TIL HUSSTANDENE

Utgiver: Leka kommune

Dato: 27/7 - 2007

Nr: 13/07

FORHÅNDSSTEMMEGIVING
Alle som har stemmerett og ønsker å bruke den, skal kunne gis mulighet
til å stemme ved valg til kommunestyre, fylkesting og storting.
Din forhåndsstemme teller i den kommune og det fylke der du er manntallsført,
men du kan avgi forhåndsstemme i hvilken som helst kommune.
Avgitt forhåndsstemme regnes som avgitt stemme.
Perioden for forhåndsstemmegiving i Leka kommune er fra og med fredag
10.august til og med torsdag 6.september:
Lekatun:
Gutvik
grendehus:
Leka sykestue:
Hjemme hos deg
sjøl dersom du
har problemer
med å ta deg
fram til vanlig
valglokale

Hverdager 10.08.07 – 06.09.07
Lørdag 1.september
Lørdag 25.august

mellom kl.10.00 og 14.00
mellom kl.10.30 og 13.00
mellom kl.10.30 og 13.00

Onsdag 5.september
mellom kl.16.00 og 18.00
Hele perioden– vi avtaler passende tidspunkt med deg.
Søk valgstyret muntlig eller skriftlig seinest 3.september.
Hjemmesykepleien eller andre innen pleie- og omsorgssektoren
vil hjelpe deg med søknad.

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 3.AUGUST
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 10.AUGUST
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
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INFORMASJON FRA KOMMUNEN
Leka kommune, tlf.: 743 87 000

LEDIGE STILLINGER I LEKA KOMMUNE
SYKEPLEIER
55 % fast stilling i turnus hver 3 helg, natt. Tiltredelse snarest.
Rekrutteringstiltak: Det gis 6 års antesipert lønnsansiennitet ved tilsetting.

HJELPEPLEIERE
100 % stilling i turnusarbeid – sykevikariat f.o.m. 01.08.07 på ubestemt tid.
18,2 % stilling med arbeid 2 helger à 6 ukesturnus – sykevikariat f.o.m. 19.08.07 – 07.04.08.

KOKK
13,1 % stilling – sykevikariat, helg f.o.m. 27.08.07 på ubestemt tid.
21,9 % stilling – sykevikariat f.o.m. 27.08.07 på ubestemt tid.
Stillingene kan kombineres.

Spørsmål ang. stillingene kan rettes til sykepleiesjef Jenny Dolmen på tlf 74387217 – 97985169.
Søknader med bekreftede attester og vitnemål /CV sendes Leka kommune v/personalkonsulent,
7994 Leka.
Søknadsfrist 27. juli 2007.
Vi minner samtidig om tilbudet til tilflyttere:
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
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ÅPNINGSTIDER VED NAV LEKA TRYGD
UKE 31:

Tirsdag 31.07.

kl.09.00 – 14.30

UKE 32:

Tirsdag 07.08.
Torsdag 09.08.

kl.08.00 – 15.00
kl.08.00 – 15.00

Nye åpningstider blir annonsert i Lekaposten!
NAV Leka Trygd

LANDBRUKSKONTORET – FERIELUKKING
Kontoret er ikke betjent uke 31 og 32 pga ferieavvikling.
REDUSERT HASTIGHET
Det er gjort vedtak om oppretting av 60-sone for deler av fylkesveien i
Kvaløya. Redusert fartsgrense trer i kraft straks skiltene er satt opp.
TIDLIGJAKT PÅ GRÅGÅS I LEKA 2007
Med bakgrunn i forvaltningsplanen og de nye forskriftene om
jakt- og fangsttider, samt sanking av egg og dun før jaktsesongen
fra 1.april 2007 til og med 31.mars 2012, har Leka kommune fått tillatelse til
inntil 10 dager tidligere jaktstart på grågås (i forkant av den ordinære jakta
fra 10.august). I tillegg har vi muligheter etter strenge kriterier å gi inntil
maks 5 dager tidligere, dovs. tidligste start 26.juli. Jaktstart skal være lik for
kommunene Leka, Nærøy og Vikna. Tillatelsen er gitt for 3 år
(f.o.m. 2007 – t.o.m. 2009) med følgende forutsetninger.
•
•
•
•
•
•
•

Starttidspunktet for tidligjakt skal vurderes hvert år av Leka kommune i samråd med fagpersoner
(Steinar Garstad), basert på klekketidspunktet til grågåsa. Med bakgrunn i Steinar Garstad sine
anbefalinger er startdato for tidligjakt i år satt til 1.august.
Tidligjakt f.o.m. 1.august skal kun foregå på dyrket mark fra kl.04.00 – 11.00
(nye forskrifter)
Det skal ikke foregå jakt på de etablerte friområdene
Tidligjakt skal organiseres i de enkelte jaktfelt
For å være med på tidligjakt kreves rapportering; utfylling og innsending av skjema til
kommunen
Jaktfeltansvarlige har ansvar for å informere grunneiere, samt å innrapportere avskytningen
Spørsmål rettes til Annette Pettersen: 90 75 79 56
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STEMMERETT OG MANNTALL
Kommune- og fylkestingsvalget 2007 er fastsatt til mandag 10.
september. Åpningstider og stemmesteder annonseres seinere i
Lekaposten og ved oppslag.

