrum, Jørn Brusveen, Rune Engen og
Roger Nysveen.
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Nytt i åstrem: me på
tidlig
Du kan avgi juli.
1.
rådhuset fra mellom kl
es
ør
gj
n
ka
Det
alle hver0800 og 1500 10. august.
l
ti
dager fram

Du kan forhåndsstemme i Norge
fra og med 10. august til og med 11.
september. Du kan forhåndsstemme
i hvilken som helst kommune i hele
landet. Du kan derfor stemme i en
annen kommune enn der du bor/
er manntallført. Dersom du stemmer utenfor kommunen eller fylket
du er registrert som bosatt i, vil du
få utdelt stemmesedler som kun er
påført de registrerte politiske partiene. Du må da krysse av for eller
skrive på hvilke parti/gruppe du vil
stemme på.
Ta med legitimasjon! Det er ikke
nødvendig å ta med valgkort, men
det forenkler valgfunksjonærenes
arbeid dersom du tar det med og
det går raskere for deg å stemme.
Husk at stemmen må rekke å nå
frem til hjemkommunen din innen
valgdagen. Du bør derfor være ute i
god tid. Dersom du ikke kan komme
til et valglokale på grunn av sykdom
eller uførhet, kan du søke valgstyret i din kommune om å få stemme
hjemme eller der du oppholder
deg. Kommunen vil kunngjøre når
søknadsfristen er. Dersom du får
adgang til å stemme hjemme, kommer det noen fra kommunen hjem
til deg og mottar forhåndsstemmen
der. Du kan ikke stemme på valgdagen dersom du har forhåndsstemt.
Du kan heller ikke forhåndsstemme
flere ganger.
I Bindal kan du forhåndsstemme på
Bindal Rådhus fra 10. august til og
med fredag 11. september, mellom
kl. 0800 og kl. 1500. I tillegg er det
mulig å forhåndsstemme her:

Bindalseidet eldresenter
lørdag 5. september
kl. 10.00 – kl. 14.00.
Bindal rådhus
søndag 6. september
kl. 1300 – kl. 1500.
Bindal sykehjem
torsdag 10. september
kl. 1000 – kl. 1200.
På valgdagen mandag 14. sept. kan
du avlegge stemme her:
Kjella
kl. 10.00 – kl. 19.00
Bindalseidet
kl. 10.00 – kl. 19.00
Terråk
kl. 10.00 – kl. 19.00
Åbygda
kl. 10.00 – kl. 17.00
Harangsfjord kl. 10.00 – kl. 17.00

Stemmerett og manntall
Du må ha stemmerett og stå innført
i manntallet for å kunne stemme.
Legitimasjon og valgkort
Valgloven sier at en velger som er
ukjent for stemmemottaker skal
legitimere seg. Ta derfor med legitimasjon når du skal stemme, det er
ikke nok å oppgi navn og fødselsdato. Alle velgere får tilsendt valgkort
i posten.
Hvor kan du stemme?
På valgdagen kan du stemme i den
kommunen du er manntallsført, det
vil si den kommunen du var registrert i folkeregisteret som bosatt pr.
30. juni 2009. Skal du forhåndsstemme, kan du gjøre det i hvilken som
helst kommune i perioden 10.08.0911.09.09.

Manntall
Manntallet vedrørende Stortings- og sametingsvalget 2009 utlegges
på følgende steder snarest mulig etter skjæringsdatoen 30.06. og til
og med valgdagen:
Krets:
01 Kjella valgkrets
06 Bindalseidet valgkrets
08 Terråk valgkrets
09 Åbygda valgkrets
13 Harangsfjord valgkrets

Sted:
Bogen Hydro Texaco, Bogen
Coop Marked, Bindalseidet
Bindal Rådhus, Terråk
Gudmund Aune, Åbygda
Torbjørn Båtnes, Harangfjord

Nytt i år:
Du kan avgi tidligstemme på rådhuset fra 1. juli. Det kan gjøres
mellom kl 0800 og 1500 alle hverdager fram til 10. august.
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Ungdom og
sommerjobb
å jobbe, ellers må arbeidsgiveren
din trekke 50 prosent skatt av lønnen din. Arbeidsgiveren skal påføre
frikortet ditt hvor mye du har fått
utbetalt.

