Utgiver: Leka kommune

Dato: 30.04.10

Nr: 08/10

Mai er straks rundt hjørnet – og med den en del faste arrangement, slik som:
Lørdag
Mandag
Lørdag

01. mai: Felles 1. Mai-frokost i Skytterhuset
04. mai: Flaskeinnsamling til inntekt for glade
fotballjenters sommerturnering
22. mai: Konfirmasjon i Leka kirke

mer om dette finner du i Lekaposten.

SUR

LILLE TRIK

Trøste-gruk

Husråd til udvortes brug

Lyset er gråt
og vejret er vådt,
og føret er kun for vadere,
og jeg er så sur, og det gør mig så glad,
for nu kan jeg kun blive gladere.

Hvis du en dag
er trist i sind,
så krus blot med et smil
din kind.
på to minutter
slår det ind.

Piet Hein

Piet Hein

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 07.05.10
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 14.05.10
Tlf. 743 87 000 e-post: post@leka.kommune.no
Tlf. Legevakt etter kl. 15.30 - 743 99 750
Tlf. Leka sykestue - 743 87 200
Tlf NAV Leka – 747 32 510
Tlf. Likningskontoret Leka – 742 16 525
Neste utgaver 28.05 – 11.06 – 02.07 – 16.07 – 06.08 – 20.08 – 03.09 – 17.09 – 01.10 – 15.10
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___________________________________________________________________
Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 74 38 70 00

Dyr på beite, produksjonstilskudd august 2010.

I henhold til forskrift om hold av storfe, skal storfe ha mosjon. Hovedreglen er at storfe skal være
minst 8 uker på beite. I tillegg stilles vilkår for å kunne motta tilskudd til dyr på beite, jfr forskrift
om produksjonstilskudd §7. For å få beitetilskudd, må storfe være på beite i minst 12 uker! Dette
gjelder for alle typer drift. Beiteslippsdato vil bli kontrollert.
Brudd på reglen fører til avkorting av produksjonstilskuddet.

Sykdom i landbruket
Ved sykmeldinger utover 16 dager, må sykmeldingen leveres NAV snarest.
Dette pga beregning av dagsats for den enkelte søker.
Landbrukskontoret i Leka
--------------------------------------------------------------------------

KUNNGJØRING FRA LEKA KOMMUNE OM TILBUDSINNBYDELSE

Leka kommune ønsker tilbud på følgende tjenester/oppdrag i perioden 15.5.2010-15.5.2011 for
arbeid på/vedlikehold av kommunal eiendom:
Gravemaskin 8 t med mann
Traktor med henger og mann
Traktor med mann
Leie av lift
Leie av liten gravemaskin
Snekker-/tømrerarbeid
Murarbeid
Malearbeid
Tilbudet skal gis i kr. per time. Eventuelle tillegg for tilkjøring, forberedelser og lignende må
oppgis i tilbudet for å kunne få relevans.
Grunnlag for valg av tilbyder vil være kvalifikasjoner/kompetanse. Der det er aktuelt vil
fortrinnsvis fagbrev foretrekkes. Kvalifikasjoner som ikke dekkes av fagbrev bes dokumentert eller
redegjort for. For utstyr/maskiner vektlegges egnethet sammen med kapasitet og sikkerhet.
Ved ellers like tilbud velges laveste pris.
HMS erklæring og skatteattest.
I henhold til forskrift om offentlige anskaffelser § 5-15 og 5-16, skal følgende være vedlagt
tilbudet: HMS-egenerklæring og skatteattest (ikke eldre enn 6 mnd.).
Tilbud som ikke er vedlagt HMS erklæring og skatteattest vil bli avvist.
Tilbyder må kunne vedstå seg tilbudet i 90 dager regnet fra innleveringsfrist.
Tilbudsfrist.
Tilbudet må være innkommet Leka kommune seinest fredag 14.5.2010 kl. 15.30
Kontaktperson Leif Pettersen 95826528.
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Landbrukskontoret holder stengt:
4.-5. mai grunnet deltakelse på kurs
10. – 12. mai på grunn av befaringer sammen med representanter fra fylkesmannen
--------------------------------------------------------------------------

