Utgiver: Leka kommune

Dato: 29/08 - 2008

Nr: 16/08

Hei alle sammen!
De fleste er nok ferdige med det meste av sommerferien, og livet kommer
inn i vante rutiner.
Aktiviteter - som har hatt ”ferie” eller sommerlukking en periode – starter
også opp igjen.

Når høstens faste aktiviteter er klarlagt – treningstider, åpningstider ol,

meld gjerne fra slik at vi får dette inn i oversikten på siste side i Lekaposten.

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 05. september
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 12. september
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: 26.09, 10.10, 24.10, 07.11, 21.11, 05.12, 19.12
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_____________________________________________________________________

Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 743 87 000

LEDIG STILLING I LEKA KOMMUNE
(Intern utlysning, jfr. HTA `s kap. 1 § 2.3, andre avsnitt)

”Ved ledig stilling skal deltidstilsatte ved intern utlysing tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel
stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen”.

HJEMMEHJELP
50 % fast stilling som hjemmehjelp innen hjemmebasert omsorg er ledig for snarlig tiltredelse. Søker
må disponere bil.
Arbeidssted: På anviste steder innen området hjemmebasert omsorg.
Stillingene avlønnes etter gjeldende tariffavtale.
Spørsmål ang. stillingene kan rettes til sykepleiesjef Tove Kvaløy på tlf 74387217.
Søknader med bekreftede attester og vitnemål og CV sendes Leka kommune
v/personalkonsulent, 7994 Leka.
Søknadsfrist 08.09.08.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

BIBLIOTEK – ÅPNINGSTID
Mandager og tirsdager
Onsdager

kl. 1130-1330
kl. 1830-1930

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

Informasjon fra skatteoppkreveren:
Noen skattytere har fått innbetalingskort for restskatt med feil beløp. Beløpene har ikke blitt
endret i tråd med restskatt forskuddsinnbetalt etter 30. april. På skatte-oppgjørsblanketten som
ble utsendt i slutten av juni er det korrekt beløp.
De som eventuelt har innbetalt for mye vil få overskytende utbetalt omgående.
(Innbetalingskortene ble sendt direkte fra Skattedirektoratet, slik at skatteoppkreveren
Ikke hadde mulighet til å kontrollere/stanse utsending av innbetalingskort.)
VI BEKLAGER!
---------------------

15. OKTOBER er utleggsdato for forskuddspliktige og etterskuddspliktige. De som får
tilgodebeløp vil få disse på konto i uke 42/43 eller utbetalt avhengig av hva de selv har valgt.
Terminoppgave for 4. termin skal leveres 8. september (papirutgave), på altinn er fristen 15.09.
Innbetalingsfrist: 15.09.
Mvh
Kirsten Pettersen
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Åpningstid kirkekontor gjeldende f.o.m. 11.08.08:
Tirsdag + torsdag + annenhver fredag
Åpningstid personalkontor gjeldende f.o.m. 11.08.08:
Mandag + onsdag + annenhver fredag.
Fredager som har ukenummer med partall:
Kirkekontoret.
Fredager som har ukenummer med oddetall: Personalkontor.
(Personalkontor fredag 15.08.08 )
Mvh
Leka sokn / Leka kommune
Arve Antonsen, daglig leder / personalkonsulent

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

Senior Shop kommer til Leka sykestue torsdag 11. september.
Stort utvalg i lettstelte dame- og herreklær.
Se oppslag.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTPLEIER MARGRETHE EDVARDSEN
Kommer til Leka sykestue
onsdag 17. og torsdag 18. september

