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Klubbhuset ferdig 
Terråk båtforening er ferdige før planen med sitt 
nye klubbhus i båthavna på Terråk.

Felles 17.-maifeiring i 
Bindal! Se side 7
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Bladet sendes gratis til alle husstan-
der i Bindal kommune, og kan leses 
på kommunens internettside.
Neste nummer er planlagt utsendt i 
juni 2014.

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

Bindal rådhus: er åpent  
kl 0800 - 1545  
i tiden 15. sept. til 14. mai, og
kl 0800 - kl 1500 
i tiden 15. mai til 14. sept.
Ansatte nås på telefon i samme 
tidsrom. 
Sentralbordet på Bindal rådhus 
er åpent kl 0830 - kl 15.00. 

Bindal folkebibliotek: er 
åpent for lån av bøker 
kl 0830 - kl 1500, 
samt torsdag kl 1800 - 2000 
i tiden 15. sept. til 14. mai.
Bibliotekar er tilgjengelig 
tirsdag, onsdag og fredag 
kl 0830 - kl 14.30. 

Bindal kommunes kulturpris

Skogsdrift langs kraftlinjer 

Forslag på kandidater til kulturprisen i Bindal kan sendes til 
Bindal kommune innen 1. juni  Retningslinjene for prisen er slik:

1.  Bindal kommune v/ formannskapet deler ut en «Kulturpris». Prisen  
 deles ut hvert år, dersom ikke annet blir bestemt.
2.  Formålet med kulturprisen er å gi anerkjennelse til en person eller  
 forening/lag som har utmerket seg ved sin innsats i kulturlivet i Bindal.
3.  Prisen gis til vanlig til en person, men kan i spesielle tilfeller deles. 
 Prisen kan også gis til en forening eller et lag.
4.  Kulturprisen overrekkes av ordføreren, sammen med et diplom.
5.  Formannskapet tildeler prisen etter innstilling fra oppvekst- og  
 kultursjefen.
6.  Prisen lyses ut i avisene og i kulturkalenderen med en frist for  
 innsending av forslag til kandidater.

Møteplan politiske møter
Formannskapet Kommunestyret
Onsdag 7. mai  Torsdag 24. april
Onsdag 4. juni Torsdag 19. juni
Onsdag 10. september Torsdag 9. oktober
Onsdag 22. oktober Torsdag 13. november

For å unngå ulykker og skader på 
folk og materiell, informerer vi 
om risikoen med skogsarbeid 
nær kraftlinjer! Hvis uhellet er 
ute, må man ikke forsøke å fjer-
ne treet. Trekk unna skadeste-
det, og varsle kraftlaget snarest 
på mob. 91894145. Sørg for å 
holde andre unna området. Kon-
sekvensene ved tre-påfelling er 
listet opp under. 

1. Man setter seg selv i livsfare, si-
den man risikerer strømgjennom-
gang med store effekter. Effekt-
bryterne som kobler ut nettet ved 
feil har gjeninnkoblingsfunksjon 
som gjør at de automatisk prøver 
å koble inn strømmen etter et gitt 
intervall.

2. Man rammer mange nettkun-
der, der i blant næringsdrivende, 
service og helseinstitusjoner og 
husholdninger 

3. Når det er tørt i marka, risikerer 
man å starte skogbrann, ved at gnis-
ter som oppstår ved jord-/kortslut-
ning av linjen antenner bakken.

4. Man løper et betydelig erstatnings-
ansvar ved uaktsomhet. Man kan bli 
avkrevd erstatning for kostnadene 
for mannskap og materiell knyttet 
til reparasjonen, og også kostnader 
knyttet til tapt energilevering. 

Bindal Kraftlag stiller mannskap 
og utstyr til gratis disposisjon ved 
behov for assistanse ifm. hogst 
hvor faren for felling inn på linjen 
er tilstede. 

Hvis nødvendig blir linjen koblet 
ut før fellingen. Dette for at man 
skal unngå livsfarlige situasjoner, og 
skade på folk og anlegg.

- Bindal Kraftlag
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Om Ungdata-undersøkelsen
Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert 
system for lokale spørreskjemaundersøkelser. 
Undersøkelsene er tilpasset skoleelever på 
ungdomstrinnet og i videregående opplæring. 
Etter hvert vil undersøkelsen omfatte de fleste 
av kommunene i landet. I Nordland er 24 av 44 
kommuner med.

