TIL HUSSTANDENE

Utgiver: Leka kommune

Dato: 21/09 - 2007

Nr: 17/07

Så er valg av nytt kommunestyre og fylkesting over.
Oversikt over hvem som skal styre Leka kommune de neste fire år
finner du lengre bak i denne utgaven av Lekaposten.
De fire årstidene
Høstens sted er mildt og svalt,
fullt av markens grøde.
Kornet meies og blir malt,
det blir mjøl til brødet. Siden blåser stormen opp,
trærne står med naken topp,
alle fugler flykter…
Lastet med all høstens frukt
og all livsens gave,
når vi atter vintrens bukt
hist i himmel-havet.
Jorda seiler, seiler den,
om og om og om igjen
mellom fire havner.
Herman Wildenvei

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 28. september
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 05. oktober
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

INFORMASJON FRA KOMMUNEN
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Leka kommune, tlf.: 743 87 000

Kurs i Tørrmuring, Steingarder, Leka i Nord-Trøndelag
Kursprogram 3-5 oktober 2007
Onsdag 3. oktober
08.30-11.30 Introduksjon teoretisk gjennomgang Lekatun
11.30-12.00 Lunsj
12.00-16.00 Gjennomgang av skader og skadeårsaker. Nedplukking av mur.
Torsdag 4. oktober
08.30-11.30 Praktisk muring
11.30-12.00 Lunsj
12.00-16.00 Praktisk muring
Fredag: 5. oktober
08.30-11.30 Praktisk muring
11.30-12.00 Lunsj
12.00-12:30 Avslutning
Pris:
900 kr inkl lett lunsj. Betales ved oppmøte.
Bindende påmelding innen onsdag 26. september til Annette T. Pettersen 90 75 79 56
eller Kristin Floa, 74 38 70 19
Kun begrenset antall.
Kurset vil foregå på Solsem hvor det vil bli jobbet med en Steingard.
Odd Sletten
Leder Bygningsvernsenteret.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Herved kunngjøres følgende møter:
Styre/råd/utvalg:

Møtested:

Dato:

Tid:

KOMMUNESTYRE

Lekatun

25.09.07

10.30

Saknr. Tittel:

45/07
46/07
47/07
48/07
49/09
50/09

Strategisk Næringsplan 2007-2012
Økonomimelding 2. tertial 2007
Regional planstrategi for Trøndelag 2009-2012 høringsuttalelse
Samhandlingsavtale mellom rusbehandling Midt-Norge HF og
kommunene i Midt-Norge
Landbruksplan for Leka kommune
Reguleringsplan for Husby hyttegrend
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Leka Kommune informer i forhold til feiing
Leka kommune innførte i kommunestyrevedtak 15.01.87 lovbestemt feiing. Forskriften og
vedtaket er hjemlet i:
LOV 2002-06-14 nr. 20: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker m.v (brann og
eksplosjonsvernloven) § 28, 2. ledd
• FOR 2002-06-26 nr 847: Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, §§ 7-3
og 7-5.
Iht. § 5 -1 veiledningen til forskriftene om feiing og brannsyn har kommunen hjemmel til å
kreve inn feieravgift selv om ikke feiing er utført dersom:
•

Feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er
nødvendig

•

Kommunen/feiermester har etablert ordning med at lovbestemt feiing foregår
etter en rullerende plan slik som behovsprøvet feiing annet hvert år.

I tillegg til dette vil en gjøre søkeren oppmerksom på at feieravgiften dekker også
brannsyn hvert 4. år og generelle tjenester (inspeksjoner forespørsel m.m.), som feieren
måtte bli utkalt på, hos den enkelte fyringsanleggseier.
Behovsprøvet feiing av piper vil på sikt medføre mindre utgifter til feiing og derav
generelt lavere satser i feie/brannsynavgift for alle.

