Utgiver: Leka kommune

Dato: 11/04 - 2008

Nr: 07/08

Nå har du muligheten til å levere ekstra avfall,
kuldemøbler, hvitevarer/EE-avfall, farlig avfall,
landbruksplast og jernskrot.
Retura MNA, Containerservice og åpent miljøtorg gir deg muligheten til å
bli kvitt avfallet på ulike måter den nærmeste tiden.
Og vil du bli kvitt tomflaskene dine på en enkel måte,
så arrangerer småguttelaget flaskeinnsamling mandag 21. april.

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 18. april
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 25. april
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
Utgivelsesdato for Lekaposten framover 25.04 – 09.05 – 23.05 – 06.06 – 20.06
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_____________________________________________________________________
Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 743 87 000
Felles opprop fra landets kommunestyrer etter initiativ fra Vestre Slidre
kommune:

Opprop: Er landbruket livskraftig nok til å forsyne Norge med mat?
Mange norske kommuner er tuftet på et livskraftig landbruk og aktivitet i bygdene.
Et aktivt landbruk er en forutsetning for å holde bosettingen oppe i distriktene.
Vi har alle sett den store avskallingen av gårder i drift de siste 15 år. Avskallingen er fordelt over
hele Norge og bekymrer stadig nye og større grupper i samfunnet.
Vår kommune er dypt bekymret over denne utviklingen, regionalt som Nasjonalt.
Vi ser nå en markert overgang fra overproduksjon av mat Nasjonalt og Internasjonalt, til en
underdekning. En av hovedgrunnene er at de befolkningstunge nasjonene Kina og India har fått
bedre økonomi og forsyner seg mer av det internasjonale matfatet. En annen grunn er større
etterspørsel etter drivstoff produsert av planter. Verden har i tillegg en stor befolkningsøkning
hvert år. Det blir også stadig bygget ned verdifull matjord i den rike del av verden, også i Norge.
Dette er faktorer som gir grunn til bekymring for selvforsyningen av mat på kort og lang sikt. Men
dette kan også gi landbruket et håp om bedre vilkår og rammebetingelser.
Vi ser nå et krav om at prisene på mat og betalingen til bonden må begynne å stige langt raskere
en det som har vært tilfelle de siste 15 år. Dette kravet kommer nå fra flere hold i samfunnet og er
et krav vår kommune stiller seg bak.
Vi ser en økt satsing på nisjer og småskala og andre tileggsnæringer. Dette kan være en mulighet
for noen. Men det er og vil bli volumprodusenten av mat som er bærebjelken i Norsk
matproduksjon. Denne store gruppen er helt avhengig av et stort løft i målprisene fremover hvis
det skal bli attraktivt for de neste generasjoner å føre matproduksjon videre. Det må også føres en
Nasjonal politikk som gjør at en økning i målpris er mulig å ta ut i markedet.
Inntekt etter innsats i Norsk landbruk blir for dårlig i kampen om å få neste generasjon til å satse.
Vi ser en klar tendens til at gårdene blir avviklet ved generasjonsskifter, eller rett etter
overdragelser. Vedlikehold og nybygging av driftsbygninger er det ikke økonomi til med de midler
driften kaster av seg. Vi mener det er på høy tid å stille spørsmålet: Er Norsk landbruk livskraftig
nok til å forsyne oss med mat i fremtiden?
Sett i lys av et stadig mer omtalt miljøspørsmål, er det vel liten tvil om at alle samfunn som kan
klare en størst mulig selvforsyning av mat transportert over kortest mulige avstander, bidrar til et
pluss i miljøregnskapet. Det å brødfø egen nasjon er kanskje det viktigste bidraget til
miljøregnskapet en nasjon kan gi.
Sett i forhold til lønnsnivå har den Norske befolkning aldri brukt mindre av familieøkonomien på
matbudsjettet. Når vi nå bruker mer på kultur og reiser en på mat kan det vel stilles spørsmål om
matprisen og dermed pris til produsent kan økes uten at det påvirker befolkningen i vesentlig grad.
Trusselen om import har holdt målprisen nede gjennom årene.
Det er da positivt å lese Åslaug Haga og Terje Riis-Johansens artikkel ”landbruk på rett vei !”
publisert den 5 nov 2007. Der det blir skrevet sitat: ”Kravet om lavere matpriser og økt
grensehandel har forstummet” sitat slutt.
Å basere Norges matbehov på import kan vise seg å bli vanskelig i fremtiden. Vi har derfor ikke råd
til å miste flere matprodusenter og deres kompetanse i dette landet.
Vi håper vi kan være enige om at det er nok bønder i byen,og at lysene på ny må tennes i Norske
fjøs.
Vi ønsker med dette brevet å være delaktige i kravet om bedre rammevilkår for Norsk Landbruk på
kort og lang sikt og dermed sikre oppvoksende generasjoner størst mulig selvforsyning av mat og
levende bygder.
Vedtatt av Kommunestyret i Leka kommune, 09.04.08
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VÅRAKSJON 2008 – LEKA KOMMUNE
1. Ekstra levering til renovasjonsbil.
(gjelder IKKE kuldemøbler / hvitevarer)
I følge tømmekalenderen var det mulig å levere 3 sekker ekstra restavfall
samtidig med restavfall mandagen denne uka. Siden tømmekalenderen ikke ble
utsendt til alle husstandene i år, og Retura-avisa med samme informasjon først
kom til husstandene fredag 04. april var det noen som ikke hadde fått med seg
denne muligheten. Retura åpner for at de som ikke fikk levert restavfall den
7. april kan levere inntil 3 sekker ekstra restavfall ved neste ordinære hentedag –
dvs mandag 28. april.
Dette gjelder kun de som ikke fikk levert den 7. april.
Øvrige som fikk levert ekstra sekker denne uka må kjøpe avfallsmerker dersom det er behov for ekstra
levering. Eller benytte seg av muligheten for levering til miljøtorget 6. mai.
Avfallsmerker kan kjøpes på Coop Leka.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Levering til mottaksstasjon / miljøtorg.
Innenfor åpningstida (se nedenfor) kan hver abonnent fritt
levere inntil 0,5 m3 grovavfall;
dessuten kuldemøbler og annet EE-avfall.