For timebestilling ring mobil 901 52 243
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leka blandakor starter straks opp igjen med øvinger – se etter
oppslag på butikkene.
Helga 19. – 21. september skal vi ha seminar på Leka med
T. H. Nilsen og Sølvi Vik Brækkan – alle som liker å synge må gjerne
melde seg på. Seminaret tar for seg repertoaret vi skal ha i høst, så
dette kan være en fin anledning til å erfare hvordan vi øver, og om
korsang kan være noe å satse litt fritid på.
Vi trener nye sangere, og håper mange
benytter anledningen til å være med
på seminaret (helt uforpliktende).
Ella
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Feiing og tilsyn 2008 - informasjon.
Feieravdelingen har ansvaret for feiing og kontroll av fyringsanlegg, samt brannforebyggende
tilsyn i private boliger. Dette er en lovpålagt oppgave, og dekkes av de kommunale avgiftene.
Feiing utføres hvert andre år, mens tilsyn utføres hvert fjerde år. Tjenestene varsles skriftlig
minimum 2 til 5 dager i forkant av tjenesten. Dersom tidspunkt for den varslede tjenesten ikke
passer, ber vi om at vi blir kontaktet slik at nytt tidspunkt kan avtales.
Ved feiing fra loft, innvendig feiing og ved boligtilsyn er vi avhengig av at noen er hjemme når
vi kommer. Dette for å skaffe tilgang til boligen. Ved feiing fra utvendig tak, holder det at stige
er reist eller plassert der den skal reises. Eier må i disse tilfellene fjerne sot fra sotluke selv.
I år gjennomføres feiing hos huseiere i følgende områder:
• Gutvik (med omland)
• Madsøya – Frøvikkorsen – Høgbakken
• Solsem – Haug
Øvrige får feiing utført i 2009.
Tilsyn av pipe/ildsted gjennomføres i år hos huseiere i område:
• Stein – Skei – Leknes
Oppstart med feiing skjer i slutten av august mens tilsyn gjennomføres i november/desember.
Feieravdelingens arbeidsoppgaver dreier seg om den enkelte borgers brannsikkerhet, samt å spre
brannforebyggende informasjon og gode råd innenfor brannsikkerhet i deres bolig.
I den senere tid har vi i media lest om manglende utført feiing hos huseiere pga at adkomsten til
pipa ikke var ihht krav. Dette skyldes endringer i regelverket hvor kravet til sikkerhet er blitt
innskjerpet.
I arbeidsmiljøloven med forskrifter og forskrift om helse- miljø og sikkerhet stilles det krav til
arbeidstakers sikkerhet i deres arbeidssituasjon. Leka kommune pålegger ansatte å ikke utføre
arbeid som vil være en risiko for vedkommendes helse.
For feierens del berører dette bl.a det arbeid som skal utføres på tak, og adkomst til taket.
Feieren vil i et hvert tilfelle vurdere om feiing kan utføres med tilfredsstillende sikkerhet,
herunder om det finnes godkjent takstige i henhold til forskrift om stillaser og stiger fastsatt av
Direktoratet for arbeidstilsyn 14. April 1989 med hjemmel i lov av 4. Februar 1977 om
arbeidsvern og arbeidsmiljø.
For ytterlig informasjon ta kontakt med :Feier, Leif Pettersen, tlf 95826528
eller
Brannsjef, Roger Bratland, tlf 95171528

Krav til godkjent takstige og løs stige
For at takestigen skal være godkjent må følgende forhold være i orden:
• Takstige som benyttes skal være typegodkjent og må monteres i henhold til
monteringsanvisning fra produsent av stigen.
• Takstigen skal være fastmontert i bærende konstruksjon (takstoler). Takstige av tre, eller
takstiger som er festet med bøyler over mønet eller i kjetting rundt pipe er ikke godkjent.
• Typegodkjent utstyr skal være korrosjonsbeskyttet.
Videre gjelder følgende:
• Der gesims-høyden er over 5 meter skal det være montert typegodkjent sklisikring for
feste av løs stige.
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• Dersom pipa er høyere enn 1,2 meter over tak, målt på pipas korteste side, skal det være
montert feierplattform. For denne gjelder også at den skal være typegodkjent og montert
ihht monteringsanvisning.
• På tak med to eller flere piper må det monteres enten typegodkjent takbru mellom pipene,
eller det må finnes takstige til hver pipe. For takbru gjelder også typegodkjenning og
montering ihht monteringsanvisning.
• Også løs stige som benyttes opp til tak skal være typegodkjent. Trestiger er ikke
godkjent. Det er også viktig at stigen er satt stødig opp, og at den er høy nok til å rekke
ca. 1 meter over tak.
Ovenstående forhold må være på plass før feiing kan utføres med tilfredsstillende
sikkerhet.
Brannsjefen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KINO på SKEI
fredag 5. september
1. forestilling:

Jungeldyret Hugo på ville veier (alle)

Hugo og hans trofaste venninne, revejenta Rita, har funnet et fristed på en liten øy
hos deres venn og beskytter, skipskokken Dellekaj. Men Hugo kjeder seg i det kalde,
nordiske klimaet og begir seg ut på en dumdristig epleslang.
2. forestilling:

Den siste revejakta (15 år)