ULOVLIG DEPONERING AV SØPPEL
Vi ser et økende problem med at folk helg og kveld/natt dumper avfall ved miljøstasjonen.
Den som setter fra seg avfall ved miljøstasjonen uten avtale vil heretter bli fakturert for dette.
(Medgått arbeidstid for håndtering + eventuelt gebyr for sekker o.a.)
Levering av hvitevarer er gratis og kan derfor trygt foretas i normal kontortid!
Ellers strekker vi oss langt dersom folk har problemer med å få levert avfall i miljøtorgets
åpningstid – ring oss, så finner vi en løsning.
Leka kommune
74 38 70 00

--------------------------------------------------------------------------

INFORMASJON FRA SKATTEOPPKREVEREN
Oversikt over viktige datoer skatteoppgjør for 2009:
Skatteoppgjør personlige skattytere (lønnstakere og pensjonister) utleggsdato 24.06.
Forfall restskatt 1. termin 20. august, forfall 2. termin 24. september.
For skattytere som ikke er med på juni-utlegget: Utleggsdato 20.oktober.
Forfall restskatt 1. termin 10. november, forfall 2. termin 15. desember.
RESTSKATT UNDER KR. 100 KREVES IKKE INN.
INNBETALING AV TILLEGGSFORSKUDD FOR ALLE FORSKUDDSPLIKTIGE SKATTYTERE:
31. MAI.
For upersonlige skattytere (aksjeselskaper m.v.) er det utleggsdato 20. oktober. Forfall restskatt:
10. november. Innbetaling av tilleggsforskudd innen 31. mai.
ENDRING AV BANK-KONTO FOR TILGODEBELØP
Dersom tilgodebeløp ønskes utbetalt til annen bankkonto enn det som er oppgitt på
selvangivelsen MÅ SKATTYTER levere skriftlig dokumentasjon som er undertegnet av
vedkommende. ( Retningslinjer av 17.06.09 for endring av bankkonto for skattytere gjelder).
Skatteoppkreveren skal påse at følgende er oppfylt:
- Skattyteren må være kontohaver for den bankkonto som tilgodebeløpet utbetales til, eller ha
disposisjonsrett over kontoen.
- Endringer må være skriftlig og undertegnet av skattyter , og dokumentasjonen skal
skatteoppkreveren oppbevare i en egen perm.
- Kopi av bank-kort med bilde kan gjelde som dokumentasjon.
- For næringsdrivende (a/s og lign.) som vil endre bankkonto for utbetaling av tilgodebeløp
skatt, gjelder de samme krav om skriftlig dokumentasjon,
- samt at det også må foreligge legitimert underskrift fra den som tegner for firmaet i følge
firmaattest.
Hilsen
Kirsten Pettersen
skatteoppkrever
--------------------------------------------------------------------------
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Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er et virkemiddel for å forebygge isolasjon og dermed
bidra til økt livskvalitet for den enkelte. Ledsagerbevis er et dokument
i form av et kort som utstedes til personer som på grunn av
funksjonsnedsettelser trenger ledsager for å delta i samfunnet.

Ledsagerbevis
aksepteres

Målgruppen er personer som uten funksjonsnedsettelsene hadde kunnet
delta på egenhånd.
Ledsagerbevis er ikke en lovpålagt ordning, men er en frivillig ordning
som kommunene kan innføre. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til
offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlige transportmidler
der ordningen aksepteres. Søknad sendes til hjemkommunen.
Den som har fått tildelt ledsagerbevis bestemmer selv hvem som til enhver tid tas med som
ledsager. Ledsager kan for eksempel være en venn, familiemedlem eller støttekontakt. Ledsager
får ikke godtgjørelse hvis det ikke inngår i en annen avtale som for eksempel støttekontakt.
I Nord-Trøndelag er alle kommunene med på denne ordningen.
Søknadsskjema for ledsagerbevis får du ved å henvende deg til NAV.
--------------------------------------------------------------------------