Leka miljøtorg

Tirsdag 06.05 Kl. 15.00 – 17.00

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

3. Andre rydde-tiltak.
Etter avtale kan velforeninger og andre organisasjoner som setter i gang egne oppryddingstiltak i
nærmiljøet leie konteinere. Det er også mulig å få en egen avtale på levering av restavfallssekker som
renovasjonsbilen henter.
Kontakt Retura MNA tlf. 74 28 17 60 for å melde fra om behovet.
Avfall fra slike aksjoner kan etter avtale leveres fritt i mai måned.
NB! Gjelder ikke for kuldemøbler og kasserte elektroniske eller elektriske produkter (se eget skriv og
egen aksjon for disse varene)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Innsamling av kuldemøbler, vitevarer og annet EE-avfall
Tilbudet gjelder for kjøleskap, fryser, vaskemaskin, tv-apparat eller lignende
store gjenstander.
Innsamling dette året er planlagt til de to første ukene av juni.
Abonnenter som ønsker å få hentet slikt avfall, må ringe og melde fra til:

SENTRALBORDET PÅ LEKATUN TELEFON 743 87 000 innen 01. mai 08.
Oppgi navn, adresse, telefonnummer (helst også e-postadresse og mobilnummer) og hva som skal
leveres.
Varene må være plassert ved avfallsstativene eller ved vegen. Dette for å gjøre det enklere for vårt
mannskap som skal hente varene. Dato for innsamling blir gjort kjent gjennom melding til den enkelte
som ønsker å benytte seg av tilbudet.

OBS!
Vi kommer i år til å være strenge mht påmeldinger i etterkant og fremsetting av
mange flere varer enn det som er påmeldt. Det blir vanskelig for oss å beregne
både volum og antall turer vi trenger til innsamlingen hvis vi ikke kan holde oss til
lista. Håper på forståelse for dette!
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5. Oversikt årlig kampanje Farlig Avfall

Veglo Miljøservice

Kommune Dato
Dag
Leka
04.06.08 Onsdag

Stoppsted
v/ S-Laget
v/ Butikken

Sted
Gutvik

Tid
13.00-15.00
17.00-18.30

6. Levering til containerbil / lastebil
I en del områder med svært lang avstand til miljøtorg vil det bli mulig å levere grovavfall til bil.
Dette gjelder brennbart restavfall – ikke jern og metall (eks sykler og lignende). Det er fri levering
for inntil 0,5 m3 grovavfall. Avfall ut over dette må ha avfallsmerke påsatt. Avfallet plasseres lett
synlig og tilgjengelig ved veikanten.
Innsamlingsbilene kjører:
CONTAINERSERVICE (mobilnummer 91894124):
7.mai (start kl.10.00) Røytvoll – Skjelsvikssjøen – Bindalseidet –
Solstad – Gutvik – Nord-Gutvik – Nordhorsfjord
---------------------------------------------------------------------------------------------

GRATIS henting av jernskrot!
Containerservice vil kjøre hele regionen og starter jerninnsamling fra uke 24.
Containerservice Ottersøy kan komme til Leka/ Gutvik for å hente jernskrot på gårdene. Dette
avhenger av innmeldt mengde. Dersom 4-6 bruk melder fra at de har jernskrot, vil dette være nok til at
en bil kan komme å hente. Jernskrotet blir hentet på gården.
Ønske om henting må meldes inn innen uke 23.
Har du spørsmål?
Ta kontakt med Ottersøy Containerservice v/ Tom Hamland 743 97 333/ 918 94 124
---------------------------------------------------------------------------------------------