- Noia er når man tror at noen følger etter deg, men når du veit det, da er det noe
annet, ikke sant?, sier Carl i Den siste revejakta. Hippienes tiår går mot slutten og
80tallet nærmer seg med stormskritt. Carl (Kristoffer Joner) og Robert (Nicolai
Cleve Broch) er to sløye typer som lever i harmoni med verden rundt seg og lar livet
passere i en evig hasjrus. De tjener sine slunkne grunker på småsalg av tjall, og mener
selv at de sørger for livsnødvendig påfyll til en lidende befolkning.
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Tilflytterpakken.
Har det vært en evaluering av ”tilflytterpakken”? Jeg tror det er flere en meg som lurer på om hvilken
virkning tilflytterpakken har hatt. Hvor mange har flyttet hit på grunn av den? Hvem har hatt nytte av
den? Og hvem har fått avslag? Har innflytterpakken gitt oss den forventede effekt? Jeg er for en
tilflytterpakke, men tror en del av pengene kunne vært brukt på generelle tiltak, som arbeidsplasser,
transport og hus mm.
Jeg har sett litt på ”Bindalspakken” som belønner husbygging. Jeg tror det også kunne være noe for
Leka. Et av våre største problem er arbeidsplasser og pendlermuligheter. Sosial kontakt med Gutvik og
fastlandet er også et savn. Jeg vet konkret at Gutvikværinger har måtte forlate bingo før slutt på grunn av
ferja. Kanskje det er tilfelle også på kino? På politiske gruppemøter er det regelen.
Transport: Ordningen med at ferja skal vente på flypassasjerer bør utvides slik at den faste avgangen fra
Skei er kl 2300 med retur fra Gutvik kl 2315. Det vil også gi bedre marginer i forhold til avgangen
Vennesund kl 2200.
I tillegg kunne kommunen ha et budsjett for bestillingsturer ved spesielle anledninger når det er
arrangement i Gutvik eller på Leka som har allmenn interesse.
Husbygging: Det har ikke vært bygd hus i Leka på mange år. Det er vanskelig å få lån, det koster minst
like mye å bygge et hus på Leka som andre steder og huset er mindre verd når det er ferdig slik at det
ikke gir full bankgaranti. Tilflytterpakken burde belønne husbyggere uansett alder og barn.
Arbeidsplasser: Næringsfondet bør få en ny filosofi. Det bør skape nye arbeidsplasser ikke bare støtte de
som har nye ideer hvert år. Jeg er spesielt skuffet over hvor lite det er støtte til fiskeri/ fiskebåter.
Jeg håper dette vil skape en positiv debatt og en tilflytterpakke som vil gi Leka mange nye
skattebetalere.
Inge
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Småbåthavna
Årets båtsesong er nå på hell og til tross for en hektisk periode i juli er det 20 % nedgang fra i forrige
sesong, noe jeg velger å skylde på dieselprisene. Utleie av sykler og vaskemaskin er omtrent på
fjordårets nivå, mens internett ser ut til å være lite interessant. Tilbakemeldingene fra gjestene er bare
positiv,
Takket være Lidia er det alltid rent. Systemet med å betale i konvolutter fungere greit og gjestene betaler
mer en gjerne. Landturister som låner sykler og vaskemaskin likeså. Vi har til og med fått ettersendt
brev med penger fra de som har glemt å betale, noen har også betalt via bank.
I år som tidligere har det vert et problem å ta vare på søpla mellom hver tømmedag, 3 uker er for lang
tid i den mest hektiske sesongen. Vi må finne en bedre løsning med ”Retura” til neste år.
I vår fikk vi laget 2 nye kaier til erstatning for 2 som var for dårlig. Skulle gjerne få til 2 kaier til pluss
dieseltank til neste år, men foreningen er liten og vi sliter med rekruttering, så vi er alt for få når dugnad
skal utføres.
Nye medlemmer er velkommen, med eller uten båt.
Med hilsen

www.lekahavn.no
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ÆLSKE DU LEKA?
LYST PÅ SKJORTE?
I

LEKA

T-SKJORTER i ALLE STØRRELSER,
ORiGINALFARGE: HViT
(fås også i grønn, grå, gul og rosa, avhengig av størrelse)
Barnestørrelse 4-6 år:
Voksenstørrelse S-XXL:

kr.200,- pr.stk.
kr.300,- pr.stk.
Kontaktperson Lotte Audne Hamnes tlf.
97 16 00 35
Hilsen
Lise & Lotte.

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

BUKKEJAKT LEDIG PÅ HAUG –
kontakt Bjørn, 97 65 18 43.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Telefon 743 99 700
Høsten og vinterens åpningstider 2008
Fra og med 1. september gjelder følgende åpningstider for NTE Expert Leka:
Mandag stengt
Tirsdag til fredag 09.30 – 16.30
Lørdag stengt
Søndag stengt
Vareutkjøringer vil primært utføres fredager etter kl 16 ved behov.
På grunn av ferieavvikling vil det kunne forekomme dager eller uker butikken er stengt i
perioden september og oktober. Oppslag vil bli satt på butikkdøren på forhånd der det er
mulig.
Vi vil også minne på om at vi holder stengt tirsdag 23. september.
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RUTEENDRINGER LEKAFERJA AS
GJELDENDE FRA 1. SEPTEMBER 2008
Fra Skei (Leka) – til Gutvik
Fremmøte 5 min. før avgang
Mandag – fredag
0650
0800
0935
1035
1240
1340
1440
1540
1640
1815
1915
2100
2230

Lørdag

Søndag

0800
0935
1035

0935
1240

1340
1700
1815

1540
1700
1915

2030
2130

Fra Gutvik – til Skei (Leka)
Fremmøte 5 min. før avgang
Mandag-fredag
0730
0830
1005
1105
1310
1410
1510
1610
1710
1845
1945
2130
2255

