Utgiver: Leka kommune

Dato: 08/05 - 2009

Nr: 09/09

NB!
Til:
Når:
Hvor:
Hvorfor:

Alle ungdommer fra
ungdomsskolen til og med fylte 30 år
Fredag 8. mai kl. 2000
Ungdomsklubben ”Slummen”
Gjenopprette Leka Ungdomsråd LUR

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 15. mai
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 22. mai
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: 22.mai, 05. juni, 26. juni,
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___________________________________________________________________

Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 743 87 000

KUNNGJØRINGER
I flg. Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av17.06. 2005 m/forskr. legges søknad ut til offentlig
innsyn:
Kommune: Leka
Søker: Marine Harvest Norway AS
Org.nr: 959 352 887
Søknaden gjelder: Biomasseendring
Omsøkt størrelse/produksjon: 5460 tonn MTB
Lokalitet: Slokkholmen Ø
Kartref: 65○ 02.456` N 11○ 29.087`E
Kontaktperson: Anders Laugsand Tlf: 90 10 01 07
Søknaden er lagt ut til offentlig innsyn ved Lekatun i Leka kommune i Nord-Trøndelag. Eventuelle
merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne
kunngjøringen.
For mer informasjon angående saksgangen se veileder søknadsskjema nettaddresse:
http://www.fiskeridirektoratet.no/fiskeridir/kystsone_og_havbruk/skjema/veiledning_med_mer
Spørsmål kan rettes til Regionskontoret, Ellen M. Hoel tlf 46 84 68 29
Reguleringsplan Nausthaugen 2 til offentlig ettersyn
Planutvalget i Leka har i møte 21.04.09, sak 11/09 vedtatt å legge ut forslag til
Reguleringsplan for Nausthaugen 2 til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens § 12-1.
Planutkast blir lagt ut ved Leka kommunes administrasjonsbygg, Lekatun.
Evt merknader/uttalelser må være framsatt innen 5. juni 2009 til
Leka kommune v/ rådmannen. Spørsmål kan rettes til Leka kommune, 743 87 000.

Sakliste:
Møte i ADMINISTRASJONSUTVALG Lekatun 12. mai kl. 1030:
02/09 Arbeidsreglement
03/09 Personalpolitiske retningslinjer – permisjonsreglement
Møte i PLANUTVALG Lekatun 12. mai kl. 1100
12/09 Søknad om volumsendring på Lokalitet 2712 Slokkholmen øst – Marin Harvest Norway AS.
13/09 Kommuneplanens samfunnsdel – planprogram
14/09 Marin Harvest Norway AS 959352887 - Søknad om ny lokalitet Steinflesa for
akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann.
Møte i FORMANNSKAP Lekatun, 12. mai kl. 1130
31/09 Tilsetting sykepleiesjef
Unntatt off i hht Off.l. § 13, K.l. § 31
32/09 Hovedinntak barnehagen 2009/2010
Unntatt off i hht Off.l. § 13, K.l. § 31
33/09 Hovedinntak SFO 2009/2010
Unntatt off i hht Off.l. § 13, K.l. § 31
34/09 Tildeling av spesialundervisning
Unntatt off i hht Off.l. § 13, K.l. § 31
35/09 Tildeling av spesialundervisning
Unntatt off i hht Off.l. § 13, K.l. § 31
36/09 Rammetimetall skoleåret 2009/2010
37/09 Rutiner for spesialundervisning
38/09 Leseplikt for administrativt personale
39/09 Økonomimelding 1. tertial
Leka, 06.05.09
____________________
Arve Haug
ordfører

________________________
Bjørn Arne Laugen
rådmann
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KUNNGJØRING
Årsmøte Leka MC
Lørdag 9. mai kl. 2100 UL Lekamøy
Vanlige årsmøtesaker
Nye lokaler treff 2009
Turer
Enkel servering
Odd Husby