PLASTINNSAMLING

Oppsamlingsdag for landbruksplast på Leka.
TIRSDAG 22. april - KLOKKEN 10.00 – 13.00
Oppsamling skjer som vanlig ved KOMMUNEGARASJEN
Faglaga har tatt på seg å holde tilsyn på Leka. Plasten blir hentet i uke 17 av Containerservice
Ottersøy. Plasten kan bli liggende noen dager på oppsamlingsplassen før den bringes videre. Det er da
viktig at plasten lagres slik at den ikke kan spres. I Gutvik blir det mulighet for henting på hver enkelt
gård (i uke 46). Dette må meldes inn (navn, stedsangivelse, tlf, mengder) slik at Containerservice
vet hvem de kan kontakte og hvor de skal hente.
SORTERING
Plasten skal sorteres i tre fraksjoner og må være så rein som mulig!
1. Glasfibersekk (formel eller gjødselsekk) med innersekk
2. Kvit og blank plastikk (rundballeplast )
3. Farget plast
Også nett og snører kan leveres, men dette må være atskilt fra plasten
(egen container for nett og snører på Leka).

Lykke til!
Hilsen Leka Landbrukskontor
Leka Landbrukskontor
Mob: 91 89 41 24

Containerservice Ottersøy
Tlf: Tom Hamland 743 97 333
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FLASKEINNSAMLING

Fotballgruppa arrangerer flaskeinnsamling mandag 21.april.
Vi henter flaskene etter kl.16.00.
Flasker som settes ute må merkes fotballgruppa.
Arr: småguttelaget.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

SMIL- midler 2008
Fylkesmannens landbruksavdeling i Nord-Trøndelag har fordelt fylkeskvoten på de økonomiske
virkemidlene innenfor SMIL og nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Det betyr at hver kommune har
en ramme. I Ytre Namdal er fordelingen som følger:
Leka
Nærøy
Vikna

450.000,675.000,470.000,-

Søknadsfrist: 1. mai 2008
Det er viktig at dere begynner å planlegge i god tid. Ta gjerne kontakt. Søknaden behandles av
kommunen v/landbrukskontoret. Kommunen kan veilede ved utfylling av søknad
(Annette/Venke/Kristin avhenger av tema).

Det kan gies tilskudd til:
•
•

Planlegging – og tilretteleggingsprosjekter, som områdetiltak og planlegging av fellestiltak.
Tilskudd til kulturlandskapstiltak og forurensingstiltak. Dette er innenfor temaene:
o Tiltak for å fremme biologisk mangfold og holde gammel kulturmark i hevd.
o Tiltak for å bevare kulturminner og kulturmiljøer.
o Tiltak for å fremme tilgjengelighet og opplevelseskvalitet.
o Freda og verneverdig bygninger.
o Utarbeidelse av fangdammer (økologiske rensetiltak) og leplantinger.
o Utbedre hydroteknisk anlegg.
o Omlegging til ekstensiv grasproduksjon på erosjonsutsatte arealer.
o Investeringsstøtte til beitefelt.
o Særskilte bygningsmessige miljøtiltak.

Praktisering av ordningen skjer etter SMIL forskriften og retningslinjer vedtatt av hver kommune.
Søknadsskjema fåes hos kommunen eller på hjemmesiden til SLF: http://www.slf.dep.no
Vedlegg som må følges med er;
• Kart
• Bilder
• Beskrivelse av prosjektet
• Evt. tegninger og kostnadsoverslag
• Evt. jordleieavtaler
Tiltaksstrategien for SMIL er grunnlaget for tildeling av midler fra fylket.
Alle som går med tanker om tiltak bør derfor melde fra til landbrukskontoret slik at dette kommer med
i Leka kommunes tiltaksstrategi. Tiltaksstrategien rulleres årlig.
Hjelp til mer omfattende planlegging?
For utarbeiding av skjøtselsplaner for verdifulle kulturlandskap og restaureringsplaner for
verneverdige bygninger kan vi videreformidle kontakt med aktuelle aktører.
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FAGDAG:
Hvordan bekjempe og unngå ugras i eng og ved kantsoner?
Sted:
Tid:
Arrangør:

Vertshuset Herlaug
Tirsdag 15. april kl. 11.00
Landbrukskontoret og Namdal forsøksring.

Ugras i eng og ved veikantene er en stor utfordring, og det er mange som har
kommentert problemet med hundkjeksa langs veikantene de senere år.
Asbjørn Bjerkan fra Forsøksringen i Namdal kommer for å prate om ugras i eng
med spesielt vekt på høymole.
Siv Nilsen fra Fosen Forsøksring er innleid til å prate om ugras i veikanter med
vekt på hundkjekse og andre ”skabeloner”.
De har kjørt et 5 årig prosjekt i samarbeid med Statens Vegvesen.
Vi får høre om deres erfaringer med prosjektet.
Er vi ekstra heldig kommer det en person fra Statens Vegvesen på møtet
angående diskusjon tidspunkt for slåing av kantene.
Det blir anledning til spørsmål. Det vil bli enkelt kaffeservering.
Med hilsen
Landbrukskontoret i Leka
”Møtet er sponset av Fylkesmannens landbruksavdeling”.
---------------------------------------------------------------------------------------------