Lørdag

Søndag

0830
1005
1105

1005
1310

1410
1730
1840

1610
1730
1945

2100
2155

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

Step
Da er vi igang igjen. Step mandag kl 2000 på skolen.
Ha på gode trimsko, ta med drikke og matte.
Velkommen til nye og gamle steppere.
Hilsen Annette, allidrettsgruppa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Småbarnstrimmen
(0 år - til skolealder)
Vi har startet opp igjen mandager kl 1700 i Herlaughallen.
Småbarnstrimmen er en del av allidrettsgruppen sine aktiviteter,
så betaling skjer gjennom medlemskap i idrettslaget.
Alle er hjertelig velkommen!

---------------------------------------------------------------------------------------NAV kontoret er stengt tirsdag 2. september.
Telefonen blir betjent av NAV Nærøy.
NAV Leka
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Vi i Austra Linedanceklubb vil invitere til linedancekurs på
Nye Vonheim i Bindal 27-28. September -08.
Instruktør på kurset er Arild Lekanger. Han er verdenskjent og har
holdt på med linedance i 12 år hvor han har deltatt i konkurranser og
arrangert kurs.
Vi starter på lørdags formiddag klokken 11.30 og danser store deler
av lørdagen. På kvelden vil det bli fest med salg av mat, øl og vin.
På søndag starter vi på frisk igjen på formiddagen og danser så
lenge vi klarer.
Det vil bli salg av mat og drikke under kurset.
Pris kurs og fest kroner 400.- per deltaker
Overnattingsmuligheter:
Bogen feriehus, 8 km unna. Tlf. 75 03 17 00
Svaberget camping, 15 km unna. Tlf 75 03 17 23
Gutvik camping, 10 km unna. 74 39 96 20

Håper dere har mulighet til å ta turen.
Bindende påmelding til Rita Iren Ulfsnes innen 17. September.
Tlf 97 67 03 94
e-mail: ritaulfsnes@online.no
Med vennlig hilsen
Austra Linedanceklubb
V/Mona Teksum Øvergård
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VEDTEKTER FOR LEKA VASSVERK A/L
Vedtatt av årsmøte 11.06.2008
§ 1.
Leka Vassverk A/L er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset
ansvar. Leka Vassverk A/L har kontor i Leka kommune. Regnskapsåret følger kalenderåret.
§ 2.
Leka Vassverk A/L har til formål å skaffe vann til næringsliv, skoler, kommunale bygg,
gårdsbruk og husstander i henhold til hovedplan for vannforsyning i Leka kommune, og så
langt kapasitet tilsier dette.
§ 3.
Som medlem opptas alle, også institusjoner, innen de distrikt som er nevnt i § 2, og som
tilknyttes anlegget uten uforholdsmessige store utgifter. De som blir medlemmer tegner seg
hos styret. Opptatt medlem godkjenner ved innmeldingen vedtektene for Leka Vassverk A/L
og vedtak som er eller blir gjort av medlemsmøte eller styret på lovlig måte.
§ 4.
Andelskapitalen fordeles på andeler pålydende den til en hver tid gjeldende tariff. Hver
andelseier betaler inn andelen (andelene) ved tilknytning. På skyldig andelskapital betales
renter etter 15 % p.a.
§ 5.
Avgiftssatser.
Formålet med Leka Vassverk A/L er å skaffe tilfredsstillende vann til sine abonnenter til en
lavest mulig kostnad. Alle avgiftssatser for Leka Vassverk A/L skal derfor bygge på selvkostprinsippet, og driften av Leka Vassverk A/L skal over tid ikke gi noe overskudd. Avgiftssatsene
fastsettes av årsmøtet og trer i kraft fra det tidspunkt årsmøtet bestemmer.
§ 6.
Restriksjoner på vann leveranse.
Restriksjoner for vannforbruket etter kortere avbrudd gir ikke grunnlag for reduksjon av
avgiftene
§ 7. Tilknytningsavgifter.
7.1
Tirknytningsavgift skal betales:
- ved ny frittstående bolig,
- når en bebygd eiendom blir tilkoblet.
- Hver matrikulert eiendom betaler en - 1 andel, for å bli tilknyttet vassverket.
7.2
Tilknytningsavgiften beregnes etter de regler som fastsettes av årsmøtet.
Antall andeler beregnes ut fra dette.
7.3
Tilknytningsavgiften forfaller til betaling senest ved tilknytning.
7.4
For medlemmer koster Leka Vassverk A/L anlegg av så vel hoved- som
stikkledninger til 10m fra husvegg etter anvisning fra styret.
Ved tilknytning av hytter/fritidshus dekker Leka Vassverk A/L en kostnad på inntil
150 % av tilknytningsavgiften. .
Leka Vassverk A/L har vedlikeholdet av ledningsnettet. Medlem har ikke rett til å la et
ikke- medlem få vann fra sine ledninger såfremt vedkommende ikke er leieboer i huset.
Ved større forbruk på leieavtale kan ekstra vannavgift fastsettes av styret.
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7.5
Medlem plikter å varsle styret når de vil legge ledninger utenom våningshus og
driftsbygninger. Arbeidet med dette må ikke ta til før de er godkjent av styret. Medlem plikter
å la både egen og andres vannledninger, vederlagsfritt legges over sin eiendom. Grøfter skal
Leka Vassverk A/L lukke forsvarlig og på dyrket mark skal det gjødsles og såes til med frø.
Dreneringsgrøfter som skjæres over skal koples sammen på forsvarlig måte.
Beviselig skade erstattes. Abonnenter med spesielle krav til vannkvalitet må ta ansvar for
dette selv. Leka Vassverk A/L har full råderett over ledningsnettet fram til og med
stoppekranene, og vassverkets folk skal uhindret ha adgang til å stenge av vannet dersom
dette blir nødvendig. Eier av eiendom som ved start av Leka Vassverk A/L ikke er medlem og
som mottar erstatning for grunnavståelse til ledningsnettet, skal ved senere tilkobling til Leka
Vassverk A/L i tillegg til vanlig tilknytningsvilkår betale tilbake tidligere mottatt godtgjørelse
for grunn. Dette gjelder selv om eiendommen har skiftet eier.
§8.