Coop Leka
Ledig stilling som butikkmedarbeider.
Det er ledig stilling som ekstrahjelp/tilkallingshjelp ved Coop Leka.
Vi søker en person som kan tiltre på kort varsel, og jobbe ved sykdom, fridager og
ferieavvikling blant de faste ansatte. Den som blir ansatt bør ha arbeidserfaring fra butikk,
kjennskap til data, og være serviceinnstilt.
Lønn etter tariff.
Vi har også behov for en sommervikar i tidsrommet 5.juli til 14. august.
Søkerne bør være over 18 år.
Opplysning om stillingene kan retes til Coop Leka v/bestyrer tlf.74399640.
Søknad sendes til styret innen 08.05.10.
Coop Leka
Ole Emil Solsem.

--------------------------------------------------------------------------

OKSER ØNSKES KJØPT PÅ HØGBAKKEN
GJENNOM HELE ÅRET. HELST OVER 4 MÅNEDER.
RING

RITA IREN
JAN ERLING

97 67 0394
91 34 3873
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Til salgs
Drensrør, anleggsrør, betongkummer og div. rørdeler på lager.
Jan Erling Pettersen
Mob: 913 43 873

--------------------------------------------------------------------------

Rundballer selges
1 lass rundballer (40 stk)
Kr. 300,- pr ball inkl frakt
Rune Skåren, 95979500
--------------------------------------------------------------------------

Torghatten Trafikkselskap
RUTEENDRINGER FOR MAI/PINSEN 2010
Rute 17-522 Skei (Leka) – Gutvik
1. – 13. 17. Og 24. Mai utføres søndagsrute
Ordinær rute 17-522 Skei (Leka) – Gutvik

--------------------------------------------------------------------------

GUDSTJENESTER
02.05.10

Leka kirke kl. 2030 – samtalegudstjeneste
v/ Odd Arne Saltbones

17.05.10

Leka kirke kl. 1115 gudstjeneste ved
Brit Karin Theimann

22.05.10

Leka kirke kl. 1115 konfirmasjonsgudstjeneste
v/ Odd Arne Saltbones
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Felles 1. mai-frokost 2010
Frokosten foregår på Skytterhuset fra kl. 10.00 og utover.
Vi sørger for brød, smør, melk, kaffe, te og noe pålegg. Folk er som vanlig velkomne
til å ta med seg litt, et brød, en smørbrødsalat, en ost eller en påleggspose?
Men mat bruker det å bli rikelig av, så ingen skal være redd for å komme tomhendt!
På tampen blir det kaffe og kake (fint hvis noen har tid og ork til å bake!).
ALLE er hjertelig velkomne til ei trivelig formiddagsstund med mye god mat og mye
hyggelig prat, på tvers av alders- og partigrenser!
NB! Det bruker å bli litt hektisk med og rigge fram mat og kopper til kl 10, så hvis noen
har muligheter til å komme litt tidligere for å være med å gjøre klart, er det
kjærkomment.
Til dem som synes tidspunktet er tidlig/eller kommer i skade for å sovne av, det er
garantert både folk og mat igjen ennå i 12-tida….
Hvis noen lurer på noe,
kontakt Mari-Anne Hoff, tlf 91 66 74 31.
VEL MØTT!
Leka SV
--------------------------------------------------------------------------