BASAR
ÅRESALG
TOMBOLA
LODDBØKER
SALG AV KAFFE OG KAKER

ALLE ER
HJERTELIG VELKOMMEN
Inntektene går til Gutvik Grendalag

Arr. Nattugla
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LEDIGE STILLINGER I LEKA KOMMUNE
Leka kommune er en trivelig kystkommune vest i Nord-Trøndelag.
Administrasjonsstedet ligger på Øya Leka. Kommunen har ca 586 innbyggere.
Hovednæringene er jordbruk, fisk/sjømatoppdrett og servicenæringer. Leka blir ofte
omtalt som Midt-Norges Sagaøy. Her finnes mange historiske minnesmerker og
geologisk er øya en sjeldenhet. Leka kommune har barnehage, 10-årig grunnskole,
gode friluftsmuligheter, lysløype, svømmehall og idrettshall
Tilflytterpakke/tiltakspakke:
Gratis barnehageplass. 1. år for 1 barn.
Kostnad: kr. 22 660.- .
Husleietilskudd. – Tilskudd til leie el. bygg, eller overtakelse av gårdsbruk (gårdsbruk
har allerede denne ordningen) minimum 5 års botid.
Tilskudd: kr. 50 000.boplikt 5 år. Ved brudd betales 1/5 tilbake pr. år.
Gratis medlemskort i lag og foreninger for deltagelse i aktiviteter for et år. (betales av
kommunen).
Kostnad kr. 400.- .
Babypakke. Leka kommune gir følgende tilskudd: gjelder barn født i kommunen
/tilskudd følger kvinnen.
1. barn –
kr. 10 000.- botid min. 1 år – ved brudd 1/12 bet.tilb. /mnd.
2.barn –
kr. 20.000.- botid min. 2 år – ved brudd 1/2 bet.tilb. /år
3.barn –
kr. 40 000.- botid min. 3 år – ved brudd 1/3 bet.tilb. /år
4.barn –
kr. 80 000.- botid min. 5 år – ved brudd 1/5 bet.tilb. /år
5. barn –
kr.160 000.- botid min. 8 år – ved brudd 1/8 bet.tilb. /år
FERIEVIKARER
Pleie- og omsorgstjenesten trenger sykepleierer, hjelpepleierer, omsorgsarbeidere,
hjemmehjelpere, støttekontakter, brukerstyrt personlig assistent, renholder i vaskeriet
og kjøkkenpersonal i perioden 23.06.08 – 17.08.08. Søkere som kan arbeide hele
perioden vil bli foretrukket.
3 års sykepleiestudenter avlønnes med kr 277 500.SYKEPLEIER – 55 % vikariat i turnus.
Sykevikariat er ledig for tiltredelse snarest. Varighet fram til 11.05.08 med mulighet for
forlengelse. Turnus hver 3 helg, hovedsakelig natt. Arbeidsområdet vil være innen
området institusjon og hjemmebasert omsorg.
SYKEPLEIER – 42 % vikariat i turnus.
Vikariat ledig for tiltredelse snarest, varighet frem til 01.04.09. Turnus er under
omarbeidelse, men kan påregnes en del nattvakter og arbeid hver 3 helg. Mulighet for
utvidelse til 100% stilling.
Kommunen har rekrutteringstiltak for sykepleierer.
Felles for begge stillingene er at det er ønskelig med førerkort kl B da det er felles
turnus for institusjon og hjemmesykepleien.
Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover.
Spørsmål ang. stillingene kan rettes til sykepleiesjef Jenny Dolmen på tlf 74387217.
Søknader med bekreftede attester og vitnemål /CV sendes Leka kommune
v/personalkonsulent, 7994 Leka.
Søknadsfrist 24.04.08
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Kveldsmøte
på
Vertshuset Herlaug
onsdag 16. april klokken 20.00
Tema for møtet er dyrevelferd
Tove Elin Sande fra Mattilsynet:
•

Hva distriktskontoret for Namdal jobber med i hverdagen når det gjelder
dyrevelferd.

•

Dyrevelferd, mens vi før snakket om dyrevern. Forskjellen i begrepene og
hva de forskjellene betyr for dyreeiere og for dyrene.

•

Vi som tilsynspersonell har en stor utfordring mht å nå fram til de
dyreeiere som trenger rettledning og vi har en utfordring mht å nå fram til
de dyrene som faktisk trenger hjelp fra andre enn eier.

•

I løpet av 2008 skal Mattilsynet arrangere en tilsynskampanje som har
tema dyrevelferd.

Aase Kristin Mårvik fra Landbruksheletjenesten
•

Møte med mennesker i små og store kriser
Det serveres kveldsmat fra klokken 19.15

Velkommen
Leka Produsentlag
-----------------------------------------------------------------------------

Det glitrer av sol i den bratte grend,
det dufter av mark og enge.
Hvor skulle vel våren ellers hen?
Vi venter jo på den så lenge.
Jeg elsker den vår som du knapt kan se,
en blomst som sprang ut i den kolde sne!