Om undersøkelse i Bindal: 
Populasjon: 51
Antall svar: 49
Svarprosent: 96
Deltagende klassetrinn: 
8.-10. klasse på ungdomsskolen
Tidspunkt for undersøkelsen: 
Uke 46, 2013.
Ansvarlig for undersøkelsen: 
KoRus Nord (Kompetansesenter for rus)

Funnene i undersøkelsen vil bli presentert på 
foreldremøter og for kommunestyret i april. 
Stort sett var det positive funn som ble gjort. 
Temaene var alkoholbruk, hvordan unge skaf-
fer seg alkohol, tilgang til data og internett 
hjemme, databruk, dataspill, mobbing via mo-
bil og internett, forhold til foreldrene, forel-
dres og venners påvirkning og foreldrenes in-
volvering i skole og utdanning.

 
Bindal Kraftlag deler hvert år ut sponsormidler til 

lokale lag og foreninger. Vi minner om      
søknadsfrist som er 10.mai.

Søknadskjema for sponsormidler finner du på våre 
nettsider 

www.bindalkraftlag.no
Søknadsskjema kan også hentes på Kraftlagets 

kontor. 

Sponsormidler

Oppsummering Topp 10 – 2013

Ungdata

2011 2012 2013

Heilhornet 673 512 838

Lesshornet 61 38 41

Åkvikfjellet 122 123 100

Otervikfjellet 84 94 92

Jenshola Veabakken ? Veabakken 145 186

Skarstadfjellet 40 50 42

Maraftashaugen 66 36 41

Mulingen 722 439 559

Holmshatten 199 Boka var borte 102

Kvitnesodden 89 56 94

Totalt besøkende 1587 pluss besøkende på Veabakkan 1493 pluss besøkende på Holmshatten 2095 

Det lages fortsatt krus med motiv fra turmålene. 
Motivet i 2013 var Jenshola.
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Selvangivelse og skatteoppgjør Vikarleger

A-ordningen for arbeidsgivere - 2015

Skatteetaten sender ut selvangivel-
sen i mars/april. Denne inneholder 
opplysninger vi har mottatt fra for 
eksempel arbeidsgivere, banker 
og barnehager. I tillegg inneholder 
den en foreløpig skatteberegning, 
basert på de opplysningene Skat-
teetaten har. Du er pliktig til å 
kontrollere selvangivelsen, og sen-
de Skatteetaten eventuelle endrin-
ger før du leverer den.

Viser den foreløpige beregningen at 
du har fått restskatt, har du mulighet 
til å innbetale restskatten tidligere, 
for å unngå rentetillegg. Fristen for 
denne innbetalingen er 31. mai.

Når selvangivelsen er ferdig behand-
let av Skatteetaten, blir skatten 
endelig beregnet og du får tilsendt 
skatteoppgjør. 

Første pulje med skatteoppgjør er 
klar 25. juni. Deretter blir det lø-
pende oppgjør frem til 15. oktober. 
Dersom du leverer selvangivelsen på 
papir, får du skatteoppgjøret ditt tid-
ligst i august.
 
Henvendelser ang 
skattekort, flytting, 
selvangivelse og lignende
Skatteetaten har sagt opp samar-
beidsavtalen med Bindal kommune 
f.o.m 01. juli 2014. 

Dette innebærer at økonomiseksjo-
nen fra 1. juli ikke lenger er service-
kontor for Skatteetaten. Henven-
delser som gjelder endring av skat-
tekort, flyttemeldinger, selvangivelse 
og lignende må etter 01.07.14 skje via 
www.skatteetaten.no eller pr tele-
fon til Skatt Nord tlf: 800 80 000.

Karl Ove Skaanes er vikar for 
Hanne Vea fram til 1. september.

Jørgen Kilås er vikar for Maria 
Strøm Slyngstad, mens hun har fød-
selspermisjon. 

Marit Brevik Johansen er vikar for 
Eva Måøy i 50% stilling som helsesøs-
ter fram til 31. januar 2015. 

I januar 2015 skal alle arbeidsgivere 
levere a-meldingen. Meldingen vil 
erstatte fem av skjemaene som i 
dag leveres til Skatteetaten, NAV og 
Statistisk sentralbyrå. Du bør forbe-
rede deg til ordningen allerede nå.