---------------------------------------------------------------------------------------------UTLYSING:
Leka blandakor skal arrangere korseminar på Leka 11.-13. september.
Per Oddvar Hildre er engasjert, og rundt 200 sangere fra ulike kor kommer hit
for å delta på seminaret.
Arrangementet skal foregå i Herlaughallen, med seminar fra fredag kveld til søndag
ettermiddag, og avsluttes med stor folkekonsert på søndag.
Vi trenger i den forbindelse kjøkkenhjelpere lørdag fra kl. 0930-1800 og søndag fra
kl. 0930-1800 til å smøre rundstykker, lage varm lunsj, salg av kaffe/mat.
Er det noen som kan tenke seg å ta utfordringen – mot en godtgjøring?
Skoleklasser, lag/foreninger, andre…
Kirsti Østby er kontaktperson, tlf 97 16 95 08
Leka blandakor

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

Veglys Nord omfatter området Leknessjøen - Leknes - Husby - Skei - Myrå - Hållonda til Botnet, Husby Frøvik, samt området Klokkergården - gangvei til skolen.
Veglys Nord avholdt årsmøte 3.mai 09.
Regnskap for 2008:
Strømutgifter totalt inkl. nettleie
kr. 26.966
Reparasjoner/vedlikehold
kr. 19.087
Innbetalt kontingent/annen støtte
kr. 26.100
I fjor ble det reparert 22 lys, 16 pærer, 4 fotoceller, 4 armatur.
Budsjett for 2009:
Strømutgifter totalt inkl nettleie
Reparasjoner/vedlikehold

kr. 30.000
kr. 30.000

Dette innebærer et behov for innbetalt årskontingent fra 109 personer – så langt er det
59 som har betalt… Det er masse lyspunkt som trenger reparasjon hvert år, skifting av
pærer, fotoceller, armatur, påler og linjenett er i dårlig forfatning.
Styret i Veglys Nord er rimelig selvoppnevnt (høsten 2003) da vi så behov for å få
opprettholdt lys langs vegene våre. Vi har på et vis tatt gjenvalg, men dersom noen har lyst
til å være med å bidra er du hjertelig velkommen.
Fremdeles er det en mulighet til å være med på denne økonomiske dugnaden ved å betale
kontingent på kr. 550,- til konto: 4468 05 24 979.
Trekking av ”julekurv” til de som har betalt kontingent ble utsatt, og vi har nå foretatt en
trekking av ”vårkurv” i stedet. Heldige vinnere er: Bernt Erik Thorvik og Elin Pettersen.
Veglys Nord:
Per Helge Johansen, Stig Erling Johansen, Beate Johansen, Anne Furre, Randi Pettersen og Beathe Mårvik
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Solsemvågen båtforening
Er det noen som er interessert i båtplass?
Ta kontakt på telefon 743 99 843 / 400 47 368
---------------------------------------------------------------------------------------------Savner du en grønn turjakke?
Vi fant en fin grønn turjakke på Årdalstrand 3 mai. Størrelse 10 år og med navnet
Morrison. Vi har tatt vare på den.
Kontakt Annette, 90757956 så skal du få den tilbake!
---------------------------------------------------------------------------------------------Trimkrus
Det er fortsatt endel trimkrus som savner eiere.
Kontakt Annette 90757956, slik at dere får trimkrusene deres!
---------------------------------------------------------------------------------------------Skuffende orienteringsmøte fra Sparebank 1 Midt-Norge.
I forbindelse med at bank i butikk ”tomtønna” skal nedlegges, holdte Sparebank 1
M.N orienteringsmøte på Leka. Vi fikk se statistikk på hvor lite tjenesten var brukt.
Og det var vel ventet. Ordningen var dømt til å mislykkes, og det var vel bankens
plan i utgangspunktet.
Vi fikk også vite hvor mye vi kan spare ved å bruke nettbank, for nå har de økt
prisen til 60 kroner pr giro i kassen. Det er som å øke bussprisene for å kunne spare
mer på å gå.
Det var lite hjelp å få for de som ikke har data og heller ikke har ambisjoner om å
lære seg det. Jeg tenker da på de eldre. Forslaget var å få yngre slektninger eller et
verge til å betjene nettbank for seg. Skal de utføre disse tjenestene gratis? Brevgiro
var nevnt, men ikke som et alternativ. Jeg frykter de ønsker å avikle det også.
Hva med lag, foreninger og de som har kontanter som de vil ha inn på konto?
Det virker som om banken vil ha penger men ikke kunder. De har totalt sviktet sine
sparekunder som har vært trofaste i alle år.
Vi har ofte fått vite at et langt og godt forhold til banken er viktig for kredittverdien.
Har banken et slikt forhold til kundene? Hvis det ikke skal være et bank- kunde
forhold, kan man like gjerne bruke Skandia-banken elle City bank.
Hva med en bankbuss som kunne kjøre til de nedlagte filialene? En buss gjerne med
en rådgiver men også tilgang til nett slik at en kunne ta imot en giro eller innskudd
om det trengs til en pris av 60 kroner pr giro kunne en nærmest kjøre hjem til
kunden å hente giroen.
Mitt råd må være bytt bank. Hvis du ikke trenger kontakt med banken er Skandiabanken ok.
Trenger du kontakt med banken er Postbanken eneste alternativ ute i distriktet.
Personlig har jeg nettbank i Grong sparebank, og er godt tilfreds med det.
Sparebank 1 Midt-Norge er verken fugl eller fisk. Jeg hadde håpet at bankene skulle
lande på jorden etter sine ville flukt mot himmelen, det er ikke tilfelle med
Sparebank 1 Midt-Norge.
Inge Nilsen.
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Åpningstider:
Se etter egne oppslag på butikkene
Hovedsakelig åpent onsdag og lørdag kveld,
i tillegg blir det vist noen fotballkamper fra
Premier League/Champions league.
Fre 15. mai:

”Bad taste” - party fra kl. 2200

Søn 17. mai:

Meny: helsteik med tilbehør og dessert (is/gele/karamellpudding evt
bløtkake) kr. 200,Til barn: pølser / evt pomes frites.

Fre 12. juni:

Dans på Tausloftet, musikk av Haugbandet Arne-Leif og Arve
Båtfolk fra Namsos vil også delta på festen, før de seiler videre til Terråk
og regattaen!

11. – 15. juli:

”Skei Dagan” – Leka Opplevelser vil være med på ulike arrangement,
historisk vandring, Herlaugslekene, barneleger etc

Lør 11. juli:

Hagefest, musikk av Namsos bandet Ramp, inngang kr. 250,Aldersgrense 18 år.

Ons 15. juli:

Hagefest

oppvarmingsband; John Martin Hellesø,
Hovedband: Vømmølgutan v/ Bård Bratli fra Verdaln
Bill kr. 250,- aldersgrense 18 år.

M.fb. sommeråpent fra ca 15. juni til ca 15. august - serveringstilbud

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

GUTVIK GNIKK OG GNU (GGG) Time etter avtale på følgende numre:
Massasje: tlf. 74399990 - mobil: 93257578
Hudpleie: tlf. 74399620 - mobil: 96843183
----------------------------------------------------------------------------------------------

Leka steinsenter

har åpent hver lørdag fra kl. 12.00-14.00 i mai, juni og august.
I juli er steinsenteret åpent tirsdag, torsdag og lørdag fra kl. 1200-14-00.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Lekaferja

Ruteendringer Lekaferja mai/pinsen 2009
1., 17., 21. og 31. mai og 1. juni utføres søndagsrute.

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

• Hemmeligheten med lykken er å være god venn med seg selv.