Arnulf Øverland
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Miljøtilskudd til skjøtsel av kulturlandskap av lokal verdi ( Til §10 )
Foreløpig sats kr. 150 per dekar.
Regionalt miljøprogram for Nord-Trøndelag omfatter ti ulike tiltak/tilskuddstyper.
Åtte skal bidra til å ta vare på kulturlandskapsverdier, to skal motvirke forurensing, og
alle omfatter miljøretta drifts- og skjøtselsformer.
Ordningen er rettighetsbasert, dvs. at den gårdbrukeren som gjennomfører ett eller
flere av tiltakene, har rett på tilskudd etter søknad til kommunen. Dette fungerer på
samme måte som de kjente produksjonstilskuddsordningene for areal og husdyr.
Søknadsfrist til kommunene er 20.august
Regionalt miljøprogram ble etablert i 2005. Erfaring viser nå at bøndene i Leka i liten
grad utnytter inntekstmulighetene som særlig gjelder ordningen/ tilskuddstypen
Miljøtilskudd til skjøtsel av kulturlandskap av lokal verdi.
Forskriften/ retningslinjene for dette tilskuddet gjengis her:

Det kan gis miljøtilskudd til skjøtsel av kulturlandskap av lokal verdi. Arealet med aktuelle
miljøverdier skal være beskrevet i foretakets miljøplan. Skjøtselen skal oppfylle gitte kriterier,
og kommunen stadfester landskapets lokale verdi gjennom sitt vedtak.
Tilskuddet beregnes ut fra antall da, og følgende kriterier må være oppfylte:
1. Arealet skal være registrert som enten a) innmarksbeite (areal som ikke kan høstes
maskinelt), eller b) overflatedyrka jord som skjøttes som ugjødsla slåtteng i samsvar
med kriteriene nedenfor, og gi rett til areal- og kulturlandskapstilskudd.
2. Arealet skal være prega av lang tids bruk til slått og/eller beite.
3. Arealet med miljøverdier skal være registrert og beskrevet, og det skal foreligge plan for
skjøtsel i foretakets miljøplan. Miljøplan trinn 2 skal vedlegges søknaden.

For å gi rett til tilskudd må arealet skjøttes på tilfredsstillende måte igjennom
rydding og slått eller beiting, og følgende retningslinjer skal overholdes:
•

det må ikke anvendes kjemiske plantevernmidler, mineralgjødsel eller
husdyrgjødsel på arealet
• kantsoner, holt og grupper av trær skjøttes ved tynning ved behov, for eksempel ved
uttak av energivirke.
• beiting må startes tidlig i sesongen, før løvetanna blomstrer, og beitetrykket må
være tilstrekkelig til å hindre gjengroing og opprettholde beitemarkspreget. I
søknadsskjemaet oppgis i tillegg til arealet i antall dekar også antall beitedyr på det
aktuelle arealet på våren og forsommeren. Dersom beitebelegget er for lite, det vil si
mindre enn 1 storfe per 6 dekar eller 1 småfe per 1 dekar, foretas avkorting slik at
tilskuddsberettiget areal tilsvarer antall beitedyr ut fra denne formelen. Dyretallet som
oppgis skal være høgeste dyretall på beitet når grasveksten er sterkest tidlig i
vekstsesongen. Når grasveksten avtar senere på sommeren kan antall dyr reduseres.
dersom arealet skjøttes som slåtteng skal slåtten foretas med skjærende redskap (ljå eller
motorslåmaskin med knivbjelke) og skje etter blomstring, ca. 10. juli. Avlinga skal
fjernes fra området.
Det er mange brukere i Leka som holder i hevd de gamle innmarksbeitene på gården
med beitedyr. Landbrukskontoret vil være behjelpelig med utfylling av
søknadsskjema og miljøplan trinn2.
Ta kontakt allerede nå på våren og meld inn aktuelle arealer.
Det vil gi tid og mulighet til befaring, avgrensning og inntegning på kart.
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---------------------------------------------------------------------------------------------

VATTIND
Vattind er nå på plass. Det er kun en boks som er lagt inn i varden.
Legg den godt tilbake etter bruk.
God tur☺

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

Kjære kunder!
Ludmila og Lidia åpner frisørsalongen og solstudio søndag den 13. april,
i de gamle lokalene til Lensmannen i bankbygningen.
Vi skal ha en liten presentasjon fra kl. 14 til kl. 18.
Håper at flere får mulighet til å komme og besøke oss på søndag. :0)
Vi skal ha kaffe og kaker. ;0)
Ti første gjester i frisørsalongen eller solstudio får små overraskelser fra
Lidia og Ludmila.
Åpningstider:
Solstudio:
Ma - Fr : 10:00- 23:00
Lø + Sø:

11:00-21:00

Frisørsalong:
Ma-Fr:
13:00- 19:00
Lø:
12:00- 16:00
Sø:
fri

Hjertelig velkommen på presentasjonen vår!
-------------------------------------------------------------------------------------------------