Leka kommune vil også minne om huseiers plikter:
•

•
•
•
•

Etter varsel å sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing og tilsyn,
og slikt utstyrt og innrettet at et kan feies på en tilfredsstillende måte, jfr § 4 - 1
i ovennevte forskrift – her er det at ufravikelig krav om at huseier har godkjent
takstige.
Å sørge for at feier har tilfredsstillende adkomst til tak/ røykkanal slik at feiing
lett kan utføres, jfr § 4 - 2 i ovennevte forskrift.
Å få kontrollert fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til
anlegget
Å få kontrollert ny installasjon av fyringsanlegg før dette tas i bruk.
Å etterkomme pålegg om utbedringer av feil eller mangler
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SOFIE KOMMER SNART....
I løpet av 2007 skal alle landets kommuner
over på et nytt system for skatteinnkreving.
Unntaket er Oslo, som blir med i 2008.
SOFIE står for Skatt, Oppfølging, Forvaltning,
Innfordring og Ettersyn.
SOFIE inneholder fullstendig skatteregnskap,
produserer skatteavregning og fordeler skatteinngangen
til skattekreditorene(kommune, fylkeskommune, stat og
folketrygd). Systemet vil støtte innfordringsarbeidet på en
god måte, samtidig som det også oppfyller kravene til
reviderbarhet og kontroll.
Arbeidet med innføringsprosessen er meget
ressurskrevende, da skatteoppkreveren må foreta
nødvendig gjennomgang og sikring av datakvalitet
før overgangen. Alle data fra gammelt skatteregnskap
skal konverteres til nytt system.
Ettersom SOFIE er en ny og annerledes måte å arbeide på,
vil det medgå noe tid til opplæring og tilpasning til nye
arbeidsmåter.
Det er også lagt inn en uke der saldoene/andre data i
det gamle regnskapet skal avstemmes mot SOFIE,
før ordinær produksjon kommer i gang først i november.
Etter planen blir det gamle skatteregnskapet stengt 19.oktober.07.
Opplæringsdatoene er 20.september, 02. oktober.,
08. -10. oktober samt 05. - 06. desember.
(skatteoppkreveren blir ikke tilstede på kontoret disse dagene).
Mere informasjon til arbeidsgivere og skattytere vil bli gitt senere.
NY BANK-KONTO FOR SKATT
Jeg minner om at den nye kontoen for skatt er 6345 06 17557.
Mvh
Kirsten Pettersen
skatteoppkrever
----------------------------------------------------------------------------------------------------

MÅNEDENS BLOMST i september 2007
Ved denne kåringen var det forslag på 1 kandidat til månedens blomst.
Vinneren av månedens blomst er:

Ole Kr. Holand
Begrunnelsen som ble gitt av forslagstiller var følgende:
Han er en trivelig og hjelpsom mann
Bygdekvinnelaget i Leka gratulerer med månedens blomst i september, og oppfordrer med det samme til
å sende inn forslag til neste månedens blomst.
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Bondepub onsdag 3. oktober
Kveldsmat starter
kl. 19.30
Faglig program starter kl. 20.15
Produsentlaget inviterer til kveldsmat, faglig og sosial sammenkomst på Vertshuset.
Tema for kvelden:
Bevaring og synliggjøring av miljøverdiene i jordbrukets kulturlandskap
som grunnlag for trivsel og verdiskaping
Vi får faglig innspill fra:
¾ Erik Stenvik, rådgiver FMLA
¾ Audun Grav, fylkesagronom FMLA
¾ Lars Forseth, fylkesarkeolog v/ NT Fylkeskommune
De vil bl.a komme inn på følgende:
• Hva sier ”handlingsprogram for kulturminnepolitikken i Nord-Trøndelag” og hvilke
potensialer har Leka.
• Hvilke muligheter har brukeren for økt inntekt (tilskuddssystemet) gjennom skjøtsel av
landskap og kulturminner.
Kulturlandskapet er en svært viktig ressurs både for reiselivsnæringen og for bosetning og
trivsel i Leka.
• Hvordan kan/ønsker kommunen å stimulere til verdiskaping …… – v/ ordf. Arve Haug
• Hva skjer i områdetiltaket "Kulturminner i Ytre Namdal"
Kan vi skape noe mer ut av kulturminnene, landskapet og kulturhistorien vår?
Hvilke muligheter har vi i Leka til verdiskapning i tilknytning til verdifulle kulturminner?