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn på Coop Leka og hos Anne-Lise
Hiller i Gutvik i perioden 6.august til mandag 10.september. Eventuelle
krav om retting av manntall sendes: Valgstyret i Leka kommune, 7994
Leka.
Valglovens § 2-2
Stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg har norske statsborgere som oppfyller følgende
vilkår:
a) vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret,
b) vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnlovens § 53 og
c) vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregistrert som bosatt i Norge.
I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene i første ledd,
stemmerett dersom de
a) har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste årene før valgdagen, eller
b) er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest
30.juni i valgåret.
For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Valglovens § 2-4:
Stemmeberettigede som er registrert med bostedsadresse i Norge, skal føres inn i manntallet i den
kommunen der de var folkeregisterført som bosatt den 30.juni i valgåret.
Stemmeberettigede på Svalbard og Jan Mayen skal manntallsføres i den kommunen der de sist var
folkeregisterført som bosatt.
Stemmeberettigede som er bosatt utenfor Norge, skal føres inn i manntallet i den kommunen der de sist
var folkeregisterført som bosatt. Utenlandsboende som ikke har vært folkeregisterført som bosatt i
Norge noen gang i løpet av de 10 siste år før valgdagen, må likevel søke valgstyret om å bli innført i
manntallet. Søknaden må inneholde forsikring om at vedkommende fortsatt er norsk statsborger.
Valglovens § 2-6
Manntallet skal legges ut til offentlig ettersyn, og manntallet skal ligge ute til og med valgdagen.
Valglovens § 2-7
Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet
i kommunen kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skiftlig og begrunnet.
Valglovens § 2-8
Valgstyret skal snarest sende melding til den som berøres av oppdateringer i manntallet som er foretatt
på grunnlag av søknad om innføring, krav om retting eller at valgstyret er blitt oppmerksom på feil.
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SMIL- midler 2007
Leka kommune har fått tildelt en felles pott på i alt kr. 510.000,- til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og
til skogkultur, tynning, miljøtiltak og andre tiltak i skogbruket 2007.
Kommunen har mottatt mange søknader. SMIL-søknadene vil bli behandlet i september 2007.
Vi har fått melding om at det i år vil være mulig for kommunen å søke ekstra SMIL-pott fra fylkesmannen
(landbruksavdelingen). Vi åpner derfor opp for en ny søknadsrunde i år på SMIL-midlene. Frist:
15.september 2007

SMIL- forskriftens bestemmelser og tiltak som kan gis støtte gjennom ordningen :
§1 Formål: Fremme biologiske verdier og kulturminneverdier i jordbrukslandskapet og redusere forurensing fra jordbruket, ut
over det som kan forventes fra vanlig jordbruksdrift
§3 Vilkår
y
y

Tilskudd kan gis til foretak/ eiere som driver eller eier en landbrukseiendom
Miljøplan trinn 2 kreves for de som mottar produksjonstilskudd i jordbruket

§ 4. Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter.
Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter dekker formålene til de tidligere ordningene med områdetiltak og STILK/planlegging
av fellestiltak. Fellestiltak gjennomføres av flere grunneier / søkere i fellesskap med gjensidige forpliktelser. Det skal foreligge
skriftlig avtale med grunneiere som blir berørt av tiltaket.
§ 5. Tilskudd til kulturlandskapstiltak og forurensingstiltak.
1. Tiltak for å ta vare på verdier i kulturlandskapet.
• Tiltak for å bevare og fremme biologisk mangfold og holde gammel kulturmark i hevd.
• Investeringsstøtte til beitefelt
• Tiltak for å bevare kulturminner og kulturmiljøer
• Tiltak for å fremme tilgjengelighet og opplevelseskvalitet.
• Tiltak for å ta vare på freda og verneverdige bygninger.
2. Tiltak mot forurensing.
y Hydrotekniske anlegg.
y Særskilte bygningsmessige miljøtiltak
y Økologiske rensetiltak
y Miljøplantinger