LEDIG STILLING
Coop Leka søker etter butikkmedarbeider / stedfortreder for bestyrer i inntil
90 % stilling.
Foruten vanlig butikkarbeid skal du bistå bestyreren med den daglige drift, og
skal være bestyrerens stedfortreder.
Vi søker en person med erfaring fra butikk / kontor som har kjennskap til data
som arbeidsverktøy og er fleksibel og faglig dyktig.
Det forutsettes at du er service- og kundeorientert, samt samarbeidsvillig,
nøyaktig og ærlig.
Stillingen er ledig fra 15. juli 2008.
Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
Coop Leka v/ Ole Emil Solsem, tlf. 74 39 96 40.
Vi kan eventuelt være behjelpelig med å skaffe bolig.
Søknadsfrist: 18.04.08
Søknad sendes Coop Leka, 7994 Leka / leka@marked.coop.no
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-------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTPLEIER MARGRETHE EDVARDSEN

Kommer til Leka sykestue onsdag 22. og torsdag 23. april

For timebestilling ring mobil 901 52 243

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

Aksjer selges – Skei Marinfisk
Ring gjerne og diskuter pris
Thor Erling Knædal – tlf 48 22 74 55.

------------------------------------------------------------------------------------------------FAU hadde møte tirsdag 01.04.08.
Følgende saker ble tatt opp i møtet
04/08
05/08
06/08
07/08
08/08

Årsmelding Leka barne- og ungdomsskole 2007
Pauser – friminutt – oppdeling av skoledagen
Fysisk aktivitet gym – svømming
Uønsket adferd
Problematikk med skolegårdens ”for- og bakside”

Dette er saker vi vil jobbe mer med etter hvert.
Dersom noen har saker dere ønsker FAU skal ta opp/se på – så ta kontakt.
Tale, Rigmor, Annette, Kristin, Beathe
------------------------------------------------------------------------------------------------Årsmøte i Vonheim grendahus, Frøvik ble avholdt onsdag 02. april 2008.
16 personer møtte opp.
Sak 1: Valg av styre
Leder: Gunnhild E. Haug
Kasserer: Solveig F. Johansen
Styremedlemmer: Johnny Juliussen, Ivar Reppen og Ove Westgård
Jarle Johansen er valgt som leder for dugnadsarbeid vedr. vedlikehold av huset,
saging og oppkapping av ved.
Sak 2: Inntekter
Vonheim grendahus mangler midler til vedlikeholdsmaterialer, og til drift av
huset.
Inntekter fra utleie og møtevirksomhet blir for lite, og det må prøves flere
alternativer.
Årsmøtet vedtok derfor å be om en kontingent på kr. 100,- pr. person pr. år fra
alle beboere som er interessert i Grendahuset. Beløpet kan sendes til
bankkontonr. 4468.14.03571.
Det ble også vurdert å arrangere basar/auksjon til høsten, søndag 14. sept. ble
foreslått.
Dette vil bli kunngjort senere.
Styret
-------------------------------------------------------------------------------------------------

11

LEKA IL

Styret i Leka IL besluttet å gi kr 2000,- til ny oppvaskmaskin på skolen.

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

Medlemskontigent i Leka IL.

Det er fortsatt noen som ikke har betalt kontigenten, oppfordrer de det gjelder til å
gjøre det snarest!!!
Det er noen som ikke har skrevet navn på giroen, så har du betalt og ikke mottatt
medlemskort,
ta kontakt med Aina Hege på mobilnr. 915 73553.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Briktdalen

Vi har såvidt kommet igang med dugnaden i Briktdalen, og det er mye som må gjøres der!
Oppfordrer ALLE til å være med på å ta i et tak for å gjøre løypa til ei helårsløype,
dugnadslister er lagt ut på JOKER og COOP!
Skriv dere opp på dugnadslista!!!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------

HANDLEKVELD

K-SPORT
KOMMER TIL HERLAUGHALLEN
MANDAG 14. APRIL KL.17-20
DE VIL HA MED SEG DIV. SPORTSUTSTYR DER MEDLEMMENE I
LEKA I.L. KAN BENYTTE SEG AV RABATTEN!
ER DET NOE DU VIL AT DE SKA HA MED,
TA KONTAKT MED DEM,
TELEFON 743 95175
LEKA I.L.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Gårdkjærringstur for Vikna – og Lekaværingene til Vega.
Sett av den 7 og 8 mai.
Vikna og Leka arrangerer felles gårdkjærringstur til Vega.
Programmet er i boks og det er fortsatt noen ledige plasser på bussen.
Det blir overnatting på rorbu.
Vi skal bl.a. besøke småskalaprodusenter som Hildurs Urteraruim, Vega Havhotell og Gåkkå
mathus på Hysvær, med flere.
Vi vil få informasjon om Verdensarvprosjektet og hvordan vegaværingene utnytter det å ha
verdensarvstatus.
Vi får høre om reiselivsatsningen og det blir ulike befaringer bl.a. til Hysvær – ei øy utenfor
Vega. Der driver Øystein Ludvigsen med lokal mattradisjoner. Han har bl.a. utegangersau.
Øya er en perle på Helgelandskysten. For de som har sett filmen ”Å segle sin egen sjø”, er
denne filmen tatt opp der.
Kostnad på turen er ca. 1.500,- per pers. Prisen vil avhengig av hvor mange som blir med. Det
er søkt til Regionalfondet i Ytre Namdal om økonomisk støtte, så muligens turen blir billigere.
Dette blir spennende – hiv dere rundt å meld dere på enten til Anne Mette i Vikna (74393432)
eller Kristin på Leka (74387019) innen 14 april!
12