Årsavgifter.

8.1
Årsavgifter skal betales av eier av eiendom som er tilknyttet Leka Vassverk A/L.
8.2
Årsavgifter skal være basert på målt eller stipulert vannforbruk med de reservasjoner som
ellers følger av disse forskrifter.
8.3
Industrieiendommer, institusjoner og skoler skal betale årsavgift etter målt vannforbruk.
Boligeiendommer, fritidshus, leiligheter/boenheter og driftsbygninger i landbruket skal betale
årsavgift etter stipulert vannforbruk.
8.4
Årsmøtet fastsetter hvert år årsavgift for boligeiendommer, fritidshus, leiligheter/boenheter og
driftsbygninger i landbruket. Videre kubikkmeter-pris for målt vannforbruk.
8.5
I innflyttingsåret betales det vannavgift for de hele måneder som gjenstår etter at innflytting
har funnet sted, eller at brukstillatelse er gitt.
8.6
Industrieiendommer og andre som betaler etter målt vannforbruk skal betale minsteavgift
tilsvarende 1 driftsbygning.
§ 9.

Tillegg i årsavgiften.

9.1
Avgiftspliktige som unnlater å etterkomme pålegg om å utbedre lekkasjer på eiendommens
vannledninger skal betale et tillegg til vannavgiften. Tilleggsavgiften begynner å løpe 1 mnd.
etter at pålegget er gitt. Tillegget utgjør 50 % av ordinær vannavgift.
9.2
Abonnenter som unnlater å etterkomme pålegg om montering I utbedring av vannmåler, skal
betale et tillegg på 50 % av tidligere avgift. Tillegget begynner å løpe 3 måneder etter at
pålegget er gitt. Avgiften løper inntil pålegget er etterkommet.
§ 10. Bestemmelser for installasjon og av vannmåler.
For eiendommer med installert vannmåler gjelder følgende: Måleren er abonnentens
eiendom. Styret bestemmer type, størrelse og plassering av måleren. Installasjon bekostes av
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abonnenten. Abonnenten er ansvarlig for vedlikehold og reparasjon av måleren. Blir måleren
skadet eller borte, skal abonnenten omgående sørge for installasjon av ny måler. Abonnenten
skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesing og kontroll. Styret kan gi pålegg om
rutinemessig kontroll og overhaling av måleren. Det kan gis pålegg om kontroll av måleren ut
over rutinekontroll, dersom den ved slik. kontroll viser mindre avvik enn 5% betales utgiftene
av Leka Vassverk A/L
§ 11. Innbetaling av årsavgift
11.1
Avgiften fordeles over 1- en termin pr. år. For eiendom som betaler etter målt forbruk foretas
avregning etter målt forbruk.
11.2
Dersom årsavgift ikke er betalt innen 1 mnd. etter at den avgiftspliktige har mottatt annen
gangs varsel om innbetaling, kan styret, når helserådet ikke motsetter seg dette, stenge av
vannforsyningen til eiendommen.
11.3
Eier av eiendom som er tilknyttet Leka Vassverk ML er ansvarlig for å betale årsavgiftene.
Krav på avgifter er med hensyn til pantesikkerhet og inndriveise likestilt med skatt av fast
eiendom.
11.4
Krav på avgifter er med hensyn til pantesikkerhet og inndrivelse likestilt med skatt av fast
eiendom.
§ 12 Medlemskap.
Medlemskap sies opp med 6 måneders varsel til styret. I tilfelle et medlem selger sin eiendom,
går medlemskapet over til den nye eier med de rettigheter og plikter som et medlem har.
Ved uttredelse må et hvert mellomværende mellom Leka Vassverk A/L og det utredende
medlem være oppgjort. Inntil så skjer vedblir medlemsforholdet å bestå rettslig.
Innbetalt andel betales ikke tilbake, men kan overføres til andre gnr. bnr. uten utgift for Leka
Vassverk AL.
§ 13. Styret.
Leka Vassverk har et styre med 5 medlemmer og 3 varamedlemmer. Styremedlemmene med
unntak av kommunens representanter velges for 2 år. 4 medlemmer og to varamedlemmer
velges av årsmøtet. 1 medlem, med varamedlem, oppnevnes av Leka kommune.
Styrets leder velges hvert år ved særskilt valg. De 4 andre styremedlemmer og de 2
varamedlemmer velges for 2 år. Styret velger selv sin nestleder.
Hvert år trer 2 styremedlemmer og 1 varamedlem ut, første gang ved loddtrekning. Når et
styremedlem eller varamedlem har fungert i minst 2 år kan vedkommende frasi seg gjenvalg
for like lang tid som det har fungert.
Styret sammenkalles av leder når denne finner det nødvendig, eller når to andre
styremedlemmer krever det for en bestemt sak.
Til gyldig vedtak kreves at minst 3 av styrets medlemmer stemmer for.
Styret fører møtebok. (Styret mottar honorar fastsatt av årsmøtet).
§ 14
Styret skal lede Leka Vassverk A/L, tilsette og avsette nødvendige ansatte, fastsette lønn,
