TIL HUSSTANDENE

Utgiver: Leka Kommune

Dato: 20/4/2007

Nr: 7/07

DET VÅRAST!
14.april var første sommerdag i følge vår gamle primstav,
og etter en rask sjekk ser det meste ut til å være i rute etter årstida.
Trekkfugler, humler og sommerfugler er på plass i kommunen, og de rotfaste
grønne tropper ser ut til å skulle utfolde sine blader godt innenfor tidligere års
noteringer.
Vi vil minne folk om å bruke omgivelsene med fornuft –
Unngå ferdsel på dyrka mark, så slipper en både nedtråkka gress, og at mista
gjenstander havner i slåmaskiner og i fôr.
Husk MNAs våraksjon, en grei anledning til gratis å kvitte seg med ekstra
avfall – se annonse lenger ut i denne utgaven av Lekaposten.

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 27. APRIL
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 4. 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
1

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

SMIL- og Skogmidler 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.
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
Skogmidlene
Skogmidlene er prioritert til planting og ungskogpleie samt oppsøkende virksomhet.
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/Kristin; avhenger av tema). Søknadsskjema finnes på http://www.slf.dep.no eller
landbrukskontoret.

NY søknadsfrist: 1. mai 2007
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INFORMASJON TIL SKATTYTERNE
Etter at Skattedirektoratet har forhandlet frem ny bankavtale for skatteoppkreverne, og vi har fått Nordea som
bankforbindelse, må vi betale kr. 65 i gebyr for hver kontantinnbetaling som vi sender til banken.
På grunn av dette ber vi om at skattyterne (både de personlige, og arbeidsgiverne) betaler inn skatt
direkte til vår bankkonto 6345 06 17557.
Mvh
Kirsten Pettersen
skatteoppkrever

**********************************************************************************

HUSK HUNT 3:
Åpningstider
Tirsdag 24. april kl. 11.00-20.00
Onsdag 25. april kl. 8.00-20.00
Torsdag 26. april kl. 8.00-20.00
Fredag 27. april kl. 8.00-12.00

Bussen blir stående ved
helsesenteret
På Husby.

Hvis tidspunktet i invitasjonen ikke passer for deg, kan du møte fram når du vil innenfor åpningstida.
Pensjonister og andre som har mulighet, bes om å komme på dagtid selv om de har fått time på
ettermiddagen. Hvis din invitasjon har kommet bort, kan du likevel møte fram. Du får nye papirer. Hvis
du ønsker det, kan du delta i en annen kommune enn der du bor. Se www.hunt3.no for informasjon om
åpningstider i andre kommuner.

*********************************************************************************

LEKAFERJA
RUTEENDRINGER FOR MAI og PINSEN 2007
Rute 17-522

Skei (Leka) – Gutvik

Følgende dager utføres søndagsrute:
01., 17. og 28. mai
*********************************************************************************
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VÅRAKSJONEN
FOR LEVERING AV AVFALL TIL RETURA MNA
1. Ekstra levering til renovasjonsbil.
3 sekker ekstra avfall leveres fritt (gjelder ikke kuldemøbler / hvitevarer). Kjøres samtidig med vanlig
innsamling av restavfall.
Uke 19
Leka

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

Tirsdag 8.05

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! Kuldemøbler og kasserte elektroniske eller elektriske produkter må ikke blandes med annet avfall!

4. Innsamling av kuldemøbler, hvitevarer og annet EE-avfall
Tilbudet gjelder for kjøleskap, fryser, vaskemaskin, tv-apparat eller lignende store gjenstander.
Innsamling dette året er planlagt til september / oktober. Vi kommer tilbake med mer
informasjon om dette tilbudet senere.

Oversikt årlig kampanje Farlig Avfall

2007

Veglo Miljøservice
Kommune
Leka

Dato

Dag

24.04.2007 Tirsdag

Sted

Stoppsted

v/ S-laget

S-Laget

Gutvik

v/ Butikken

Tid
14.0016.00
18.0019.30

Med vennlig hilsen
Anne-Berit Formo Løvhaugen
Retura Midtre Namdal Avfallsselskap,

Hold Norge rent!