A-meldingen vil fra 2015 erstatte 
lønns- og trekkoppgaven, årsopp-
gaven for arbeidsgiveravgift, termin-

oppgaven, oppgave til lønnsstatistikk 
og melding til Aa-registeret.
Gå gjennom interne rutiner og for-
systemer allerede nå for å sikre at 
du kan levere opplysninger om lønn 
og ansettelser hver måned. 

A-meldingen kan leveres gjennom et 
lønns- og personalsystem eller re-
gistreres manuelt i Altinn. Arbeids-

givere som leverer på papir i dag, må 
levere elektronisk fra 2015. Arbeids-
forhold og lønn utbetalt i januar skal 
rapporteres inn senest 5. februar. 
Fra 2015 skal permisjoner over 14 
dager rapporteres.

Les mer om a-ordningen 
og a-meldingen på 

www.altinn.no/a-ordningen
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Besøk fra Polen

Felles mønstring på Terråk

Peacepainting får besøk av 50 ung-
dommer fra Polen i slutten av mai. 
Catrine Gangstø i Peacepainting ber 
nå bindalingene om å låne ut en seng 
eller to slik at ungdommene kan få 
besøke norske hjem. De skal over-
natte to netter, i perioden 16. til 28. 
mai. Ta kontakt med Catrine hvis du 
har mulighet for å ta i mot besøk. 

Besøket er en del av et prosjekt over 
to år. I slutten av mars var Catrine 

sammen med Aldona Wawrzyniak, 
Steinar Heimstad og 7 ungdommer 
fra Bindal på besøk i Polen, i den lille 
byen Proszowice, i nærheten av Kra-
kow. 

Også i 2015 og 2016 blir det utveks-
lingsturer mellom Norge og Polen 
for ungdom og kunstnere.

Lørdag 15. februar var det felles mønstring på 
Terråk for ungdom fra Sømna og Bindal.  Det 
var litt færre deltakere enn tidligere, men bra 
nivå på innslagene. Disse bidragene gikk videre 
til fylkesmønstring i Bodø 4. –6 april :

-Jon Espen Stavran med maleri «Den sorte verden»

-Asta Marie Plahte med foto: «Happy ending»

-August Brevik med foto: «Frozen»

-Bindalsanimatørene (Helene Gutvik Grande, Kari Lovise 
Reppen, Lage Hagen Båtnes, Njål Torgnes Kristensen og 
Håkon Berg Dybvik) med animasjonsfilmen «Se ned»

-Vilde Okstad Raaum med sangen «Soul mate» 

Filmen ”Se ned!” skal til Bodø.

"Den Sorte Verden"
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Nytt klubbhus i båthavna på Terråk

Startlån i Bindal

I juni 2013 startet arbeidet med 
å sette i hop 4 anleggsbrakker til 
klubbhus. Brakkene kom fra Klett, 
og ble levert for kr 70.000,-. Ved 

hjelp av dugnad fra foreningens man-
ge medlemmer er huset nå ferdig. 
Blant medlemmene finnes snekkere, 
elektrikere, murere og annet fagfolk 

som villig har stilt 
opp.

Terråk båtforening 
betrakter nå an-
legget som ferdig. 
I båthavna er det 
68 faste plasser for 
egne medlemmer 
(ca 80 stk), og det 
er 37 meter med 
ledig kaiplass for 
gjester.
 
I havna finnes die-
sel, vann og strøm. 

I klubbhuset finnes toalett, dusj og 
vaskemaskin, som de båtreisende 
skal få tilgang til. 

I huset er det også et lite kjøkken og 
en stor, trivelig stue med plass til ca 
20 personer. Huset vil ikke til vanlig 
bli leid ut, men kan brukes av klub-
bens medlemmer til f. eks. konfirma-
sjon hvis alle andre lokaler på Terråk 
er opptatt.

 Styret i Terråk båtforening består 
av Magne Paulsen, Arild Andresen, 
Trond Sæternes, Roald Busch,  Kjell 
Helstad og Kjell Roger Antonsen.

Byggekomiteen har bestått av Roald 
Båtnes og Åge Aspnes.

Har du startlån i Bindal kommune kan du enkelt få oversikt ved å logge deg inn på MinSide

Lindorff Låneadministrasjon administrerer lån og delbetalingsavtaler på vegne av Bindal kommune. Som låntaker får du 
tilgang til en egen webtjeneste, MinSide. Gå inn på www.lindorff.no og logg inn med BankID for sikker identifisering. 
Her finner du all relevant informasjon om lånet ditt og delbetalingsavtaler. Lindorff utvikler siden kontinuerlig for å 
sikre en best mulig tjeneste for deg som bruker.