Lønnsslipp.
Du skal ha lønnsslipp hvor det
fremgår hvor mye du har tjent
og hvor mye du eventuelt er
trukket i skatt. Lønnslippen er
en kvittering for trukket skatt.
Ta derfor godt vare på den!

Feriepenger.

Hva må du huske når du får
sommerjobb?
Skriftlig arbeidsavtale. Du skal ha en
skriftlig arbeidsavtale som skal inneholde opplysninger om arbeidstid,
arbeidsoppgaver og lønn. Standard
arbeidsavtale finner du på www.arbeidstilsynet.no.

Skattekort/frikort.
Du kan bestille vanlig skattekort
eller frikort på www.skatteetaten.
no. Skattekort/frikort må leveres
arbeidsgiveren når du begynner

Du skal ha feriepenger som etter
ferieloven er 10,2 prosent av brutto
lønn. Hvis du jobber på en arbeidsplass hvor arbeidstakerne har rett
til fem ukers ferie, skal feriepengene
utgjøre 12 prosent av lønnen. Du
har rett til å få pengene utbetalt ved
sluttoppgjør, normalt når sommerjobben er over.

Lønns- og trekkoppgave.
Arbeidsgiveren skal lage en lønnsog trekkoppgave som du vil motta i
januar 2010. Denne viser hvor mye
du har tjent i løpet av 2009 og hvor
mye du er trukket i skatt. Dette er
grunnlaget for beløpene som står i
selvangivelsen og i den foreløpige

skatteberegningen din. Kontroller
lønns- og trekkoppgaven mot lønnsslippene.

Selvangivelse.
Når du har hatt arbeidsinntekt i
2009, skal du få tilsendt selvangivelse
i april 2010. Sjekk at beløpene stemmer! Har du ikke endringer eller tillegg til den forhåndsutfylte selvangivelsen slipper du å levere den.

Attest.
Husk å be om attest fra arbeidsgiveren din. Denne skal inneholde opplysninger om hvilke arbeidsoppgaver
du har hatt og hvor lenge du har jobbet. Ta godt vare på den, den kan
være nyttig når du søker annen jobb.

Småjobber inntil kr 1 000 /
kr 2 000 / kr 4 000
Du kan gjøre småjobber for én eller
flere arbeidsgivere og motta inntil kr
1 000 skattefritt fra hver i løpet av
året. Du skal ikke oppgi dette beløpet på selvangivelsen. Jobber du for
en privatperson med hagearbeid,
barnepass osv. er grensen kr 2 000.
Gjør du en jobb for en veldedig/allmennyttig organisasjon kan du tjene
kr 4 000 skattefritt fra organisasjonen i løpet av et år.

Skatteoppgjøret i juni 2009
Skatteoppgjøret for 2008 er klart onsdag 24. juni 2009
for de fleste lønnsmottakere og pensjonister. Fristen for
å klage på likningen er 10. august 2009. Har du penger til
gode ved skatteoppgjøret, vil du normalt få disse tilsendt
i løpet av 1-2 uker etter at skatteoppgjøret er klart. De
fleste vil få beløpet direkte inn på bankkonto, men de
som har reservert seg eller ikke har egnet konto får

tilsendt utbetalingskort. Skatteoppkreverkontoret kan
ikke sette beløpet inn på annen bankkonto enn den som
Skattedirektoratet på forhånd har funnet fram til.
Restskatten ved junioppgjøret forfaller til betaling:
Første termin - 20. august 2009.
Andre termin - 24. september 2009.
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På søndag var vi på Vitensenteret. Etter det så tok vi farvel med
de andre lagene og dro hjem.