Flaskeinnsamling mandag 3. mai

Hei, vi er 6 jenter 13-15 år som spiller på Nærøy fotballag J14.
I juni skal vi på Kippermo-cup i Mosjøen, og det koster jo en del, derfor arrangerer vi
flaskeinnsamling MANDAG 3. MAI.
Vi kjører rundt på heile øya og samler inn fra kl. 16.00 og utover.
Dersom du ikke er hjemme - men ønsker å levere flasker – sett posen/sekken utenfor huset
og merk med ”KIPPERMO-CUP”.
NB!
Dersom du setter flaskene ut i søppelsekk– pass på å merke godt slik at MNA ikke tar den
med i sin våraksjon som er samme dag (der du kan levere tre ekstra sekker restavfall.)
Men det er jo en flott anledning å bli kvitt restavfall og opplagret tomgods på samme
dag☺
Noen av oss deltok på Kippermo-cup i fjor også – og jentelaget Nærøy/Leka kom da hjem
med gullmedaljer og stor pokal – kanskje kan vi gjenta suksessen i år….
På forhånd takk
Hilsen Helen-Mari, Siri, Julie MP, Amalie, Anja og Sigrid

-----------------------------------------------------------------------------
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Leka Sanitetsforening skal arrangere sommerbasar søndag 4. juli. Kl. 1500 i UL Lekamøy.
I den forbindelse ønsker vi oss premier til åresalg – katta i sekken og gevinster til loddbok.
Gevinster kan leveres styrets medlemmer:
Kitty – Ingrid – Solveig – Ragnhild – Ingunn og Linda
-----------------------------------------------------------------------------

Lørdag
Mandag
Lørdag
Fredag

01.05
17.05
22.05
11.06

åpen pub fra kl. 2100
stengt
pubkvled
spiller Trio Way fra Vikna

SKEI DAGAN uke 28 10.-17.juli 2010:
Arrangement i samarbeid med Asiatisk Mat / Leka MC / Rørvik Rafting /
Namdalscruise v Hans Nygård / Horta Velforening
Skei Dagan støttes økonomisk av Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Leka kommune
Foreløpig program:
Lørdag
10.07
Mandag
12.07
Tirsdag
13.07
Onsdag
14.07

Fredag
Lørdag

Årets første hagefest - Slank Bakfra spiller, inngang kr. 250,- aldersgrense 18 år
”Fotvandring på Herlaugs sti”
”Bjørn Bergs Rekeaften”
ettermiddag i gårdshage Vertshuset; ”Skei Jam”(muligheter for andre
interesserte til å underholde) …ta kontakt med Vertshuset…
Maria & Marte band spiller ca en time i gårdshagen og spiller på Tausloftet på
kvelden
16.07 Leka MC, arrangerer det årlige Våttviktreffet…
Vertshuset kveld: ”Asiatisk Aften”
17.07 Stor hagefest med Terje Tysland band
I tillegg vil det bli oppsatt turer med havraftebåter til Hortavær / Gjerdinga

Vershuset Herlaug
-----------------------------------------------------------------------------

Timeplan 2T Leka IL vår 2010
Kl

Mandag

18:30
19:00
19:30

Step
Annette

Tirsdag

Torsdag

Spinn 45
Willy/Kjell Arve

Spinn 45
Willy/Kjell Arve

Bodypump
Marianne/Siv

Åpningstider:
Mandag
kl. 1930-2100
Tirsdag
kl. 1830-2030
Torsdag
kl. 1830-1930

20:00

Romaskin og Tredemølle står på et eget rom og er klare for å tas i bruk.
Kan benyttes i åpningstiden. Vil du heller sykle når det er step, så kom og gjør det!
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Vi hilser og gratulerer...
Kjære Line
Gratulerer så mye med 17-årsdagen 10. mai.
Stor bursdagsklæm fra Julie og mamma
– vi e kjæmpeglad i dæ vænnen!
Hipp hurra for gudfar Odd Husby
som har bursdag 29. april.
Bursdagsklem fra Line
Hipp hurra for gudfar Bjørn Ekrem
som har bursdag 1. mai.
Bursdagsklem fra Julie
Line Mårvik Pettersen
Gratulerer med 17-årsdagen den 10. Mai.
Hilsen farmor og farfar
Hjertelig takk for all oppmerksomhet på 75-årsdagen!
Hilsen Paul Guttvik.
Bursdagshilsen til Laurits Sørli Hanssen
Gratulerer med 3 årsdagen du har 1. Mai god-guten vårres.
Vi kommer på bursdagen din.
Klem fra Mimmi og Offa
Tusen takk til Sanitetsforeninga og Coop Leka for gavene
vi fikk da Stella kom til verden.
Hilsen Stella, Gro og Jon Inge