Magne Paulsen, Åge Aspnes, Arild Andresen, 
Trond Sæternes og Roald Busch har alle bidratt til 
det nye klubbhuset.

Klubbhuset er klart til bruk i god tid før opprinnelig planlagt. Eget venterom er nå tilgjengelig hele døgnet for reisende med hurtigbåt og buss. 
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Grunnlovsjubileet

Filmer fra Bindal til Amandusfestivalen og VAFI 

I år er det 200 år siden Norge fikk 
egen grunnlov. I Bindal vil dette bli 
markert på flere måter. Den 18. mars 
ble Barnehagedagen markert med 
tema demokrati. På Bindal Museum 
vil det til høsten bli flere arrange-
ment og utstillinger. Skolene bruker 
temaet på ulike måter i sin undervis-
ning. Senere i år kommer Birgitte 

Grimstad med et tilbud gjennom 
Den kulturelle spaserstokken:  "Lune 
glimt fra firehundreårig-natten", et 
uærbødig skråblikk på dansketiden. 

De fem animatørene som deltar på 
kulturskolens animasjonsverksted, 
får en travel vår i år. Filmen "Se 
ned!", som hadde premiere på den 
lokale UKM-mønstringa, kom videre 
til fylkesfinalen i Bodø, og Håkon og 
Lage skal være med og representere 
den der. Uka etterpå rei-
ser Kari, Helene, Lage og 
instruktør Astrid Hagen 
til Lillehammer for å delta 
på årets Amandusfestival, 
der "Se ned!" er nominert 
både i klassen for beste 
manus og i juniorklassen.  

Som nominerte får film-
skaperne følge et eget 
opplegg gjennom festival-
dagene, med både sosiale 
og faglige aktiviteter, i til-
legg til selve filmvisningen. 
I fjor laget deltakerne på 

verkstedet filmen "Nyttårsaften", 
og den er nå nominert i filmkon-
kurransen under årets VAFI-festival 
i Kroatia. Dette er en ren anima-
sjonsfestival, med både barnefilm 
laget av voksne og film laget av barn. 
"Nyttårsaften" er eneste film som er 

med fra Norge, og konkurrerer i en 
utvalgt gruppe med 40 andre filmer 
fra hele Europa. VAFI er i slutten av 
april, men det er usikkert om noen 
kommer til å reise. Festivalen dek-
ker opphold for to barn og en reise-
leder, men foreløpig finnes det ingen 

reisekasse for å dekke 
flybilletter. 

I tillegg til "Se ned!" 
har årets gruppe laget 
kortfilmen "Golden 
(strykeb)retriever", og 
jobber ellers for tida 
med dukkeanimasjon. 

Felles 17. mai
17. mai blir det invitert til felles feiring på Terråk om ettermid-
dagen. På formiddagen kan de grendene som ønsker det ha 
egne arrangement, men det er også mulig å delta hele dagen 
på Terråk. Det blir leker og matsalg fra kl 1200 på Terråk 
samfunnshus.

Kl 1500  Festgudstjeneste i Vassås kirke.

Kl 1630 Tog fra Bindal rådhus til Bindal sykehjem og videre til 
Terråk samfunnshus.

Kl 1730 –1900 Festarrangement på Terråk samfunnshus. 
Korps og kor fra hele kommunen blir invitert.

Håkon Berg Dybvik, Njål Torgnes 
Kristensen, Helene Gutvik Grande, 
Kari Lovise Reppen og Lage Hagen 
Båtnes møtes hver tirsdag etter-
middag for å lære animasjonsfilm.

7
Båtsaumen

Informasjonsblad for Bindal kommune



Nå har Frivilligsentralen kommet i gang med 
2 seniornettklubber i kommunen. En på Bin-
dalseidet og en på Terråk. 

Håper mange ser muligheten til å lære data og 
nettbruk på denne måten, det er ingen krav 
til forkunnskaper eller aldersgrense. Dette er 
en sosial og uformell måte å lære databruk på. 
Trenger dere mer informasjon eller har lyst 
til å melde dere inn så ta kontakt med Gerd 
Dybvik eller Paula Lindrupsen.

Vi er tilsluttet en frivillig organisasjon som he-
ter Seniornett Norge, den har eksistert siden 
1997 og har nå nesten 200 lokale dataklubber 
rundt om i hele landet. Mer informasjon om 
dem på Seniornett.no.