vilkår og instrukser for disse.
Dessuten gir styret:
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1. Regler for bruk av vannet fra vassverket, og gir regler for innkreving av vannavgift.
2. Sørge for at det føres betryggende regnskap.
3. Arbeide for vassverkets utvikling og fremgang.
§ 15.
Leka Vassverk A/L forpliktes rettslig ved underskrift av styrets leder (nestleder) og et medlem
av styret.
§ 16 Årsmøte
Årsmøte er øverste myndighet i Leka Vassverk AlL.
Årsmøte holdes minst en gang i året, senest innen utgangen av mai måned. Det innkalles med
minst 14 dagers varsel og ledes av en valgt møteleder.
Årsmøte skal behandle og gjøre vedtak om:
1. Årsmelding med årsberetning fra styret
2. Regnskap
3. Anvendelse av overskudd/dekning av underskudd
4. Valg av styre som nevnt i § 13
5. Valg av offentlig godkjent revisor
6. Saker for øvrig som styret setter på sakslisten
7. Innkomne forslag. Disse må, for å kunne behandles, være styret i hende senest en
måned før årsmøte holdes.
8. Fastsette honorar for styret
I årsmøte behandles bare de saker som er nevnt i sakslisten. Denne kunngjøres sammen med
innkallingen. I årsmøte har hver andel 1 stemme. Det gis anledning til å møte med inntil 3 tre personlige fullmakter i tillegg til sin egen. Alle vedtak gjøres med simpelt flertall, hvor ikke
annet er fastsatt i vedtektene. I tilfelle stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme. Ved
valg avgjøres stemmelikhet med loddtrekning. Det føres protokoll over forhandlingene,
underskrevet av protokollfører og to møtedeltakere.
§ 17 Medlemsmøte
Medlemsmøte sammenkalles av styret når dette finner det nødvendig, eller når minst 1/10 av
medlemmene krever det for behandling av en bestemt sak.
Når det gjelder avvikling av medlemsmøte så følges de bestemmelser, så langt dette passer,
som gjelder for årsmøte. Medlemsmøte kan innkalles med mindre enn 14 dagers frist når
forsvarlig varsling skjer personlig til medlemmene.
§ 18.
Eventuelt overskudd på driftsbudsjettet etter at renter og avdrag på gjeld, tilsyn og
vedlikehold er betalt, innsettes på konto til fornyelsesfond.
Nord-Trøndelag fylkeskommune har rett til å iverksette den kontroll som finnes nødvendig, for
å påse at vedtektene og de vilkår som er satt for statstilskudd blir fulgt.
§ 19.
Tvister mellom Leka Vassverk A/l og dets medlemmer skal med bindene virkning for begge
parter avgjøres av en voldgiftsrett på 3 medlemmer.
Hver av partene velger ett medlem med sorenskriveren i Namdalen eller av ham oppnevnt
jurist som oppmann. I tilfelle en av partene 4 uker etter mottatt varsel ikke har nevnt opp sin
representant, nevner sorenskriveren også opp denne. Voldgiftsretten avgjør samtidig med
bindende virkning hvordan utgiftene ved voldgiftsdomstolen skal deles mellom partene.
§20.
Leka kommune kan overta Leka Vassverk A/L etter forhandlinger og oppløsning av vassverket.
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§ 21.
Forslag til endring av vedtektene kan bare behandles på ordinært årsmøte.
Til gyldig vedtak for endringene kreves 2/3 flertall av stemmene på årsmøtet. Dog må ingen
forandring i disse vedtektene eller avvikelser fra disse finne sted uten samtykke fra Nord Trøndelag fylke.
§ 22.
Forslag til oppløsning av Leka Vassverk A/L må være sendt styret til behandling senest innen
1. juli og behandles på første ordinære årsmøte.
Til gyldig vedtak for oppløsning kreves at minst halvparten av medlemmene er tilstede og at
minst 2/3 av disse stemmer for. Møter ikke så mange opp avgjøres forslaget på et nytt
medlemsmøte og da med simpelt flertall av de møtende. Oppløsning av Leka Vassverk A/L må
ikke finne sted uten samtykke fra Nord -Trøndelag fylkeskommune.
§ 23.
Blir det vedtatt å oppløse Leka Vassverk A/L, velges et avviklingsstyre på 3 medlemmer med 2
varamedlemmer. Det velger selv sin leder og nestleder.
Dette styret skal avvikle selskapets virksomhet, selge dets eiendeler, kreve inn tilgodehavende
og betale dets gjeld. Etter at gjeld er betalt skal den gjenværende formue fordeles slik:
Først tilbakebetales statstilskudd og andre tilskudd som er gitt under bestemte forutsetninger.
Deretter tilbakebetales andelene. Mulig restformue skal anvendes etter medlemsmøtets
nærmere vedtak.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