Trondheimstur
Den 24. til 26. april var vi tre ungdommer fra Terråk og Åbygda på
Trondheimstur. Der var vi med på
finalen i konkurransen «Hvem blir
norgesmester?». I finalen var det tre
lag fra tre forskjellige skoler, Kabelvåg, Solvang og Terråk. Før finalen
var det tre innledende runder. Vi

Terråk skole
2. plass i nasjonal
spørrekonkurranse

fikk spørsmål om f. eks: Sport, politikk og nyheter. Det laget som vant
fikk 36 poeng, vi fikk 34 og det siste
laget fikk 32 poeng. Konkurransen
foregikk på biblioteket på Trondheim torg, lørdag den 25. april. Før
konkurransen var vi på omvisning i
Nidarosdomen.

Bindalslaget kom på andreplass i kunnskapskonkurransen

Etter omvisningen og konkurransen
var vi og shoppet. Senere spiste vi
pizza og bowlet. På bowlingen var
vi delt opp i tre lag. Ett lag med lærerne og de to andre lagene besto av
deltakerne.

Båtsaumen
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Kommunale kulturmidler
Formannskapet fordelte de kommunale kulturmidlene i møte 20. mai.
Her kan du se lista over søkere som
fikk tilskudd. Noen søkere fikk avslag.

tildeling av kommunale kulturmidler. De siste årene har budsjettpotten for allmenn kultur blitt spredd

Endring i vilkårene?
Formannskapet
ønsker å se på
vilkårene
for

med små summer til mange lag. Hva
synes lag og foreninger om dette?
Ville det være bedre å gi tilskudd på
kr. 4 - 5.000,- til spesielle prosjekter av og til, istedenfor en tusenlapp
hvert år?
Rådmannen er bedt om å spørre
søkerne om deres mening. Det
vil bli sendt ut et brev til lag og
foreninger i løpet av sommeren
med spørsmål
omkring dette.
De svarene som
kommer inn vil
være grunnlag
for et forslag
til nye retningslinjer for
fordeling
av
kulturmidlene.

Kulturmidler 2009
Idrettsformål
Kjella Il
Kula IL
Terråk IL
Åbygda IL
Bindal Fotball
Bindal sykleklubb
Bindal Motorsport
Heilhornet skytterlag
Indre Bindal skytterlag
Per Anders Kveinå
Andre kulturformål
Kjella Helselag
Kjella Husflidlag
Terråk Husflidlag
Bindalseidet Songlag
Koriåa
Ytre Bindal
Mannsangforening
Kviin
UL Fremskridt
UL Framsteg
UL Fønix
Åbygda Ungdomslag
Nord-Vedstrand Aktivitetslag

kr 14.000
kr 20.000
kr 22.000
kr 10.000
kr 10.000
kr 1.000
kr 1.000
kr 3.000
kr 3.000
kr 1.000
kr 1.000
kr 1.000
kr 1.000
kr 2.000
kr 2.000
kr 2.000
kr 2.000
kr 2.000
kr 2.000
kr 3.000
kr 2.000
kr 2.000

9

UL Fram
Harangsfjord grendelag
Bøkestad utmarkslag
Revygruppa ”Steintoillåt
Terråk Pensjonistforening
Bindalseidet Pensjonistfor.
Toppen forsamlingshus
Bindal Frivillig Sentral
Frøydis Helstad
”Allsidig kunst”
Hollup og Aune Vel
Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)
NHF Bindal
Dysleksiforeningen i Bindal
Barne- og ungdomsformål
Bindalseidet skolemusikk
Fønix skole- og ungdomskorps
Terråk skolemusikk
Hatten 4H
Bindalseidet ungdomsklubb
Gjøkeredet ungdomsklubb
Kjella Fritidsklubb
Terråk barnelag
Terråk barnekor

kr 2.000
kr 1.000
kr 2.000
kr 2.000
kr 1.000
kr 1.000
kr 2.000
kr 1.000
kr 1.000
kr 2.000
kr 1.000
kr 1.000
kr 1.000
kr 9.000
kr 9.000
kr 9.000
kr 3.000
kr 4.000
kr 4.000
kr 4.000
kr 4.000
kr 4.000
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10. klasse fra
Bindalseidet
med ”hvite busser”
på temareise
- På markedsplassen i
Krakow med Mariakirken i
bakgrunnen.
Foto: Unn-Heidi Sevaldsen
Hamnes

finne bygaver til de hjemme, og på
å finne ut om fotballsko er billigere
i Polen enn hjemme. På kvelden var
det folkloredans.