Reis deg opp!
For en måned siden kom det opp-
daterte anbefalinger fra Helsedi-
rektoratet angående  kosthold, 
ernæring og fysisk aktivitet. Følger 
man anbefalingene, øker man mu-
lighetene for god helse og minsker 
risikoen for utvikling av hjerte- og 
karsykdommer, kreft, overvekt og 
diabetes. 

De største endringene fra tidligere 
utgave av anbefalingene har skjedd 
på feltet fysisk aktivitet. For første 
gang er en anbefaling om å redu-
sere stillesitting for barn, ungdom, 
voksne og eldre inkludert. Både 
i Norge og internasjonalt har en 
fått øynene opp for den store, 
selvstendige helserisikofaktoren 

som stillesitting innebærer. Regel-
messig fysisk aktivitet to-tre gan-
ger i uka veier ikke opp for risiko-
en det medfører å sitte ned store 
deler av dagen. Anbefalingene om 
fysisk aktivitet for voksne er minst 
150 minutter med moderat fysisk 
aktivitet per uke, altså 30 minut-
ter fem dager i uken, eller en for-
deling av aktiviteten i bolker på 
minst ti minutter hver. 

Mange tror at man må trene for å 
få helsegevinst, men allerede ved 
lavere nivåer av fysisk aktivitet 
ser vi stor effekt. Fysisk aktivitet 
fremmer helse, gir overskudd og 
er et viktig og veldokumentert vir-
kemiddel i forebygging og behand-

ling av over 30 ulike diagnoser og 
tilstander. 

Helsedirektoratet anbefaler økt 
inntak av grønnsaker, bønner, 
frukt og bær, fisk og sjømat samt 
nøtter og frø. Videre anbefaler 
de å erstatte raffinerte kornvarer 
med fullkornsprodukter; smør og 
smørbasert matfett med vegeta-
bilske oljer og matfett basert på 
vegetabilske oljer; fete meieripro-
dukter med magre varianter. 

Man anbefaler at man begrenser 
inntaket av bearbeidet kjøtt, rødt 
kjøtt, drikker og matvarer tilsatt 
sukker, salt og alkohol.

Den 19. februar hadde Venneforeninga ettermiddagskaffe med un-
derholdning og åresalg på Sykeheimen. Det var stort oppmøte og 
mye godt til kaffen. Jarle Okstad, Kåre Rossdal, Roger Johansen og 
Otto Liasjø spilte mange fine melodier og folk trallet og sang med. 
Sofie Gutvik leste fortellinger og dikt for oss.
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Tilskudd til grøfting

Mestringskurs for dyslektikere

Tilskudd til drenering av jordbruks-
jord videreføres. Fylkesmannen har 
nå gjort en kommunevis fordeling av 
tilskuddsmidlene. Bindal kommune 
har for 2014 fått tildelt kr 105 000.
Frist for søknad om tilskudd til dre-
nering av jordbruksjord, settes til 1. 
mai og 15. august. Det kan bare gis 
tilskudd til drenering av jordbruksa-

real som tidligere har blitt grøftet. 
Tilskuddet utgjør kr. 1000 pr daa ved 
systematisk grøfting og kr. 15 pr løpe-
meter grøft ved annen grøfting. Til-
skudd under kr. 3000 utbetales ikke. 

Tiltaket må gjennomføres innen tre 
år fra innvilgning av søknaden.SLF har 
utarbeidet søknadsskjema for ordnin-

gen, som du enten finnes på nett el-
ler fås hos kommunen. Det skal også 
vedlegges grøfteplan, grøftekart og 
Miljøplan trinn 2 for tiltaket.

Mer informasjon finner du på 
hjemmesida til Fylkesmannen i 
Nordland eller Statens Landbruks-
forvaltning (SLF).

Bindalseidet skole i samarbeid med 
Tom van Tuijl skal arrangere mest-
ringskurs for elever med lese og 
skrivevansker/dysleksi. Dette skal 
skje på Hildringen gård 23.-24.mai 
med oppfølging 19.-20.sept. 2014.

På kurset vil du sammen med lærer 
Steinar Heimstad lære å bruke hjel-
pemidlene som finnes for dyslek-

tikere. I tillegg vil det være mange 
artige aktiviteter som paintball, pil 
og bue, taubane m.m.