HJERTELIG TAKK
for gavene vi fikk i forbindelse med Ragnhild Nilsens bortgang.
Leka Sykestue
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

I det dette periodiske, men akk så uunnværlige organ, kommer i posten og
samstundes legges ut på nettet, skriver vi den siste dagen i april.
Gammelt sommermål, 25. i denne måned, er allerede passert. Når denne
ubetydelige parentes i et ellers veldreid og meget informativt blad nedskrivs, er det lite som
minner om vår. Riktignok skinner sola, men snøen ligger nedetter fjellsidene fortsatt. Tidvis har
det vært nattefrost. Det er å håpe at sommertøyet snart kan tas ut av møllposene slik at allmuen
kan feire neste måneds første høytidsdag i noe lettere påkledsel enn det som har vært
dagligdags siden påske.
Ute i den store verden har ting stått mer eller mindre stille den siste uka. Både statsminister og
annet godtfolk har sittet ”askefaste” forskjellige steder i verden. Selveste kongen måtte trille frem
BMW-en og selv kjøre til København for å rekke bursdagsmiddagen til den danske dronningen.
Slike hendelser og forhold er lite behagelige for folk flest, men for bagateller å regne
sammenlignet med det islendingene har og vil få å slite med.
Her på øen går livet sin vante gang, tilsynelatende uten politiske og andre gjenvordigheter.
På fylkesveien rett nedenfor ser det ut som om MESTAs veiskrapedivisjon holder på å trene opp
nye sjåfører. I to dager har den store redskapen overhøvlet grusveien opptil flere ganger. Alle
hull er som tryllet bort og det spares ikke på veisaltet som skal holde støvet nede når veibanen
tørker opp og landvinden igjen blåser over landskapet. Om vi ikke er imponert, så er det ikke
langt fra. Grusen som ble nyttet sist er nokså grov. Derfor føles kjøringen som om underlaget er
rene kulelageret. Sykling langs veien er en skikkelig risikosport og bør fortrinnsvis utøves på
øyas framside hvor en hel generasjon av blankbygdens befolkning lystelig har trillet av gårde
uten fare for å ende i veigrøftene helt uforskyldt. I kommende uke har vi tenkt å la
gammelforden få en tur på veien mellom Naustbukta og Fjølvika. Der er det nylagt asfalt. Når
noe lignende skjer på vestsiden av øya vil nok både forden og vi for lengst være send til skrot.
Det vil si om ikke det kommende kommunevalget kan frembringe politikere med mot til å ruske
opp i et seigt og tilsynelatende baktungt fylkesråd. Om de stedlige kommunepolitikere vil
gjenvelges, må de allerede nå hive seg på årene, bokstavelig talt.
Vår aldri sviktende, men forlengst henfarne opphavsmann til en rekke nyttige råd og
henvisninger for landallmuen, Lorents Didrik Klüver, svikter ikke denne gangen heller.
Fra hans Bonde=Practica, trykket i 1815 hitsettes:

Giv nu dine kreature hver Morgen lidt Salt med Tjære, det bevarer dem mod den skadelige
Uddunstning, Jorden paa denne Tid giver fra sig, og for deraf flydende Sygdomme. .
Du maae, ligesom før, agte paa din Sundhet.. Ofte at arbeide eller gaae dig varm og sveed,
holder din Helbred i stand og afverger Sygdom. Men bliv ikke staaende stille, naar du

er sveed eller varm, i kold Luft.
Ord
Spægli’ (tjukk l, risikabelt, spekulativt), krøbelt (trangt, besværlig), hainklåtomas
(tjukk l, lklåfingra og urolig unge), taterbeinnel (tjukk l, slem og uberegnelig person, helst brukt
om unger og ungdommer)