• Kunsten å være lykkelig består i at man gjør sine gleder enkle.
• Den som er lykkelig er sjelden ensom.
• Det menneske blir aldri lykkelig som ergrer seg over andres lykke.
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Program for dagen:
0900
1100
1115
1130
1130
1300
1400
1415
1430

Bilkortesje – start ved Leka skole
Nedlegging av krans ved bauta (ingen gudstjeneste på 17. mai i år)
Leka blandakor synger på Leka sykestue
17. mai-toget starter fra Leka sykestue
Herlaughallen er åpen med kaffesalg
Salg av middag (kjøttkaker og ertestuing)
- Leker for barna
Leka Blandakor synger
Tale for dagen ved 8.klasse med flere
”Fotballbinge-cup”
Disse er utfordret og har sagt ja til å stille med firer-lag (keeper + tre på
banen, evt innbyttere dersom det er nødvendig):
oppdrettere – bønder – sykestua - handelsstanden
Det stilles ingen krav til uniformering men kreativitet og innsatsvilje vil
bli vektlagt i tillegg til antall scoringer.

NB! Parkering kun på snuplass/parkeringsplass - samt grusbanen - nedenfor
ballbingen.

----------------------------------------------------------------------------------------------
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GUDSTJENESTER
Lørdag

23.05 kl. 1100

Konfirmasjonsgudstjeneste
Ofring til konfirmantarbeid

Konfirmanter i Leka kirke 23. mai 2009:
Anette Helene Skråen
Maylinn Juilussen
Julie Johansen
Adrian Thorsen
Erik Holmen Ekrem

På grunn av mangel på prest vil det ikke bli noen gudstjeneste i
Leka kirke på 17. mai i år.
---------------------------------------------------------------------------------------------Informasjon fra FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg):
•

FAU etterlyser aktivitet i musikk/kulturskolen

•

FAU har laget forslag til vedtekter for FAU og SU (samarbeidsutvalg skole) som et
utgangspunkt for videre bearbeidelse. Vedtekter for FAU foreslås tatt opp til
behandling ved årsmøte/storforeldremøte før skolen slutter før sommerferien.

•

FAU ønsker å få med i ordensreglement for skolen at uønsket språkbruk ikke
aksepteres, det skal reageres på dette på samme måte som for uønsket adferd.
Krenkende adferd og språkbruk skal rapporteres til foresatte omgående.

•

FAU er gjort oppmerksom på at ikke alle bussregler overholdes, det forekommer
mobbing, bråk og ukvemsord på bussen. Dette medfører at mange av de yngste
elevene føler det utrygt å ta buss til og fra skolen, og gruer seg, ikke vil være med.
Bussjåfør har myndighet til å reagere på uønsket adferd i bussen.
FAU har hatt møte med bussjåfør og er blitt enig om å sende informasjon til alle
foresatte om at elever som ikke overholder bussreglene kan risikere å miste retten til
å kjøre med bussen.
Første gangs reaksjon gjelder for en uke.
Bussreglene er som følger:
1.
Stå i ro når bussen kommer og til den har stoppet
2.
Gå rolig inn og finn en ledig plass. Ta sekken i fanget eller under beina.
3.
Sitt rolig i setet.
4.
Alle har rett til å få være i fred på bussen. Si fra hvis noen blir plaget.
5.
Ikke reis deg før bussen har stoppet. Gå rolig ut.
6.
Gå ikke over veien før bussen har kjørt.

FAU; Tale K. Rogne, Kristin Floa, Rigmor D. Reppen, Annette Th. Pettersen, Beathe Mårvik

---------------------------------------------------------------------------------------------• Oppspart kjærlighet gir ingen renter.
•

Man kan ikke leve bare av luft og kjærlighet, men man kan sannelig ikke leve uten.

•

Kjærlighet er jo et lotteri, vil man vinne, må man i alle fall spille.
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Vi hilser og gratulerer...
Hipp hurra fer Line som bli 16 år10. mai.
Stor bursdagsklem fra mamma og Julie – vi e kjæmpegla i dæ!