Du kan bidra med spørsmål, problemstillinger og forslag til hvordan vi skal
ivareta kulturlandskapet i kommunen.

For de interesserte blir det mulighet for markvandring/ befaring påfølgende dag.
Velkommen!

----------------------Produsentlaget------------------------------------------------------
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Kjøp og salg av melkekvote
På grunn av flyttingen av kvoteåret for kumelk, er innmeldingsfristen for
salg og kjøp av kumelkkvote endret fra og med 2007.
Salg av kumelkkvote må meldes inn innen 1. oktober 2007.
Ny innmeldingsfrist for kjøp av statlig kvote er 1. desember.
Nytt kvoteår starter 1. mars 2008.

Kumelkkvoter omsettes innenfor hvert fylke eller omsetningsregion. Det som selges i et fylke skal også
kunne kjøpes i dette fylket. Det svares merverdiavgift på all omsetning av kvote, jf. lov om merverdiavgift.
Salg av melkekvote
Minst 50 prosent av kvoten må selges til staten, mens inntil 50 prosent kan omsettes privat. Hele kvoten
kan dersom ønskelig selges til staten. Prisen ved salg av kvote til staten er kr 3,50 per liter ekskl. mva.
Kjøp av privat kvote
Prisen ved privat kjøp av kvote avtales mellom kjøper og selger. Erklæring om privat kjøp må vedlegges
selgers salgsskjema. Det kreves ingen kvittering for gjennomført kjøp eller kopi av selve kontrakten mellom
kjøper og selger. Avtalen og oppgjøret er et forhold mellom kjøper og selger.
Kjøp av kvote fra staten
Grensen for hvor mye kvote som kan meldes inn for kjøp fra staten er 30 prosent av kvoten i
kjøpsåret. Det kan ikke meldes inn mindre kvotekjøp enn 2500 liter.
Kjøp av kvote til økologisk melkeproduksjon
Det ble i 2006 åpnet for kjøp av kvote til økologisk kumelkproduksjon. For å kunne kjøpe økologisk
kumelkkvote, må man være eier av landbrukseiendom med kvote som ønsker å legge om til eller utvide
økologisk melkeproduksjon. Det er ikke åpnet for tildeling av kvote til nyetablering. Kjøpere av økologisk
melkekvote må kunne dokumentere at melken vil bli levert til meieri som omsetter den som økologisk vare.
Innmelding av kjøp av ordinær kvote fra staten skal ikke begrense kjøpers muligheter til kjøp av økologisk
kvote, og man kan melde inn kvotekjøp tilsvarende 30 prosent av kvote i kjøpsåret for både ordinær og
økologisk kvote.
Innmelding av kvotekjøp
Medlemmer av husdyrkontrollens internettjenester kan melde inn ønske om kjøp av ordinær kvote
via Internett. Tjenesten vil være tilgjengelig for kjøp av kumelkkvote fra 1. november.
Dersom man ikke ønsker å melde inn kjøp av ordinær kvote via nettet, må eget skjema benyttes.
Melding om kjøp av økologisk kvote, må sendes inn på eget skjema.
Skjema sendes Statens landbruksforvaltning, Pb. 8140 Dep., 0033 Oslo.
Betaling av kvotekjøp
Ved kjøp av kvote fra staten skal det betales kr 3,50 ekskl. mva. Dette gjelder både ordinær og økologisk
kumelkkvote. I tillegg kommer et administrasjonsgebyr på kr 200 ekskl. mva.
Dersom kvotekjøpet ikke blir betalt innen betalingsfristen, vil retten til kvotekjøpet bortfalle.
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Trøste-gruk
Lyset er gråt
og vejret er vådt,
og føret er kun for vadere,
og jeg er så sur, og det gjør mig så glad,
for nu kan jeg kun blive gladere
Piet Hein