Inntil 8 elever får plass. Infobrosjy-
re blir utsendt etter hvert. Dersom 
noen foreldre ønsker å være med, 
er det mulig.
Interesse meldes til bindalseidet.
skole@bindal.kommune.no

Barnekunstutstilling
Lørdag 15.mars var det barne-kunstutstilling i 
gymsalen ved Bindalseidet skole. Alle elevene 
fra 1.-10.klasse har vært med i et Munch-pro-
sjekt finansiert av Den kulturelle skolesekken 
i Nordland. Monika Helgesen, tidligere elev 
hos Odd Berdrum, har ledet prosjektet. 

Barnehagedagen!
Barnehagedagen 2014 Bindal barnehage avd. Terråk
Barnehagedagen 2014 ble markert med sang og skramletog fra bar-
nehagen til rådhuset. Barna hadde med fane, flagg og «rytmeinstru-
menter», og delte ut boller til de vi traff på veien. Vi var innom 
rådhuset, legekontoret og bygger’n. Til slutt gikk vi til barnehagen 
hvor vi kosa oss med pølser og brød. 
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Bindal kommunestyre vedtok i be-
handling av budsjett og økonomiplan 
for 2013-2016 å sette av midler til et 
omstillingsprosjekt. 
 
Målet med prosjektet er å belyse 
hvordan den totale driften kan op-
timaliseres, og hvordan kommu-
nens tjenester bedre kan tilpasses 
driftsinntektsnivået. Bakgrunnen 
for dette er at man ser at kommu-
nen har for høye utgifter i forhold 

til de framtidige inn-
tekter. En viktig årsak 
til dette er gjennom år 
en betydelig reduksjon 
i kommunens folke-
tall. Bindal kommune 
engasjerte Telemarks-
forsking til utrednings-
arbeidet. Telemarks-
forskings rapport ble 
presentert for kom-
munestyret 20.02.14. 
Rapporten på 156 
sider kan du lese på 
kommunens nettside 

under nyheter. Telemarksforsking 
peker på at det forventes at kom-
munen vil få redusert sine inntek-
ter betydelig de nærmeste årene. 
Det slås fast at Bindal kommune 
har et høyt driftsnivå, og at utgifts-
reduserende tiltak bør prioriteres 
framfor inntektsøkende tiltak.  Det 
sies videre at driftsnivået kan redu-
seres uten at dette på noen måte vil 
være uforsvarlig. Telemarksforsking 

mener at kommunen først og fremst 
bør se etter de store tiltakene for 
utgiftsreduksjoner, og prioritere å 
gjennomføre disse på en god måte. 
En liten kommune greier ikke å tilpas-
se seg større driftsreduksjoner uten 
å gjøre strukturelle grep. Rapporten 
kommer med flere forslag på ulike 
innsparingstiltak og anbefalinger. 
 
Kommunen vil ta konkret stilling til 
hvordan rapporten fra Telemarks-
forsking skal følges opp. Dette arbei-
det må ses i sammenheng med bud-
sjett og økonomiplan for 2015-2018 
samt kommuneplanens samfunnsdel 
som er under utarbeidelse. Kommu-
nens hovedtillitsvalgte har vært med 
i møtene med Telemarksforsking. 
I videre prosess vil det være viktig 
med god informasjon til ansatte og 
løpende dialog med tillitsvalgte. 
 

Rådmannen

Aktiviteten i mai vil være preget av 
forberedelser til sommersesongen, 
rengjøring, montering av somme-
rens utstillinger mm. 

April
"Sopelimer"
Ei vandreutstilling om sopelimer og 
tradisjoner rundt sopelimebinding.
Sopelimer ble benyttet til alt fra 
feiing av gårdstun, renhold i hus og 

stall til rising av uskikkelige barn. 
Prod: Hans Løvmo, Alstahaug. Siste 
visningsmåned. Sted/tid: Bindal Mu-
seum, u/åpningstider.

Samlingsstund
Flere av kommunens pensjonister 
møtes for en kopp kaffe og hyggelige 
samtaler. Sted/tid: Bindal Museum, 
11. april, 09.mai, 13. juni, lunsjtider.

Juni: 
Båtbyggerbønderne på Helgeland
Åpning av Bindal Museum for seson-
gen. I sommer vises ei utstilling om 
båtbyggerbønderne på Helgeland. 
Detaljer i programmet kunngjøres 
senere.

Sted/tid: Bindal Museum, 22. juni.