Mobil: 97 43 57 27 Email: Anne.Berit.Lovhaugen@mna.no
Adr: Barlia, 7863 Overhalla Telefonnr/fax: 74 28 17 60 / 69
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********************************************************************************

Info fra Landbrukskontoret
Fra og med uke 17 (førstkommende uke) vil landbrukskontoret være bemannet 1 dag i uken. Kristin blir å finne på
kontoret hver torsdag fram til fellesferien. Etter ferien starter hun i 100 % stilling.
Når det gjelder viltforvaltning er det Annette som skal jobbe med dette. Hun har også kontordag på torsdager.
Eventuelle endringer blir annonsert i Leka Posten.
Vil til slutt benytte anledningen til å takke for meg. Jeg har hatt et artig og lærerikt år på
landbrukskontoret!
Ønsker dere alle en riktig fin vår og en solfylt sommer!
Hilsen
Tone Ødegård Johansen
”avtroppende” landbruksveileder
**********************************************************************************

HEI…
Vi er to jenter som har lyst til å jobbe litt, Veronika og Angela.
Vi kunne tenke oss å rydde uteområder, vaske hus og lignende.
Vi er vant til husarbeid, rydding etc.
Finnes det behov for hjelp er det fint om vi blir kontaktet.
Er mobil da vi disponerer bil.
Det er bare å ringe, så møter vi opp etter avtale.
Mob. Veronika, 41793597, eller Thor Knædal, 48227455
***********************************************************************************
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BLÅTUR
Hei, hei alle damer!
Leka bygdekvinnelag planlegger blåtur lørdag 12. – 13. mai. Dette er en tur som skal
være for alle damer i Leka som har lyst til å komme sammen til et sosialt treff og bare ha
det artig og kose seg!!!
For at vi som er i komiteen skal kunne planlegge turen skikkelig, må vi vite hvor mange
som vil være med. Derfor er det påmelding til turen. De som vil være med melder seg på
innen 1. mai til:
Aina
tlf: 91573553
Rigmor:
tlf: 95040864
Venke:
tlf: 95223145
Det vil bli en egenandel på rundt en hundrelapp pr. stk.
SÅ HÅPER VI VELDIG MANGE HAR LYST TIL Å VÆRE MED!!!
*********************************************************************************

Vi tar en rundvask i UL-Lekamøy
fredag 20. april kl 1700.
Ta med bøtte og skaft.
Vi trenger all hjelp vi kan få.
Styret i UL-Lekamøy
BASAR I GUTVIK GRENDAHUS
TIRSDAG 1. MAI KL.1600
Trekkspillkameratene fra Bindal kommer og underholder.
Ellers blir det tombola, åresalg, loddsalg og salg av kaffe og kaker.

VELKOMMEN!
Arr.: Gutvik Lysklubb.
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F E S T
Fjellvang, Solsem
Lørdag 21. april kl. 20oo.
Follafestivalen 2007
i samarbeid med Leka Blandakor
presenterer

MEGA 5
med
”A tribute to’n Åge”
- en hyllest til Åge Aleksandersen
Oppvarmingsorkester: ”NÅGENLUNDE”
Restaurantaften m/ dans
Bar med alle rettigheter
Inngang: kr. 150,-

Velkommen!
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FELLES 1. MAI-FROKOST 2007
foregår i Skytterhuset fra kl. 10.00 og utover.
Vi sørger for brød, smør, melk, kaffe, te, melk og noe pålegg, så er folk som vanlig
velkomne til å ta med seg litt, enten det er egne ”spesialiteter” eller noe ganske
ordinært. F.eks. har smørbrødsalater -heimlaga - vært voldsomt populære de seinere
år.
Vi avslutter med kaffe og kake (fint hvis noen har tid og ork til å lage ei kake også!) når
folk har fått nok.
ALLE er hjertelig velkomne til en trivelig formiddag
med mye god mat og mye hyggelig prat,
på tvers av alders- og partigrenser!
NB! Hvis det finnes noen morgenfugler som skal på frokost
og har mulighet til å komme litt før for å hjelpe til med å
rigge fram mat og service, er det kjærkomment!
Evt. spørsmål rettes til Mari-Anne Hoff, tlf. 91 66 74 31.
VEL MØTT!

Leka SV
*********************************************************************************

Hei, alle turgåere på Leka!
I fjor sommer mistet Adrian turkniven sin med slire på tur fra
steinhytta i Nesset og videre utover til Nesodden. Vi har leita, men
uten hell. Håper at noen har funnet den og gir oss beskjed. Kan nås på
tlf. 90 99 08 36, Merete.
Hei
Dere som var og tok nøklene til Herlaughallen langfredag,
kan dere vennligst levere dem tilbake der dere fant dem.