TRIMKORTSESONG 2008
I år er det 29 poster. 15 klipp for å kunne få krus.
For de under 10 år og over 60 år er det 12 klipp for å få krus. 100 kr legges i lag med
kortet for de som ønsker krus.
Trekning av en overraskelse på kortene. Spesialtrekning på dere som har greid over 20
poster.
Det blir også en ekstra trekning for dere under 10 år og over 60 år som har greid mer enn
17 poster.
Alle bør levere kortene sine innen 1. november uansett hvor mange poster dere har tatt.
Leveres i egen postkasse på Joker`n. Kos dere på tur!

Allidrettsgruppa i Leka IL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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GUDSTJENESTER
07.09.

kl. 1100 Leka kirke: høymesse v/Sokneprest Faustmann
Konfirmantjubileum og konfirmantpresentasjon.

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

øvelser høsten 2008
torsdag, 28.8.
torsdag, 11.9.

kl 15.00 – 16.00
kl 15.00 – 16.00

søndag, 5.10.

kl 11.00 opptreden i familiegudstjenesten

onsdag, 24.9.

onsdag, 22.10.

torsdag, 20.11.
torsdag, 27.11.
torsdag, 11.12.
torsdag, 18.12.
onsdag, 24.12.

øvelse (på skolen)
øvelse (på skolen)

kl 16.30 – 17.30

øvelse (i kirka)

kl 16.30 – 17.30

øvelse (i kirka)

kl 15.00 – 16.00
øvelse (på skolen)
kl 15.00 – 16.00
øvelse (på skolen)
kl 15.00 – 16.00
øvelse (på skolen)
kl 15.00 – 16.00
øvelse (på skolen)
kl 12.00
opptreden i familiegudstjenesten

Vi prøver ny tid og sted i høst. OBS! To øvelser er på onsdager i kirka sånn som før.
Velkommen til trivelige øvelser!
Hilsen fra Tale og Donata

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

NOK ET BIDRAG I ”ASFALTKAMPANJEN”:
ASFALT på yttersida er bestilt fra UNIVERSETS KATALOG
- jfr. ” The secret” av Rhonda Byrne (bok og dvd).
----------------------------------------------------------------------------------------------------

☺ Smil et smil før du sover, så går dagens surhet over.
☺ I evighedens perspektiv er øjeblikket som et liv.
☺

Husk at glemme bagateller. Husk at nemme hvad det gælder. Husk at elske, mens
du tør det. Husk at leve, mens du gør det.