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

Melkekvote vurderes solgt !
Kontakt Helge på tlf: 91663874
--------------------------------------------------------------------------------------------

lokal melkebørs for privat omsetning av kvote i Leka
Det er allerede meldt inn salg av kvote til SLF og landbrukskontoret er kjent med at det kan bli solgt
ytterligere kvote i kommunen i år.
Lokal melkebørs opprettes for å gjøre formidlingen mellom kjøpere og selgere internt i kommunen enklere.
Vi ber derfor om at alle som tenker på å selge eller kjøpe kvote i privat omsetning, melder fra til
landbrukskontoret.
Kommunen har som kjent tilskuddsordninger for kjøp av melkekvote:
Støttenivå ved privat kjøp
kr. 2 pr. liter begrenset oppad til kr. 20.000
Tilskudd:
Rentefritt lån: kr. 1 pr. liter begrenset oppad til kr. 10.000
De bønder som ønsker å kjøpe kvoter melder fra til landbrukskontoret ved å sende inn opplysninger på
svarslipp nedenfor.
klipp-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navn……………………………..
Ønsker å kjøpe ant. liter …………..
villig til å betale mer enn (sett kryss, evt. spesifiser nærmere):
Kr 6 pr. liter

evt. hvor mange liter

Kr. 8 pr. liter
evt. hvor mange liter
Det blir laget en liste på landbrukskontoret som de som vil selge kan få se på, for deretter å ta videre
kontakt med aktuelle kjøpere.
7

Valgresultat i Leka kommune
Valgdeltakelsen var på 67,36 %.
56 personer benyttet seg av muligheten til å
forhåndsstemme, mens 322 avga sin stemme på
valgdagen.
Senterpartiet fikk
66,67 %
Arbeiderpartiet fikk
20,00 %
Sosialistisk Venstreparti fikk 13,33 %
Nytt kommunestyre for perioden oktober 2007-oktober 2011:

Senterpartiet

Faste medlemmer
Arve Haug
Linda Hansen
Trond C. Hiller
Ole Kr. Holand
Bjørg Tiller
Per Helge Johansen
Tore Hagen
Tor Erling Knædal
Bjørn Terje Hansen
Karen Jakobsen

Arbeiderpartiet Tove Kvaløy
Arnfinn Holand
Alfred O. Pettersen

Sosialistisk
Venstreparti

Mari-Anne Hoff
Annette Th. Pettersen

Stemmetillegg *
(76+1)
(46+3)
(37+5)
(36+0)
(30+6)
(30+0)
(28+2)
(21+2)
(16+1)
(16+1)

Varamedlemmer
Lidia Hakkebo
Ingrid Ingebrigtsen
Bodil Blix Auståker
Sigbjørg Ulriksen
Lars Einar Garstad
Arne Lund
Leif Ingvald Johansen

Stemmetillegg *
(11+1)
(9+0)
(8+0)
(3+0)
(3+0)
(2+0)
(1+0)

(23+11)
(15+12)
(11+6)

Viggo Bjørknes
Kjetil Auståker
Solbjørg Wigum
Jostein Reppen
Ann Helen Borgan
Terje Sande

(6+6)
(9+0)
(7+1)
(7+0)
(4+2)
(5+0)

(8+6)
(7+15)

Steinar Garstad
Jostein Riseth
Tone Rennemo
Arne Leif Fjellseth
Kirsti Hoff

(6+5)
(2+9)
(3+4)
(3+1)
(2+1)

* Personstemmetillegg + slengere
Konstituering av nytt kommunestyre og valg av formannskap, ordfører og
varaordfører skjer i møte fredag 12. oktober.
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Beathe Mårvik og
Annette Pettersen

har meldt seg som bøssebærere søndag 21.oktober.
Hjertelig takk til dere to!
Vi mangler da 3 personer i Gutvik og 12 personer på Leka –
kan du stille opp er det bare å varsle til sentralbordet i
kommunen.