Kommunens prioritering av midler til ulike formål innenfor jordbruk og skogbruk skal framgå av en flerårig
tiltaksstrategi som kommunen utarbeider. Tiltaksstrategien er utgangspunktet for tildeling av midler fra
fylkesmannen. Alle som går med tanker om tiltak bør derfor melde fra til landbrukskontoret slik at dette kommer
med i Leka kommunes tiltaksstrategi.
Så stå på og realiser tankene om å gjennomføre miljøtiltak på bruket og i grenda!!
Søknaden behandles av kommunen v/landbrukskontoret. Kommunen kan veilede ved utarbeiding av søknad
(Annette/Venke/Tone avhenger av tema). Søknadsskjema finnes på http://www.slf.dep.no eller landbrukskontoret.
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GAMMELSKOLENS VENNER – MØTE FOR Å STARTE NY
FORENING
For å overføre både midler og rettigheter for øvrig når
det gjelder gammelskolen på Leknes til krefter her på
Leka må det stiftes en ny forening med sete her på
øya.
I den sammenheng vil det bli holdt et møte i
Formannskapssalen,

Lekatun, onsdag 1. august kl. 2000.
De som har vært elever ved gammelskolen og alle
andre som er positivt interessert i å bevare skolen og
gjøre den tilgjengelig for bruk av bygdefolket er
velkomne til møtet.
Møtet blir arrangert som en stiftende generalforsamling for Gammelskolens Venner, med fastsettelse av
vedtekter, valg av et styre på tre personer, med ett varamedlem, samt kort drøftelse av ideer når det
gjelder framtidig bruk av gammelskolen.
Utkast til vedtekter for den nye foreningen kan interesserte få ved henvendelse til ekspedisjonen på
Lekatun.
Da det tas sikte på å holde ny ordinær generalforsamling først om to år vil det være å håpe at flest mulig
kan sette av en times tid kommende onsdag for å få den nye foreningen ”på skinnene”.
Vel møtt!

GUDSTJENESTER
12.august:
Friluftsgudstjeneste ved
Steinhytta i Skeisnesset
kl.12.00 v/sokneprest Donata Schlosser
Ta med niste og termos.
Alle er hjertelig velkommen!

2.september:
Gudstjeneste i Leka kirke kl.19.30
ved sokneprest Donata Schlosser.
Salmekveld ”fra vugge til grav”.
Konfirmantpresentasjon. Ofring.
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HUSK
Leka I.L. fotballgruppa arrangerer

TINE FOTBALLSKOLE
lørdag 25. og søndag 26.august
Påmelding til
Linda Hansen

tlf. 99 69 75 36

Anita Strand

tlf. 47 87 74 36

innen 1.august

Priser: kr.300,- for ett barn
kr.250,- for ett søsken
kr.200,- for søsken nummer to

Dialekthjørna’
ORD OG UTTRYKK BRUKT PÅ LEKA

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

I siste nr. av Lekaposten ble det introdusert en ny spalte om ord og uttrykk
fra Leka. Det var særlig ord og talemåter som ikke lenger er i vanlig bruk
redaksjonen ville presentere. Leserne ble også oppfordret til å sende inn
ord som de kjente og mente var gått ut av dagligtalen.
Før i tida hadde ord og vendinger i talespråket en bredere plass enn i dag.
Når noen sa noe riktig malende og treffende, så levde dette videre,
kanskje i generasjoner. Noen av de gamle ord og vendinger er i stadig bruk:
"Det er langt fram", sa mannen, han så seg tilbake, er et typisk eksempel på en slik vending som ikke
har "gått ut på dato", men kan høres av og til også i dag.
Redaksjonen har ikke blitt nedringt eller mottatt noen stor brevmengde når det gjelder ord og vendinger
siden sist. Lekværinger flest er relativt forsiktige folk som tenker seg godt om før de hiver seg inn i noe
nytt. Ved siden av dette er det stadig sommer og både Skei kulturfestival og Herlaugsdagene med sine
mange arrangementer har ventelig lagt større beslag på godtfolks tid enn en kanskje litt bortgjemt spalte
i bygdas informative talerør.
Svein Kvaløy sen.
Redaksjonen kan likevel presentere noen flere ord og uttrykk, samtidig som oppfordringen om innspill
fra leserne stadig står ved lag.

Ord:
Kjeftsleik (slag over munnen, en ikke sjelden reaksjon når ungene sa noe stygt), sjåhit (ørefik), vakrom
(øm og hoven håndbak), vømmelmaga (kvalm), snåsneng (en som snakket om ting han ikke hadde greie
på, helst om sjø og sjøbruk), ærstui (einstøing)

Uttrykk:
"Auan vijll ha, men magan vijll kji motta" (uttrykk for å være overmett)
"Han drog spekkje opp over næsin" (han tok seg på tak, var godt forberedt) -dette uttrykket er kommet
fra av Majen Leknes Johnsen, Mjøndalen
”Nei, det her få ta seg hêl sjøl” (brukt når en overga seg med å løse en oppgave – overført fra den noe
vanskelige operasjonen med å strikke inn hæl på en lest(sokk))- uttrykket var brukt bla av Jenny Olufsen
i Kvaløya.
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Primstaven i juli og august.
27.juli: SJUSOVERDAGEN

Til minne om sju kristne brødre fra Efesos
som i år 251 ble innestengt i en hule.
Da hulen ble åpnet 200 år senere ble de funnet sovende, men da de ble vekket, falt
de døde om.
Værmerke: Slik været er i dag skal det være i 7 uker. Klart vær gir et godt år,
regn gir ustoppelig regnvær til Korsmesse (14. september).