Her er noen inntrykk fra elevene.
Vi reiste fra Oslo mandag 25. mai,
50 personer (+ guide og sjåfør) fra
5 ulike skoler. I vår buss var Lovund,
Onøy/Lurøy, Lægreid og Lillehammer Steinerskole i tillegg til oss. Vi
kjørte nedover Sverige, og første
natta tilbrakte vi på båten mellom
Ystad til Swinoujscie i Polen. Neste
dag var en 13 timers busstur sørover
i Polen i ca 30 grader.
Dag 3 brukte vi i konsentrasjonsleirene i Auschwitz I og Auschwitz II
– Birkenau. Her fikk vi lære av historien. Vi fikk høre sterke fortellinger
om det vanvittige prosjektet som de
tyske nazistene satte i verk for å utrydde jøder og andre som de mente
ikke hadde livets rett. Vi så gass-

kamre og krematorieovner som ble
brukt til massemord. Vi hørte hvordan leirlegen Josef Mengele sorterte
hvem som skulle dø med en gang, og
hvem som skulle få leve noen måneder som arbeidskraft.
I Auschwitz II – Birkenau leste Henriette dikt, og Magnus la ned blomster til minne om de som ble drept.
Etter alle disse inntrykkene dro vi
inn til sentrum av Krakow for å se
litt av denne vakre byen, og guttene
koblet av med å se Champions League-finalen på TV.
Neste dag brukte vi i Krakow. Vi
gikk opp til Wawel-slottet, besøkte
Mariakirken og var på markedsplassen. Mye av dagen gikk med til å

Dag 5 var vi i saltgruvene i Wieliczka. Dette er et kulturminne som
UNESCO har bestemt må bevares
for ettertiden. Her så vi fantastiske
kunstverk som var hogd ut i salt. Så
satte vi kursen til Berlin.
Vi kjørte litt rundt i Berlin sånn at vi
bl.a. fikk sett Berlinmuren, Checkpoint Charlie, Brandenburger Tor, Det
røde rådhus og seierssøylen. Så gikk
vi rundt på egenhånd. Heldigvis hadde
Steinar vært der flere ganger før, så
han visste hvor det var lurt å gå.
Dag 6 var vi i Sachsenhausen der ca
2500 nordmenn satt, og i kvinneleiren Ravensbruck. Det var rystende
å høre hvordan de bl.a. eksperimenterte med småbarn. Både ungdommene og de voksne var rystet over
det de så og hørte. Etterpå satte vi
kursen nordover til Travelmunde
der vi tok ferja over til Trelleborg.
175 sekstenåringer og noen voksne
hadde en trivelig kveld om bord, og
i løpet av uka ble nye vennskapsbånd
knyttet.
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- Utenfor Auschwitz II-Birkenau. Fra venstre: Steinar Heimstad, Lars Petter W. Kveinå, Magnus S. Hamnes, Jon Eirik V. Strand, Henriette Kjærstad, Mathias B. Bøkestad og Simen B. Sevaldsen

Ungdommens Kulturmønstring
På årets fylkesmønstring i Ungdommens Kulturmønstring i Bodø i slutten av mars, var det 8 ungdommer
som representerte Bindal.
Julie Fuglstad og Maren Berg Dybvik
stilte ut fotografier, Malin Vikestad
sang og Georg Lande spilte gitar til.
Gruppa Sirjan D’Arms, med Tom
Christian Helgeland, Remy André
Helgeland, Edgar Dahl og Bård Even
Hansen, spilte en egenkomponert
sang.
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Helgeland Museum
- avdeling Bindal
Juli 2009:

Juni 2009:
”St.Hans”
Det årlige St.Hans-arrangementet.
Dagen markerer også starten på
årets sesong. Salg av rømmegrøt,
kake, kaffe, brus og saft. Muligheter
for grilling.
Sted: Bindal Bygdetun
Tid: Tirsdag 23. juni.
Kl. 17.00-19.00.