Tusen klæmma og gratulasjoner til Line på hennes 16-årsdag den 10. mai.
Hilsen farmor og farfar

Tusen takk for all blomsterhilsner og omtanke i forbindelse med min sykdom.
Med hilsen fra Inger

Lekaposten gratulerer Oddmund Engan Haug, Marie Thorsen, Joakim André
Wigum Juliussen, Helene Vinjor Totland, Amalie Hansen Sønnesyn,
Anja Helen Ulriksen og lærer Svein Tore Pettersen i 7.klasse ved Leka barneog ungdomsskole med seieren.
Av 947 elever fra 43 skoleklasser i Nord-Trøndelag gikk Lekas 7. klasse helt til topps i
konkurransen Vis med Avis. Leka skole ble best for andre år på rad, slikt står det
respekt av.

Lekaposten gratulerer Leif Rune Jensen med ”Sølvtina” Tines utmerkelse
for å ha levert elitemelk hver måned i 15 år på rad.

TUUUUSEN TAKK!
Tirsdag 5. mai hadde vi flaskeinnsamling til inntekt for Kippermo-cup i Mosjøen i juni, og
vil takke for alle flasker og pengegaver vi fikk på runden vår.
Etter opptelling ble resultatet kr. 5534 i pant, og kr. 700 i kontanter i tillegg☺
Hilsen Helen-Mari, Siri, Julie MP, Amalie, Julie J, Torkil, Thomas og Morten.

Til Leka Sanitetsforening
Tusen takk for pengegaven på 10.000,-.
Dåkk bli invitert på kaffe og omvisning seinar.
Hilsen store og små i Leka barnehage.
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Når dette skrives står kalenderen på 1. mai.
Vi nyter det gode været i sola ute på terrassen i stedet for å svinge flagg
og bannere nede på Youngstorvet. Ikke for å lage noen motdemonstrasjon til
dagens feiring, men heller for å nyte denne første smaken på en kommende forsommer i fulle
drag. Temperaturen på skyggesiden er passert 20 for over en time siden og våre skriverier går mer
eller mindre av seg selv.
Når sant skal sies, så hadde vi heller vært i Ytterdistriktene denne dagen, nærmere bestemt på
skytterhuset, til 1. maifrokost, med både stormåsegg og annet smakelig pålegg.
Nå vet vi jo ikke om stormåsen har kommet skikkelig i gang med verpinga ennå.
Den årvisse frokosten på arbeidernes frihetsdag vil forhåpentlig ha lokket godtfolk av huse denne
gangen også.
I radio og TV breier politikerne seg skikkelig på denne dagen. Det er valgår og da må både hvite
og kulørte løgner tåles. Det samme gjelder bortforklaring av brutte Soria Moria-løfter. Vi som har
levd en god stund har hørt slike ting mange ganger tidligere og bare smiler litt i skjegget. Da er
det mer håndfast å kunne konstatere at det er som vanlig brudd i lønnsforhandlingene på offentlig
sektor. Når dette utmerkede organ ligger i landalmuens postkasser er meglingsfristen ennå ikke
utløpet og spenningen vil vel vare minst en utgave til.
I mellomtiden er det bare å beleire fastlegen i jakten på Tamiflu, mens vi venter på at
svineinfluensaen skal skylle inn over landet. For det vil den gjøre - det har helseministeren sagt og han er kjent for å være nokså skråsikker i sine uttalelser, selv om treffprosenten til tider kan stå
noe tilbake å ønske.
Om ventetiden skulle falle litt lang for enkelte, så byr årstiden på en rekke andre utfordringer. Det
er tid for våronn for de få som ennå driver med slikt, samt andre som ikke bare stikker fingeren i
jorda, men alle med en liten hageflekk eller balkongkasse hvor det skal være blomster på plass til
nasjonaldagen.
Hyggelig 17. Mai til alle spaltens lesere og annet fagnafolk i ”nordområdene”!
Vår hjemmelsmann når det gjelder rådgiving til landalmuen, den salige Lorents Didrik Klüver har
vi permittert også for denne utgaven.
Svaret på forrige spaltes regnestykke (det om de danske gjessene) er 7.
Vi følger opp med en ny regneoppgave, også godt innenfor pensum til 6.-klassinger:
På veien til Drammen møtte Jensen madammen. I sekkene ni hadde hun kattene 10 - hvor mange
ben var på vei til Drammen?
Ord som var mer i bruk da dagens oldeforeldre var unge:
Ord
Barsængmat eller sengjamat (Skikk fra gammelt, etter en fødsel på bygdene lå ofte den fødende
til sengs en ukes tid. Fra andre eller tredje dagen kom gjerne nabokjerringene på besøk,
medbringende en godbit, ikke sjelden rømmegrøt. Bløtkake var også populært,)
Korrelj’ (oppstyr), Krengføtt (lett på foten, gikk med små, lette steg), Ferbala (tjukk l - lei seg)
Uttrykk
Som snyjtt utav næssin på far sin (eller mor si) - svært lik en av sine foreldre.
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-