☺ Bekymringer trekker en negativ rente; de vokser seg små hvis man lar dem vente.
Piet Hein
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Sommeren er på hell, de varme dager med gavmild sol fra en ofte
skyfri himmel er ikke så varme lenger. Hundedagene er over og det er etter hvert
blitt høst. Det er blitt mørkt om kveldene og hele naturen synes både å godta og
innrette seg på en ny fase av året.
Fine høstdager, med klar luft og litt friskere vinder, er heller ikke å forakte. Vi syns disse
dagene direkte inviterer til å bevege seg en smule utendørs.
Vi er verken naturister eller ekstreme frisksportere, snarere tvert i mot, men en smule turgåing
kan umulig skade, sier vi til oss selv. Nå skal en være ganske forsiktig når det gjelder å bevege
seg i terrenget på denne tiden av året. Det er jakt, må vite, og ikke alle jegere er like klarsynte.
Det er bare råbukker som kan skytes på denne tiden, og alt som ikke har gevir skulle i teorien
kunne bevege seg forholdsvis trygt omkring. Vi stoler ikke helt på dette og holder oss til
landbruksveier og stier der vi tusler av gårde i godværet.
Det er ikke bare mer eller mindre uberørt natur som møter oss: Det ligger en god del skrammel
etterlatt langs stiene. Gamle gårdsredskaper det meste, harver, ploger og rester av et gammelt
treskeverk er å se. Til og med en bil er hensatt i terrenget. Vi vandrer videre, men vår
opprinnelige entusiasme har fått en knekk, det er både sikkert og visst.
Vi har all forståelse for at folk lar slike uttjente redskaper plasseres rundt hjemmehusene. Det
kan være mye nostalgi og kjære minner knyttet til både nedrustede fjærharver og ubrukelige
kunstgjødselspredere, hva vet vi. ”Mitt hjem er min borg” skal en eller annen stormann ha sagt,
og med det mente han vel også at alle og enhver kunne innrette seg som en ville rundt tun og
uthus hos seg selv.
Vi finner det vanskelig å knytte nostalgi til utbrukte og defekte redskaper og annet skrap som
plasseres ute i naturen. Ikke er det vel lovlig heller?
Denne øya vår, som vi er både glade i og stolte over skulle vi gjerne sett stå frem som et
eksempel på orden, ryddighet og trivsel. Det koster ikke så mye i penger, men byr på
utfordringer for både øyas ledere på flere plan, og selvsagt til alle og enhver som kan bidra til
resultater i denne sammenheng.
Vi gir vår vanlige hjemmelsmann Lorents Didrik Klüver og hans”Bonde=Practica en liten
pause og siterer fra ”En konstig og ny Heste – Læge – Bog” utgitt i København 1703:

Er en Hest eng under Rumpen, da er den gierne arbeydsom, bliver snart fed. Har hand et
spitzig Been mellem Ørene under Huden, den løber gierne fast, men de som haver et plat
og bredt Been, ere dovne og steege, Hest med spitzige Ører er mer lystig enn de der haver
lange hengende Ører. Haver en Hest en lang tynd Hals og er tyck i Siderne, den løber
snart.
Vi vil ikke påstå et ovenstående beskrivelse har den samme gyldighet i dag som for 300 år
siden, men kan være godt å ha in mente om en er i markedet etter en trofast ganger.
Vi har stadig gamle ord og uttrykk på lager og serverer nok et knippe nedenfor:
Ord
Skårrå’ (sprekk, liten kløft), aill’ (over, slutt – dagen e’ aill), leistain’ (arm i arm),
bomm’ (liten kiste), katekes (katekisme – til skolebruk kalt ”ferklareng”)
Uttrykk
”Det va’ så vijt kattå nådd nova” (Det var i siste liten)
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Vi hilser og gratulerer...
Hjertelig takk for all oppmerksomhet i anledning min 60 årsdag.
Astrid E. Engan

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

Søndag 24. august kom Cirkus Zorba til Leka.
Lokale helter måtte trø til for å bistå underholdningen, mens store og små bivånet det hele og koste seg.

Otto, Arne Morten, Anne Stine, Jo Erik, Andreas, Terje Theodor m flere dro i hver sin ende – men
sterke Samson sto like fast.

Gjermund prøver krefter.

Mmmmm, godt med sukkerspinn. Anders koser seg.
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MANDAG
1130-1330 åpent bibliotek
1700-1800 småbarntrim Herlaughallen
2000
step Herlaughallen

TIRSDAG
1130-1330 åpent bibliotek

ONSDAG
1830-1930 åpent bibliotek
2000
bingo
FREDAG
2000-2200 kino 1-2 gang pr mnd, se etter
oppslag

TORSDAG

SEPTEMBER
Fredag
Søndag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Lørdag
Søndag
OKTOBER
Søndag

05
07

1500–1700 - Åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd

LØRDAG
SØNDAG
2000
bingo

11
17
18
19
20
21
27
28

KINO Ul Lekamøy
Høymesse i Leka kirke kl.1100 v/Sokneprest Faustmann
50-årskonfirmantjubileum og konfirmantpresentasjon
SeniorShop kommer til Leka
Fotpleier kommer til Leka
Fotpleier kommer til Leka
Korseminar på Leka
Korseminar på Leka
Korseminar på Leka
Kurs i Linedance, Nye Vonheim - Bindal
Kurs i Linedance, Nye Vonheim - Bindal

19.

”I sentrum står et menneske.” Årets tv-aksjon.

NOVEMBER

DESEMBER

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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