GUDSTJENESTER
04. mai

6. søndag etter påske. Høymesse i Leka kirke kl. 11.00
v/ prost Karstein Ness. Nattverd, ofring til menighetens arbeid.
Dåp.

11. mai

Pinsedag. Høytidsgudstjeneste Leka kirke kl. 11.00
v/ sokneprest Donata Faustmann. Nattverd, ofring til
menighetens arbeid.

17. mai

Grunnlovsdagen. Festgudstjeneste i Leka kirke kl. 11.00
v/ sokneprest Donata Faustmann. Barnegospel deltar.

21. mai

OBS onsdag!
Samtalegudstjeneste v/ konfirmantene i Leka kirke kl. 1930
Nattverd. Ofring til menighetens arbeid. Kirkekaffe
(konfirmantforeldrene)

31. mai

OBS lørdag!
Konfirmantgudstjeneste i Leka kirke kl. 11.00
v/ sokneprest Donata Faustmann

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

øvelser våren 2008
16.04.

kl 1630-1730

30.04

kl. 1630-1730

14.05.

kl 1630-1730

17.05.

opptreden i gudstjenesten kl 1100

28.05.

kl 1630: opptreden og øvelse på sykestua

11.06.

kl 1630-1730: avslutning.

ØVELSE UTGÅR.

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

Kronerulling stor oppvaskmaskin Herlaughallen:
Styret i Leka IL har besluttet å gi tilskudd på
Leka Blandakor har gitt tilskudd på

kr. 2 000,kr. 2 000,-

Saldo for kronerullingen pr. 08.04.08 er

kr. 28.850,-.

I tillegg er det gitt kr. 8.000,- fra Bygdekvinnelaget til innkjøp av bestikk, tallerkener,
glass og stor kasseroller. Dette er allerede innkjøpt og tatt med til skolen.
Lag og foreninger oppfordres til å bidra til kronerullingen.
Bidrag kan settes inn på ”Konto for gode formål” – 4202 15 02884.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Som vi spådde i forrige nr. av denne framifrå og meget omtykte
periodiske publikasjon ville ikke senvinteren, som ble påført store
deler av kongeriket mot slutten av påsken, vare særlig lenge.
I skrivende stund, de første dagene av april, har vi fått sanne dette.
Riktignok melder værfolka om stengte veier i Finnmark,
men vi som har valgt å nyte vårt otium litt lenger sør lar oss ikke
bekymre av at reinsamene fortsatt må farte over vidda i sine
snøscootere en stund til. Vi sier med salig Bjørnson:

Jeg vælger mig april; i den det gamle falder
I den det ny får feste; det volder lidt rabalder, Dog fred er ei det bedste, men at man noget vil.
Vi nyter utetemperaturen, som etter at snøen er borte, passerer 10 milde grader, midt på
dagen i hvertfall. Småfuglene holder en slags korøvelse utenfor vinduene og vi konstaterer at
våren er her.
Den 14. i denne måneden var ”faredag på landet” vår barndom. Da måtte tjenestefolk som
var hyrt inn til vinterarbeid avlønnes og sendes av gårde samtidig som nye ble hyret inn for
sommerens sysler. Vår trofaste kilde for gode husråd for landalmuen, Lorents Didrik Klüver,
har også litt å by på for april:
Giv nu dine Kreature hver Morgen lidt Salt med Tjære, det bevarer dem mod den skadelige
Uddunsting, Jorden paa denne Tid giver fra sig, og for deraf flydende Sygdomme. Lad og nu
dit Hornqvæg forsynes med gode Klamper paa Hornene, førend de komme ud, og giv dine
Grise med Ringe.
I denne Maaned maae du, ligesom før, agte paa din Sundhed. Ofte at arbeide eller gaae dig
varm og sveed, holder din Helbred i Stand og afværger Sygdom. Men bliv ikke staaende
stille, naar du er sveed eller varm, i kold Luft, at du ikke deraf skal faae en Forkjølelse.
Her var det noe for både folk og fe, bokstavelig talt. Nedenunder kommer det noen flere
eksempler på vår egentlige hensikt - å trekke frem gamle ord og uttrykksmåter som for en
god dels vedkommende ikke bare er gått ut av de offisielle ordbøker, men heller sjelden
nyttes i dagligtalen:

Ord
Staurhenning (spekkhogger), kobbspy (manet), jorddoins (jordslag, kulde fra jorda om
våren), kjinntaskå’ (kusma), oveijnsli’ (skikkelig slem, ondskapsfull).