1100
1130
1100
1700
1800
2000
2000

ONS

1100 - 2300 åpen solstudio - Lidia
1100 - 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
1830 - 1930 åpent bibliotek
1900 - 2030 miniatyrskyting – kjeller Lekatun
2000- 2200 Linedance Lille Herlaughallen
2000 ------- volleyball Herlaughallen

TOR

FRE

1100-2300 åpen solstudio - Lidia
1100-1800 åpen frisørsalong - Ludmia
kino 1-2 gang pr mnd, se etter
oppslag

LØR

MAI
Fredag
Lørdag
Tirsdag
Fredag
Søndag
Torsdag
Lørdag
Tirsdag
JUNI
Søndag
Tirsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Tirsdag
JULI
Uke 27
Lørdag
Onsdag
Uke 29
Uke 30
Uke 31
AUGUST

2300
1330
1800
1800
1900
2100
2200

åpen solstudio - Lidia
åpent bibliotek
åpen frisørsalong - Ludmila
småbarntrim Herlaughallen
fotballtrening miniputt (3-5 kl)
step 2T
fotballtrening

TIR

MAN

SØN

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

- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1330 åpent bibliotek
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1700 åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
- 1900 fotball smågutt/pike
-------- spinn 45 2T
-------- bodypump 2T
- 2100 fotballtrening (6-9 kl)
– 2230 korøvelse - Leka Blandakor
- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
-------- spinn 45 2T
-------- bodypump 2 T
-------- bingo
- 2100 fotballtrening (6-9 kl)
- 2200 badminton
-------- spinn 30 2T- nybegynner
- 2100 åpen solstudio - Lidia
- 1600 åpen frisørsalong – Ludmila
-------- fotballtrening – ungdom
- 2100 åpen solstudio - Lidia
-------- bingo
- 2200 badminton
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09
12
15
17
21
23
26

Informasjon om Ungdomsråd ”Slummen” kl. 2000
Årsmøte Leka MC, UL Lekamøy kl 2100
Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Vertshuset Herlaug; ”Bad taste”-party kl. 2200
Vertshuset Herlaug; salg av middag og dessert
Samtalegudstjeneste med konfirmantene Leka kirke kl. 1930
Konfirmasjon Leka kirke kl. 1100
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030

01
03
04
12
13
30

Høytidsgudstjeneste Leka kirke kl. 1100
Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Nærøy J14 – med 5 Leka-jenter spiller kamp mot Overhalla på Leka stadion
Vertshuset Herlaug; dans på Tausloftet, Arne Leif og Arve spiller
Knøtte-turnering på Leka
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030

11
15
17-19
13-19
20-22

Vertshuset Herlaug, hagefest Ramp spiller
Vertshuset Herlaug; hagefest oppvarming Hellesøe– hovedband Vømmøgutan
Sommerbutikken – UL Lekamøy kl. 1200-1700
Herlaugsdagene 2009
Sommerbutikken – UL Lekamøy kl. 1200-1700

SEPTEMBER
Fre-søn
11-13
OKTOBER
Lørdag
03

Hildreseminar i Herlaughallen, arr Leka Blandakor
Markering av Leka Blandakors 90-årsjubileum

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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