Juni: St. Hans
Tradisjonell St. Hans-feiring på byg-
detunet. I sommer vises ei utstilling 
om Vassås kirke på bygdetunet. Salg 
av rømmegrøt med spekemat. Øvri-
ge detaljer i programmet kunngjøres 
senere.
Sted/tid: Bindal Bygdetun, 24. juni, kl. 
17.00-19.00.

Juni- august: 
Sommeråpent både Bindal bygde-
tun og Bindal Museum. Eget pro-
gram for sommersesongen kunngjø-
res i neste utgave av Båtsaumen.

Omstillingsprosjekt i Bindal

Aktiviteter og utstillinger våren 2014:
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Gebyr for arbeider etter 
matrikkelloven
Gebyrsatsene for arbeider etter matrikkelloven i Bindal 
kommune er indeksregulert med 2,9 % for 2014. 

Gebyrsatsene for arbeider etter plan- og bygningsloven og 
forurensningsloven er indeksregulert med 2,9 % for 2014. 

Indeksreguleringen er gjort administrativt i samsvar med 
statistikk for lønnsutvikling i kommunal sektor.

Kommuneplanens samfunnsdel
Bindal kommune arbeider med å få 
utarbeidet kommuneplanens sam-
funnsdel. Formålet med dette arbei-
det er at planen skal bli et styringsdo-
kument for utviklingen i kommunen. 

Samfunnsdelen skal ta stilling til 
langsiktige utfordringer, mål og stra-
tegier for kommunesamfunnet som 
helhet og kommunen som organisa-
sjon. Den skal danne grunnlag for 
sektorenes planer og virksomhet 
i kommunen. Samfunnsdelen skal 
også gi retningslinjer for hvordan 
kommunens egne mål og strategier 
skal gjennomføres, både i kommunal 
virksomhet og ved medvirkning fra 

andre offentlige organer og private.
Kommunestyret er prosjekteier for 
dette arbeidet, mens formannskapet 
utgjør styringsgruppe. Det er satt 
ned ei prosjektgruppe som skal ut-
arbeide forslag til plandokument be-
stående av rådmann og sektorledere 
med avdelingsingeniør Marit Røstad 
som ansvarlig for prosessen.

Samfunnsdelen vil bli tema på hvert 
formannskap fremover, samt at det 
vil bli gitt orientering om framdrift 
i prosessen i hvert kommunestyre. 
Dette for å sikre politisk forank-
ring og eierskap til planen. I tillegg 
har samfunnsdelen vært tema på 2 

folkemøter våren 2013 og på ung-
domstreffet som ble arrangert før 
jul 2013. Det planlegges også møter 
med elevråd, ungdomsråd, pensjo-
nistforeninger og Rådet for men-
nesker med nedsatt funksjonsevne 
og eldre.

Prosjektgruppa har som mål å få lagt 
fram forslag til samfunnsdel til før-
stegangs behandling i kommunesty-
ret i juni 2014. Deretter vil planfor-
slaget bli lagt ut til offentlig ettersyn 
og sendt på høring. Planen vil bli lagt 
fram for kommunestyret til endelig 
vedtak i oktober 2014.
 

Ungdomspakke
Bindal kommune har i sin satsning mot barn 
og unge blant annet følgende ordninger:

• Nedskriving av studiegjeld.
• Finansiering av samarbeidsprosjekt mellom næringsliv og 
studenter.
 
Retningslinjer for disse ordningene kan fås ved henvendelse 
til Bindal kommune, Plan og ressursavdelingen tlf. 75 03 25 
00. Søknad med de nødvendige vedlegg sendes Bindal kom-
mune, Plan og ressursavdelingen, 7980 Terråk. 

Søknadsfrist er satt til 15.mai 2014.
Plan og ressurssjefen

Humanistisk 
konfirmasjon
Bendik Bergersen
Njål Torgnes Kristiansen
Seremoni på Kolvereid lørdag 3. mai. 

Ny avdelingsleder
Jenny Pauline Slåttøy skal vikariere som Helge-
land Museums avdelingsleder i Bindal fra april 
til og med desember 2014. 
Jenny var en av flere godt kvalifiserte søkere 
til stillingen. Jenny ser frem til å gå inn i stil-
lingen som avdelingsleder og til å ta fatt på de 
oppgaver som venter henne.  Under vikariatet 
vil hun være tilgjengelig på telefon 915 19 849.