Juni - august 2009:

”Skogen, båten og folket”
Brevfortelling omkring lokale båtbyggertradisjoner med
Tutta Anna Laukholm i rolle
og Dagrun Agnes Gangstø på
fløyte. Forestillingen vil bli
vist i Vassås kirke.
Arrangement i samarbeid med
Bindal Bygdetuns venner.
Salg av kake, kaffe, brus og saft
på Bindal Bygdetun etter forestilling.
Pris: forestilling
kr.100,- for voksne
barn u/16 år 50.-/
barn u/6 år gratis.
Sted: Vassås Kirke og
Bindal Bygdetun
Tid: Søndag 19. juli kl. 18.00

August 2009:
”En gammeldags skoledag”
Opplev en skoledag i gamle dager
sammen med Tutta Anna Laukholm
og Ingulf Aune. En opplevelse både
for store og små. Arrangement i
samarbeid med Bindal Bygdetuns
venner. Salg av kake, kaffe, brus og
saft.
Sted: Bindal Bygdetun
Tid: Søndag 16. august
kl. 13.00

September 2009:
”Skjømringkveld”
Kom «å kur skjømring» - og opplev
en fortellerstund sammen med
Tutta Anna Laukholm og Olav
Håkon Dypvik. Arrangement i
samarbeid med Bindal Bygdetuns
venner. Salg av kake, kaffe, brus
og saft.
Sted: Bindal Bygdetun
Tid: Søndag 20. september.
kl. 18.00.

”Sommeråpent”
Tradisjonell sommeråpent.
Omvisninger.
Åpen kafè og museumsbutikk.
Nytt for året:
Nye bilder relatert til gården
i Hildastua.
Nye sjarmerende og nostalgiske
varer i museumsbutikken
i Lessjordstua.
Periode: 23. juni - 2. august.
Tid: Onsdag – søndag:
kl.12.00 – 17.00.

Lessjordstua stod tidligere på Helstad, men ble flyttet til
Bindal bygdetun på 1980-tallet.
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Nytt fra Bindal Frivillig
Sentral
Det er valgt nytt styre i Bindal
Frivillig Sentral.
Her er det nye styret.
Wenche Fjerdingøy - styreleder
Inge Sørhegge - nestleder
Sigrid Nygård
Camilla Brevik
Brit Lilleheil
Vararepresentanter for styret er:
Jonny Busch og Lena Fuglstad.
Kommunestyret har valgt Nina
Kristiansen som kommunens observatør i styret.
Frivillighetssentralen er meldt inn
i Frivillighetsregistret med eget
organisasjonsnr., dermed er vi med
i Grasrotandelen gjennom Norsk
Tipping
Frivillighetssentralen har i vår gjennomført 3 åpne kurskvelder, med
temaene:
• Kommunikasjon og Empati
• Førstehjelp
• Lensmannen orienterte om Natteravnenes ansvar, og de foresattes ansvar.
Er det noen som ønsker å være
Natteravn, ta kontakt med Frivillighetssentralen.
Leseombud på Sykehjemmet er
kommet i gang. Inntil videre vil
dette være et tilbud hver mandag.
Det er frivillige som har denne oppgaven.

Frivillighetssentralen tok initiativ til
å starte Terråk Husflidslag. Laget er
i drift og leder er Solbjørg Nygård.
Er det flere som ønsker å være med
i Husflidslaget, er det bare å ta kontakt med Frivillighetssentralen eller
Solbjørg.
Frivillighetssentralen har også etablert en Strikkekafé, der er Elsa
Bergerud og Ragnhild Otervik
sjefer. Har du lyst å være med, ta
kontakt med Frivillighetssentralen
eller en av de 2 damene.
Vi minner om at alle er hjertelig
velkommen på de hyggelige onsdagstreffene våre. Vi lover kaffe og
god prat.
Frivillighetssentralen holder stengt
i sommerferien, fra uke 29, til og
med uke 33.