Uttrykk
Hain kom seg te’ omrømmengs (han slapp unna en farlig eller ubehagelig situasjon)
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MAN

0900
1100
1130
1100
1700
1930

– 1530 NTE Expert åpen
- 2300 åpen solstudio - Lidia
– 1400 åpent bibliotek
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
- 1800 småbarntrim Herlaughallen
------- step 2T

TIR

ONS

0900
1100
1100
1700
1830
1830
1900
2000
2000

– 1530 NTE Expert åpen
- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1800 fotballtrening knøtt
– 2000 badminton
–1945 åpent bibliotek
- 2030 miniatyrskyting – kjeller Lekatun
– 2130 fotball voksen (f.o.m. ungd.skolen)
- 2130 Linedance Lille Herlaughallen

TOR

FRE

0900
1100
1100
2000

– 1530 NTE Expert åpen
- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1800 åpen frisørsalong – Ludmia
– 2200 ungdomstrening - uorganisert

LØR
SØN

1100
1200
1100
1500
1830
1830
1930
2000
2000
1100
1100
1130
1630
1830
1830
1930
1930
2000
2100
1100
1100
1800
1100
2000
1830

- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1300 åpent bibliotek
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1700 åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
- 2000 fotball 5-7 kl
-------- spinn 45 2T
-------- bodypump 2T
-------- korøvelse Lille Herlaughall
– 2130 fotball 8-10 kl
- 2300 åpen solstudio – Lidia
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1400 åpent bibliotek
– 1800 fotballtrening miniputt
– 2000 forballtrening 5-7 kl
-------- spinn 45 2T
-------- bodypump 2T
-------- bingo
- 2130 fotballtrening 8-10 kl
- 2200 badminton
- 2100 åpen solstudio – Lidia
- 1600 åpen frisørsalong – Ludmila
- 2000 fotballtrening – ungdom
- 2100 åpen solstudio – Lidia
-------- bingo
– 2000 badminton

MAI
Lørdag

01

Søndag
Mandag
Tirsdag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Lørdag

02
03
04
10
17
18
20
22

Lørdag

29

Felles 1.mai-frokost kl. 1000 i Skytterhuset, arr Leka SV
Åpen pub – Vertshuset Herlaug
Samtalegudstjeneste i Leka kirke kl. 1930. Odd Arne Saltbones
Flaskeinnsamling fra kl. 1600, arr J14 – fotballjenter på tur til Kippermo-cup
Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Fagforbundets grunnskole FASE 1 – hyblan Sykestua
Gudstjeneste i Leka kirke kl. 1115. Brit Karin Theimann
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030
Fagforbundets grunnskole FASE 1 – hyblan Sykestua
Konfirmasjonsgudstjeneste i Leka kirke kl. 1115. Odd Arne Saltbones
Åpen pub – Vertshuset Herlaug
Åpen pub – Vertshuset Herlaug

01
11
21

Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Trio Way spiller på Vertshuset Herlaug
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030

04
10
12
13
14
15
16
17

Sommerbasar kl. 1500 i UL Lekamøy, arr. Leka Sanitetsforening

JUNI
Tirsdag
Fredag
Mandag
JULI
Søndag
Lørdag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

Hagefest Vertshuset Herlaug – ”Slank Bakfra” spiller
Fotvandring Herlaugs Sti
Bjørn Jens rekeaften, Vertshuset Herlaug
Skei Jam, Vertshuset Herlaug, Maria & Marte spiller i gårdshagen og på Tausloftet kveld
Knøtte-turnering på Leka Stadion fra kl. 1200, arr økonomigruppa
Asiatisk Aften, Vertshuset Herlaug
Hagefest Vertshuset Herlaug – Terje Tysland band spiller

AUGUST
SEPTEMBER

Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement, slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender.
Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger, så unngås unødvendige ”kollisjoner”.
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