Uttrykk
”Vi har kvar vårres sækk å’ berra vækk” (De fleste av oss har sine problemer)
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Sangerfest på Solsem lørdag 26. april kl. 2000
Kolvereid mannskor synger
Leka blandakor synger
Det jobbes med å få flere gjestekor til festen
Dans ved Arve og Arne Leif
Salg av varmmat
Bar med alle rettigheter

Sett av kvelden til trivelig
underholdning med sang, god spise,
godt drikke og dans.

Alle er hjertelig velkommen!
Arr. Leka Blandakor
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi hilser og gratulerer...
Tannklinikken i Leka vil rette en stor takk til
Jan Arlid Leknes for at han hentet en kjempetung
Røntgenstil til tannklinikken.
Janne Grethe og Anne Merethe
Vi gratulerer oppfinneren og svartfeskarn Steinar Arild Hansen
med bursdagen han ha den 8 april- blir det fløtekake i år tro?
Gava han ha fått fer læng sia :)
hilsen oss på Granly.
Hjertelig takk for oppmerksomheten i anledning min 50 årsdag:
Først EN STOR TAKK TIL BYGDEKVINNELAGET FOR MÅNEDENS BLOMST
SOM JEG FIKK I FEBRUAR.
Videre vil jeg takke alle for blomster og pakker; myke, harde, flytende, og for SMS - ene til
min gebursdag. Så bra med positiv tilbakemelding. Det varmer lenge - enda
Benytter samtidig anledningen til å hilse: Velkommen om bord fra HURTIGRUTEN, det er
god plass, og lyset er flott nå på vårparten.
Med hilsen Per-Helge Johansen
---------------------------------------------------------------------------------------------------

15

MANDAG
1100–1300 - Åpent bibliotek
1700-1800 - Småbarnstrim i Herlaughallen
2030
- STEP på 2T
2000-2200 – Fotball A-lag

ONSDAG
1830–2000 - Åpent bibliotek
1800-1900 - Knøttetrening
1800-2000 - Miniatyrskyting Lekatun
1900-2000 – Allidrett jenter 8. 9. 10. kl
2000-2200 - Fotballtrening oldboys

FREDAG
2000-2100 - Åpen hall 8 klasse og oppover
2000-2200 – Fotball A-lag
Kino UL Lekamøy – 1-2 ganger pr mnd.
Se etter oppslag

APRIL
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Lørdag
MAI
Fredag
Lørdag
Søndag
Søndag
Lørdag
Onsdag
Lørdag
Søndag
Lørdag
JUNI
JULI
Fredag
Lørdag
Onsdag
Lørdag

TIRSDAG
1100–1300 - Åpent bibliotek
1500–1700 - Åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
1800-2000 – Fotball smågutt/piker
1900-2000 - Svømmetrening 4-10 klasse
1830
- Spinn 45
1930
- Bodypump
2100
- Spinn 30
2000
- Korøvelse i Frøvik
TORSDAG
2000
- Bingo
1830
- spinn
1930
- Bodypump
1730-1830 - Fotball smågutt/piker
1830-2000 - Fotball m/mer gutter 6-10 klasse
2000-2200 - Linedance i Herlaughallen
2100
- Step/aerobic - nybegynner
LØRDAG
1600-1800 – Fotball A-lag
SØNDAG
2000
- Bingo
2100-2200 - Badminton

13
14
15
16
21
22
23
26

Åpning av frisørsalong og solstudio i ”Banken” kl. 1400-1800
Handlekveld K-sport i Herlaughallen kl. 1700-2000
Fagdag Vertshuset kl. 1100 – Høymule, hundkjeks og andre ”skabeloner”.
Bondepub Vertshuset Herlaug kl. 2000. Tema: Dyrevelferd
Flaskeinnsamling småguttelaget kl. 1600
Fotpleier Edvardsen kommer til sykestua
Fotpleier Edvardsen kommer til sykestua
Sangerfest i Fjellvang. Arr. Leka Blandakor

02
03
04
11
17
21
24
25
31

Kino UL Lekamøy
Borgelig konfirmasjon
Høymesse i Leka kirke kl. 1100
Høytidsgudstjeneste Leka kirke kl. 1100
Festgudstjeneste i Leka kirke kl. 1100
Samtalegudstjeneste i Leka kirke kl. 1930
Sesongåpning Solsemhula kl. 1400.
Basar Gutvik Grendahus kl. 1500, arr. Nattugla
Konfirmasjon – Leka kirke kl. 11.00

11
12
16
19

Hagefest ”Too Far Gone” Vertshuset Herlaug
Hagefest ”Valentina” Vertshuset Herlaug
Black and Blond spiller på Tausloftet
Hagefest ”Lassie and the Lads” Vertshuset Herlaug

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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