Har du ikke vært bøssebærer før? Jobben består i å
oppsøke husstandene i et bestemt område (= rode) for å
sikre at alle som ønsker det, får betale. Antall husstander
som hver bøssebærer besøker er mellom 10 og 20; dette
tar en times tid, avhengig av om en går eller kjører. Etter
nærmere avtale leveres så bøssene til et mottak før
innholdet telles opp. -Kirsti Hoff-

___________________________________________________________________________

KINO FREDAG 28. SEPTEMBER – UL LEKAMØY
1. forestilling (7 år)

Radiopiratene
Radiopiratene er høstens store familieeventyr
med spenning, humor og action for barn
fra 7 til 100.
Her treffer vi barn som gjør opprør mot
trygghetstyranniet og kjemper for retten
til å ha det gøy. Fienden er maktsyke
borettslagsstyremedlmmer og trangsynte
foreldre med trygghetsmani.

2. forestilling (7 år)

Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer
De Fantastiske Fire møter sin største utfordring til nå
i Fantastic Four: Rise Of The Silver Surfer,
når den gåtefulle, intergalaktiske budbringeren
The Silver Surfer kommer til jorden for å forberede
menneskeheten på utslettelse. Mens han flyr jorden rundt
og skaper kaos, må Reed, Sue, Johnny og Ben
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løse mysteriet før alt håp er ute.
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Åpent brev til Leka Vassverk
V/ leder Karen Jakobsen, 7994 Leka

Leka, 10.09.2007

Angående vannkvalitet på drikkevann, og drift av Leka Vassverk.
Som abonnent og medeier i Leka Vassverk begynner jeg å bli betenkt av den måten
drift utøves i Vassverket, når det gjelder kvaliteten som vi som abonnenter mottar.
Bakgrunnen er den driftsstans jeg opplevde i mitt hønsehus den 20.07.2007, der det
hele skyltes tilstoppet vannfilter til hønsebesetningen på 5000 individer.
Vannfiltret var skiftet den 20.01.2007, og skulle ved normalt vann skiftes om 12
mdr.
Dette førte til produksjonssvikt over flere uker og til slutt en tilnærmet nedgang på
10-15%.
Det viste seg at vannfilter var så tilstoppet av forurensede materialer at det helt
stoppet, det samme var også trykkmåleren som skal være et måleinstrument for
trykk inn til besetningen. Da dette var rettet opp og vannet kom tilbake, varslet jeg
leder i vassverket umiddelbart om det jeg hadde oppdaget. Lederen tok umiddelbart
til orde for at vassverket hadde alt i orden, hva gjelder vannprøver.
I flg. HMS for mitt gårdsbruk og dyrebesetning, varslet jeg tilsynsveterinær,
forsikringsselskap og mattilsynet om min oppdagelse av forurenset vann. Da dette
har med dyrevelferd å gjøre.
Når vi vet at det no er 10-12 år siden hovedvannledningene ble gjennomspylt med
svamp-propper, så kan en tenke seg hva som ligger nede i bunn på alle
varmtvannstanker som mottar vann fra vassverket, lite effektiv oppvarming.
Tillater i denne sammenheng å minne vassverket om Forskrift for vannforsyning og
drikkevann, i henhold til § 5 og § 12.
§ 5 omhandler krav til kvalitet ”ansvar for vann som leveres og internkontroll”
§ 12 omhandler krav til kvalitet ”drikkevann skal være hygienisk betryggende, klart
og uten farge. Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske og biologiske
komponenter”.
Den 08.08.2007 tilskrev jeg vassverket, med anmodning om rensetiltak av
hovedledninger.
Jeg fikk svar fra Leka vassverk den 20.08.2007, der min henvendelse var behandlet,
uten at jeg fikk svar på mitt ønske om rensetiltak. Derimot fikk jeg en oppramsing
over vassverkets fortreffelighet ang drifta og med en rekke kopier av vannprøveanalyser.
Så no er det vel bare å følge med i om nye tilstoppelser i vannfiltret.
Jeg trodde at vassverket tok min henvendelse på alvor og varslet øvrige abonnenter
om hva som er mottatt over tid, og at det ble satt i gang tiltak for å rette opp i det
forurensede ledningsnettet.
Jeg vil tro at flere abonnenter har opplevd dette med skittent vann.
Jeg synes vassverksledelsen her har utvist lite smidighet.
Med hilsen
Alfred O. Petttersen
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Bygdejulebord lørdag 1. desember
Vi forsøker oss igjen –
og inviterer til Bygdejulebord i ungdomshuset på Skei.
Som forrige år vil overskuddet gå til et veldedig formål.
Sist gikk overskuddet på kr. 3.383,- til
brannvarslingsanlegget i kirka,
hva det blir i år er ikke bestemt enda.
Merk dere datoen allerede nå – og kryss av i kalenderen,
vi kommer tilbake med flere opplysninger etter hvert.
Hilsen Tone, Venke, Siv, Solvår, Annette og Beathe