Å P N I N G S T I D E R

Bindal museum
Mandag-fredag: åpent v/kontortid
Utover dette holder museet åpent på fore-
spørsel.

Bindal bygdetun
Kun åpent ved arrangementer og på fore-
spørsel fram til sankthans.
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Bygdekinoen
Følg med på 
www.bygdekinoen.no 
for oppdatert program. 
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Tlf. 75 03 19 00

Fax 75 03 19 10

Feilmeld.: 75 03 19 19

E-post: post@bindalkraftlag.no

Helstad landbruksverksted
tlf. 75 03 24 42,
faks 75 03 43 39

Motorsageksperten

Salg • Service
Utleie av Bobil

• Medisinutsalg 
• tiPPing
• Post i butikk

Velkommen!

 

Bogen AS
Autorisert bilverksted

Bogen, 7982 Bindalseidet

Tlf. 75 03 16 33

terråk

Bistår de etterlatte  
med alle praktiske  

gjøremål i forbindelse  
med gravferd

Gravminner, navntil-
føyelse og oppussing Tlf 74 38 95 00 - 911 54 868 

Sigrun Bergslid
Sentrumsgata 9,  
7970 Kolvereid
Ditt prisgunstige  
alternativ med 

tradisjon og kvalitet!

En verdig avskjed til en fornuftig pris

Åpningstider:  
Man-Fre 9.00-18.00
lør 10.00-15.00

tlf.  
75 03 40 00

Begravelsesbyrået
    Bergslid AS

BassengTider
Kommunen har to stk. basseng. 
Bassengene ligger ved Terråk skole og Bindalseidet skole.

I 2014 er bassenget på Terråk åpent fra1. januar til 24. mars, og fra 6. oktober og ut skoleåret).

På Bindalseidet er bassenget åpent fra1. januar til 4. april, og fra 20. oktober og ut skoleåret.

Barn kr. 30,-      Voksne kr. 50,-

Det er mulig å leie bassenget. Man må da sørge for badevakt selv. 
Prisen for enkeltutleie til personer, bedrifter, lag og foreninger er kr. 400,- pr. time. 

Kulturkalender 
våren 2014

Bindal kommune trenger støttekontakter. 
Helse- og omsorgssektoren trenger voksne over 18 år som kan tenke seg å være støttekontakt. 

Oppsummert kan vi si at arbeidet for en støttekontakt er følgende: 
Bidra til at personer med ulike hjelpebehov gis samme mulighet som andre til å delta i kultur- og fritidstilbud ut fra 
den enkeltes ønsker og behov. Et underliggende siktemål er at brukeren skal fungere best mulig i sitt nærmiljø, også 
uten støttekontakt tilstede. 

Støttekontaktene skal 
• Vise veien ut i kultur- og fritidslivet. Gi den enkelte støtte og motivasjon. 
• Legge til rette for å gi den enkelte opplevelse av å være en del av noe - høre til. 
• Legge til rette, slik at den enkelte kjenner at hun/han bidrar med noe, klarer noe og er til nytte. 
• Legge til rette for at hun/han kan oppleve samhold, at noen bryr seg. 

Er du interessert i å gjøre en jobb ? 
Ta kontakt med Helse- og omsorgssektoren i Bindal kommune v/ Anita S. Lund, tlf 75 03 26 00 

Kulturkalender 
våren 2014

Påskeskirennet i Åbygda
Onsdag 16. april. Følg med på Facebook og oppslag 
om flere opplysninger.

Rekeaften på Granheim Skjelsviksjøen skjærtors-
dag 17. april. 

Påskepøbb arrangeres av Ungdomslaget Fønix på 
Vonheim, Sørhorsfjord lørdag 19. april (påskeaften).  

Terråkmila
Friidrettsgruppa Terråk idrettslag inviterer til 
Terråkmila lørdag 10. mai. 

Bryggedans på Helstad 
lørdag 14. juni. 

Sangerstevne arrangeres av Bindalseidet songlag for 
Norsk Korforbund Sør-Helgeland på Terråk 13.-15. juni.

Nordlandsbåtregattaen på Terråk 
er 27. - 29. juni.

Hatten 4H arrangerer aspirantleir 
for Nord-Trøndelag på Åsen i Åbygda 4.—6. juli.

Bindalseid-dagan 2014 arrangeres på tradisjonelt 
vis 11.- 13. juli.

Bindalsdagen arrangeres på Helstad og Bangstad 
lørdag 23. august.
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