Åpningstider:
mandag – fredag: kl.09.00-15.00
Tlf. 75 03 17 44
Mobil. 482 99 650
frivillighetssentralen@
bindal.kommune.no
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Topp 10

Følgende topper er merket med
rødt (fargebånd, markør av tre eller
maling på fjellgrunn), og bøker for
registrering ligger ute hele året. Bøkene blir tatt ned i september, men
nye legges ut igjen, slik at man kan gå
hele året. Av hensyn til elgjakta, bør
man være ferdig med turene i begynnelsen av oktober.
1. Heilhornet
ca 3-4 timer

1058 m.o.h.

2. Lesshornet
ca 2 ½ time

799 m.o.h.

3. Holmshatten
ca 2 timer

620 m.o.h.

4. Vattafjellet
(Otervikfjellet)

449 m.o.h.
ca 2 timer

5. Veabakken (Terråk) 150 m.o.h.
ca 1 time, passer for barn
6. Middagstuva (Årsandøy) 276 m.o.h
ca. 1 time
7. Mulingen (ved Vassås) 321 m.o.h.
ca 1 time, passer for barn

8. Varden på Heia (Åbygda) 275 m.o.h.
ca 1 time, passer for barn
9. Maraftashaugen (Åbygda) 132 m.o.h.
ca ½ time, passer for barn
10. Åkvikfjellet.
ca. 1 time

295 m.o.h

(Gangtider er oppgitt for en veg)

Betal kr 130,- til Bindal Idrettsråd,
bankkonto 4651.10.17300 innen 15.
oktober hvis du ønsker krus. Kravet
er minst 8 topper for personer over
9 år. For barn til og med 9 år og for
funksjonshemmede er kravet minst
4 topper. Topp 10 postene er merket med FYSAK-logo og kommunevåpen. Pass på at du ikke skriver deg
inn i feil bok. Det finnes mange andre turbøker ute i marka. Alle Topp
10-turene er merket med røde skilt
ved startpunktet.
Trimkort kan du hente på hjemme
siden: www.bindal.no/topp10
Bruk kortet for å notere datoene for turene, og lever det inn

ved å sende det, som vedlegg til
mailto:topp.10@online.no eller i
vanlig brevpost til : Topp 10 v/ Svein
Holten, 7982 BINDALSEIDET. Passer det best for noen å levere inn
kortet på Rådhuset kan dere gjøre
det til informasjonen der.
Kart
Kart kan lastes ned fra hjemmesiden: www.bindal.no/topp10
Gjestebok
Om du ønsker å dele din Topp10
Bindal tur med andre, send oss dine
ord og bilder om opplevelsen. Vi vil
lage en gjestebok og legge ut din historie på websiden.
Ansvar
Det er Bindal Idrettsråd via en undergruppe med styre, som har
ansvaret for Topp10. Bindal kulturkontor og FYSAK- kordinator bistår
også med hjelp.
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Utgangspunktet for veibeskrivel
sen er start i Kjelleidet.
1 & 2. Heilhornet og Lesshornet:
Følg RV 17 mot Holm, etter ca 2,5
km er der parkering på venstre side
av veien. Stien starter på andre side
av veien, like ved bekken.
3. Holmshatten:
Følg RV17 mot Holm og på den lange
sletten før kirken, like ved 60 km
skiltet, er det merket på høyre side
av veien. Følg veien ca. 300 m. Der
er det parkering og stien begynner.
4. Otervikfjellet:
Følg veien til Bogen, videre mot Gutvik, ta så av mot Nord-Horsfjord og
videre til Kjellsand. Det er parkering
på høyre side av veien, og stien starter på venstre side.