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

Dialekthjørna’

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Høsten har så absolutt gitt seg til kjenne.
Det blir litt kjøligere ettersom dagene går og fjellene får liksom en annen
”dåm” over seg. Dagene blir kortere og kveldene lengre.
Om det er dette som gjør at flere av Lekapostens lesere er ”våknet”
og kommet med eksempler på gamle ord og uttrykk skal være usagt,
men gledelig er det i alle fall. I lesekretsen, både i og utenfor øya, er det sikkert mange som
husker gamle dialektord som ikke så lett faller i munnen lenger. Da er det bare å kontakte
redaksjonen, enten gjennom telefon, brev, e-mail eller ved direkte besøk. Ord eller uttrykk som
foreslåes må gjerne ha forklaring eller ”oversettelse”, men dette er slett ikke nødvendig.
Dagens lekadialekt har mistet mange av de gamle gode uttrykkene og ordene som gjorde
språket på øya særpreget og spenstig. Ved å trekke noen av disse fram i lyset igjen, bidrar vi
forhåpentlig til å bremse opp den stadige uniformering av talespråket som skjer i både by og
bygd rundt i landet.
Vi fortsetter trøstig med noen flere eksempler:

Ord:
Skakksoill (gammelt trøskeredskap), kjyjnnu (klengete), sjettå (diare), gluggji (åpning, ofte
brukt om hull i fjøsveggen for å måke ut møkka) rus’ (ruke, for eksempel kusjitrus’)
sprengvèr (avlsvær).

Uttrykk:
”Ho e’ kji så hailt som ho henka” (Det er ikke så ille som det gis uttrykk for. Kommer fra
Anna Solløs Johnsen, Mjøndalen)
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GUDSTJENESTER

23. september

Gudstjeneste i Leka kirke kl. 11.00 ved sokneprest Schlosser.
50-årskonfirmantjubileum, ofring, nattverd

14. oktober

Familiegudstjeneste Leka kirke kl. 15.00 ved sokneprest Schlosser.

Høsttakkefest, barnegospel, utdeling av bok til 4-åringene, ofring.
kirkekaffe ved Leka Sanitetsforening

04. november

Gudstjeneste i Leka kirke kl. 11.00 ved sokneprest Schlosser.
Nattverd, ofring

02. desember

Lysmesse i Leka kirke kl. 15.00 ved sokneprest Schlosser og
konfirmantene. Kirkekaffe

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

Vi hilser og gratulerer...
Hipp hurra for Julie MP
som bli 12 år den 26. september.
Stor bursdagsklem fra
mamma, pappa og Line
Julie Mårvik Pettersen
Gratulerer med 12-årsdagen den 26.09.
Hilsen farmor og farfar

Masse gratulasjona te Siv Anita som bli enda et år gamlar
den 25. september.
Bursdagsklem fra The Dream Team.
Silje Marita
Gratulerer med dagen.
Stor klem fra farmor og Monika
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Primstaven.
21. September: Mattismesse, Mattisdag
Primstavteikn:
Til minne om:
Merkedag for veret:
Gamle skikkar og overtru:

Øks, sverd ,fisk eller bukk.
Apostelen Mattheus som leid martyrdøden i Persia
Fint veir denne dagen skulle vare fire veker.
No var det haustjevndøgn, dag og natt var like lange .
Nå er det tid for å lauve. Bjørnen samler gress og mose til vinterhiet.