29.juli: OLSOK, OLAVSVAKA, OLAVSMESSE
Til minne om Hellig Olavs død i 1030.
Merke: Olavs øks eller høygaffel
Værmerke: Fint vær gir godt høstvær.
”Er Olavsdagen våt, skal bonden høste med gråt.”
Fullmåne gir streng vinter.
Olsokbål på høytliggende steder.
1.august: PETERS LENKER, PETERS VINKEL, PEDER VINDFELLS DAG
Til minne om apostelen Peters fangenskap i Jerusalem.
Merke: Nøkkel eller lenker
Værmerke: Vind og regn ventes.
En farlig dag da man ikke skal begynne på noe nytt,
ikke gifte seg og ikke legge ut på reise

3.august: VESLE OLSOK, OLAVSMESSE, OLSOK SIARE
Til minne om at Olav den Hellige ble lagt i innviet jord i
Klemenskirka i 1031 og erklært for helgen.
Merke: Lita øks

10.august: LARSOK, LARSMESSE

Til minne om helgenen St. Laurentius,
romersk martyr som ble brent levende.
Merke: En rist eller blomst
Værmerke: Klart = kald vinter,
overskya = fuktig vinter
Været ved Larsok vil vare til Barsok (24/8).
Tyttebæra står brud, rød på den ene siden og hvit på den andre.
Slåttonna skulle være ferdig, for etter Larsok vokser ikke graset mer.

Kilde: www.koordinatoren.com
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Vi hilser og gratulerer...
Leka Bygdemuseumslag takker alle som bidro til at
Bygdedagen ble et bra arrangement!
(Været kan vi som kjent ikke gjøre noe med!)
Styret
Ønsker å gratulere SOLRUN PETTERSEN med 30 års dag 11 juli,
du store allpakka og langt oppi steinsvattnet altså ker stor vi ha vørrti..............
Håper du får en fin fin dag, og æ love dæ den ska feires..............
TLS
Gudmor Solrun fyller 30 år onsdag 11. juli, gratulerer m dagen, klem og koz fra
Caroline :-)
(ps..pappa, mamma og Christian hilser oxo)

MÅNEDENS BLOMST juli 2007
Ved denne kåringen var det forslag på 2 kandidater til månedens blomst.
Etter rettferdig loddtrekning ble vinneren av månedens blomst:

Jan Helge Elvheim
Begrunnelsen som ble gitt av forslagstiller var følgende:
Han slår plener, rydder søppel og gjør en fantastisk jobb for å få det til å se fint og
skikkelig ut alle steder. Bygdafolket takker ham for godt arbeid og håper han fortsetter i
mange mange år til!
Bygdekvinnelaget i Leka gratulerer Jan Helge med månedens blomst i juli, og
oppfordrer med det samme til å sende inn forslag til neste månedens blomst.
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MANDAG
...det meste av
TIRSDAG
ONSDAG

faste aktiviteter
starter opp igjen
i slutten av august..

JULI
Fredag
Mandag
Tirsdag
AUGUST
Fredag
Fredag
Fredag
Søndag
Mandag
Lørdag-søndag
Lørdag
SEPTEMBER
Lørdag
Søndag
Mandag
OKTOBER
Søndag
Fredag

TORSDAG
Kl.20.00 - bingo
FREDAG
LØRDAG
Kl.12.00-14.00 – Leka Steinsenter åpent
SØNDAG
Kl.20.00 - bingo

27. Miljøtorg åpent kl.14.30 – 15.30
30. Henting av restavfall
31. Leka Steinsenter åpent kl.12.00 – 14.00
3.
10.
10.
12.
20.
25.-26.
25.

Miljøtorg åpent kl.14.30 – 15.30
Miljøtorg åpent kl.14.30 – 15.30
Forhåndsstemming mulig fra denne dato
Friluftsgudstjeneste Steinhytta i Vardevika
Henting av restavfall
TINE fotballskole
Forhåndsstemming Gutvik grendehus kl.10.30 – 13.00

1. Forhåndsstemming Lekatun kl.10.30 – 13.00
9. Kommune- og fylkestingsvalg ( stemmested - Lekatun)
10. Kommune- og fylkestingsvalg ( stemmested - alle kretser)
7. Basar i UL Lekamøy
12. Utlegging av ligning øvrige forskuddspliktige

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