5.Veabakken:
Følg RV 17 til Årsandøy og ta av mot
Terråk, etter ca 9 km. er det et vatn
på høyre side (Fallbekkvatnet). 200
m. lengre fremme er det parkering
på venstre side av veien og stien er
på høyre side.
6. Middagstuva (Årsandøy):
Følg RV 17 til Årsandøy. Ca 200 m.
sør for krysset mot Terråk er det
parkering på høyre side av veien.
Man kan også parkere på rasteplassen.
7. Mulingen:
Kjør RV 17 til Årsandøy og ta av
mot Terråk. Kjør gjennom Terråk
og fortsett forbi Vassås kirke. Ca
300 m. etter kirken tar en av mot
venstre og kjører et lite stykke på en
grusveg inn i skogen til parkering.

15
8.Varden på Heia:
Kjør RV 17 til Årsandøy og ta av mot
Terråk, man passerer Terråk og kjører til Åbygda. Etter å ha passert alle
gårdene tar en av til venstre like før
Fuglstadbrua, og etter noen hundre
meter er det parkering på høyre side
av veien, og stien er på venstre side.
9. Maraftashaugen:
Ta av fra riksvei 17 ved Årsandøy.
Kjør til Åbygda, over Fuglstad bru, ta
til høyre cirka 70 meter etter brua.
Følg skilting til parkering på Gautmoen.
10. Åkvikfjellet:
Kjør RV 17 mot Holm. Ved Kveinsjøen tar en av mot Bindalseidet, og
ta deretter av mot Røytvoll. Når en
kommer til Skjelsviksjøen tar en av
mot Åkvik og kjører til veiens ende.
Der er det parkering og start på
stien.
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K ulturk alender S ommer 2009
Dansefester

Nordlandsbåtregattaen 2009.
Fredag 26. juni utefest med VAGABOND
Lørdag 27. juni utefest med FURULUNDS
Anne Nørdsti til Bindal i oktober.
9. oktober blir det en stor dansekveld på "Toppen" med Anne Nørdsti.
Arrangør er Terråk IL.
St.Hans-feiring.
Tirsdag 23. juni er det familiekveld i Møllebogen.
Det blir tradisjonell feiring med bål, grillmat, rømmegrøt, fiskekonkurranse, spettkasting og leker.
Arrangør er UL Framsteg.
Grautfest i Båtneset
Lørdag 18. juli. Gruppa "Fullt hus" spiller til dans.
Utefest i parken på Bindalseidet.
Lørdag 11. juli spiller ”Kveinås”, ”Adrian Jørgensen
Band” og ”Russelheim”. Salg av grillmat og vin/øl.
Arrangør er Bindalseidet velforening.

Revy
Revy
Revygruppa "Steintoillåt" framfører sin nye revy
"Fairytales" fredag 4. september og lørdag 5. september på Bindalseidet friskole. Lørdagen blir det
fest etterpå med Black & Blonde som spiller til
utedans i Skogtrøparken. Hvis været blir utrivelig,
flyttes festen innendørs i gymsalen på skolen.

Fotball
Sommer i Åbygda
Ungdomshuset Åsen fredag 10/7
og lørdag 11/7.
Fredag er det premiere på teaterstykket "Lik
til salgs" av Dario Fo. Stykket blir framført av
Åbygda ungdomslag med Cezary Szewczyk som
instruktør.
Lørdag blir det reprise på teaterstykket og med
etterfølgende fest om kvelden hvor "Bjørnars" fra
Lierne spiller til dans.
Fiskefestival på Stranda lørdag 1/8.
med fiskekonkuranse og andre aktiviteter på dagen, og dans til musikk av "Full Rulle" på kvelden.
Sommerkonserten er
søndag 19. juli på Åsen.

Bindal fotball sine hjemmekamper i 4. og 5. divisjon spilles både på Bindalseidet og på Terråk. Da
kampoppsettet ofte endres rett før kampene, er
det lurt å følge med på www.bindalfotball.no og
på oppslag.

Bygdekino
Bygdekinoen starter opp igjen i august
Følg med på www.bygdekinoen.no for oppdatert
program.