29. September: Mikkesmesse
Primstavteikn:
Til minne om:
Merkedag for veret:

Vekt.
Erkeengelen Michael som var djevelens seiersherre.
Veiret på mikkelsmesse spår neste sommars veir.
Var det så mykje sol at man rakk å sale ein hest blei det ein god sommar.
Gamle skikkar og overtru: I gamle dager var dette ein viktig festdag (Innhaustingsfest)
No skulle både buskap og grøde vere i hus.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFLEKS
I mørke, våte høstkvelder er det viktig å kle på seg refleks.
Å bruke refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt
med 85 prosent.
En bilist har bare to sekunder på å oppdage en
fotgjenger uten refleks i 50-sone når han kjører med nærlys.
Med refleks ville sjåføren hatt 30 sekunder til rådighet når han
kjører med fjernlys.

Det kan skille mellom liv og død.
Vi har ingen å miste oppfordringen til både barn og voksne blir:

BRUK REFLEKS!!!
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MANDAG
Kl.11.00 – 13.00 – Åpent bibliotek
Kl.17.00 –
Småbarnstrim i Herlaughallen
Kl.20.30 –
STEP på 2T - Annette
TIRSDAG
Kl.11.00 – 13.00 – Åpent bibliotek
Kl.15.00 – 17.00 – Åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
Kl. 1845 Bodypump - Marianne/Tone
Kl. 2015 Spinn 45
Kl. 2100 Spinn 30
ONSDAG
Kl.18.30 – 20.00– Åpent bibliotek
Kl. 2000Linedance i Herlaughallen
Kl. 1830
Step – Tone
Kl. 2000
Yoga – Beate/Marianne

TORSDAG
Kl. 20.00 –
Bingo
Kl. 1845
Bodypump – Marianne/Tone
Kl 2015
Spinn 45
Kl. 2100
Spinn 30
FREDAG
Kino UL Lekamøy – 1-2 ganger pr mnd. Se etter oppslag
LØRDAG
Kl.12.00-14.00 – Leka Steinsenter åpent
SØNDAG
Kl.20.00

Bingo

SEPTEMBER
Søndag
23. Gudstjeneste Leka kirke kl. 11.00 – 50-årskonfirmantjubileum
Fredag
28. Kino UL Lekamøy
OKTOBER
Onsdag
03. Leka barnegospel har øvelse i Leka kirke kl. 15.30-16.30
Bondepub Vertshuset kl. 202.15
Ons-fre
03-05 Kurs i tørrmuring - Solsem
Søndag
7. Basar i UL Lekamøy
Fredag
12. Utlegging av ligning øvrige forskuddspliktige
Søndag
14. Familiegudstj. Leka kirke kl. 1500 – høsttakkefest – utdeling av 4-årsbok – kirkekaffe saniteten
Søndag
21. TV-aksjonen SAMMEN FOR BARN
Onsdag
24. Leka barnegospel har øvelse i Leka kirke kl. 15.30-16.30
NOVEMBER
Søndag
04. Gudstjeneste Leka kirke kl. 11.00
Onsdag
07. Leka barnegospel har øvelse i Leka kirke kl. 15.30
Søndag
18. Julemesse – arr. Bygdekvinnelaget i Leka
Onsdag
21. Leka barnegospel har øvelse i Leka kirke kl. 15.30
DESEMBER
Lørdag
01. Bygdejulebord på Skei
Søndag
02. Lysmesse Leka kirke kl. 1500 - kirkekaffe
Onsdag
05. Leka barnegospel har øvelse i Leka kirke kl. 15.30
Onsdag
19. Leka barnegospel har øvelse i Leka kirke kl. 15.30
Mandag
24. Familiegudstjeneste Leka kirke kl. 12.00 – barnegospel deltar
Tirsdag
25. Høytidsgudstjeneste Leka kirke kl. 11.00

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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