Idrettslaget
************************************************************************************
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GUDSTJENESTER
.
06.05.07

Leka kirke kl. 15.00

Høymesse v/sokneprest Dagrun Rønnåbakk
Nattverd, ofring til menighetsarbeide

17.05.07

Leka kirke kl. 11.00

Høytidsgudstjeneste v/sokneprest Schlosser
Barnegospelkoret deltar

24.05.07

Leka kirke kl. 20.00

Samtalegudstjeneste v/konfirmantene og
sokneprest Schlosser
Ofring til konfirmantarbeide, kirkekaffe

27.05.07

Leka kirke kl. 11.00

Konfirmantgudstjeneste v/sokneprest Schlosser
Ofring til menighetsarbeide

10.06.07

Leka kirke kl. 11.00

Sanggudstjeneste v/sokneprest Schlosser
Leka blandakor og andre kor deltar, ofring

.

************************************************************************************

Leka barnegospel har øvelse
på følgende onsdager fra kl 1530-1630 i Leka kirke
2. mai
16. mai
6. juni

Alle barn som er glad i å synge er hjertelig velkommen!
Hilsen fra Donata

mobil: 92 01 24 81

2T
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Velkommen til
3-timers maraton-spinn
søndag 29/4 kl.1100
God musikk!
Servering av sjokolade og frukt.
Billett: kr.50,Program:
50 min – spinn
10 min – pause
50 min – spinn
10 min – pause
50 min – spinn
10 min – pause
Til alle dere som har deltatt på 30-min spinn i høst/vår –
Kom og vær med oss!
Maraton er som alle andre spinn-timer – vi kjører individuelt.
***********************************************************************************

Ungdoms-spinn onsdager går ut og starter fra høsten igjen.
Velkommen igjen da!
Hilsen 2T

Humanistiske konfirmanter Leka 2007:
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Petter Konrad Sandvik
Konfirmasjonen finner sted
i Nærøy kulturhus i Kolvereid
lørdag 5. mai kl.12.00.
***********************************************************************************

************************************************************************************

KRONERULLING TIL NYTT DATAUTSTYR
LEKA SKYTTERLAG
Ikke glem å støtte oss, skytterlagets kontonr. 4468 32 60611.

BASAR
PÅ HAUG SØNDAG 29. APRIL KL.15.30.

Salg av mat og dessert.
Åresalg – Pilkasting - Utlodning.
Alle er velkommen til Haug på ettermiddagskaffe!
Basarkomiteen.
***********************************************************************************

**********************************************************************************

I forrige nr. av Lekaposten (nr.5/07)
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er det gjengitt et dikt med tittelen

”Helsing til Leka”
Der står det også at det er Klara Kragseth
som har skrevet diktet.

Nå har det seg slik at det samme diktet er å finne i ”Årbok for Namdalen” fra 1963. Vi
tillater oss å gjengi hele forteksten til diktet- fra denne boka:

”Høgskulestyrar Ludvig Benum var i 1909-1911 på Leka med
skulen sin, (derav Benum-stu’n) den tid han fo’r på omgang i
namdalsbygdene. Han vart glad i Leka og lekværingene,
og fekk mange venner der.
Til ein takk for seg, skreiv han denne Leka-songen,
som før ikkje har vore prenta.”
I Lekaposten har diktet 4 vers, mens det i årboka er 7 vers. De versene som i
Lekaposten er oppstilt som nr. 1, 2, 3 og 4, står i årboka som nr. 1, 2, 5 og 7.
I tillegg har vi da versene 3, 4 og 6.
Primært er dette ment som supplerende opplysninger til Lekaposten og dens
lesere. Men det som er rimelig sikkert, er vel at i dette tilfelle kan ikke begge
ha rett. Hvem som har rett har vi ikke sagt noe om.
Leka den 11.04.07.
Med hilsen
Karen og Åge.

MÅNEDENS BLOMST, april 2007
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Ved denne kåringen var det forslag på 1 kandidat til månedens blomst.
Etter rettferdig loddtrekning ble vinneren av månedens blomst:

Lydmila Knædal

Begrunnelsen som ble gitt av forslagstiller var følgende:

Hun er tøff som starta opp med frisørsalong for oss
lekværinga.
Hjelpsom, blid og trivelig.
Stiller alltid opp etter kundens ønsker – resultatet er
flotte og fornøyde kunder.
Bygdekvinnelaget i Leka gratulerer Lydmila med månedens blomst i april, og
oppfordrer med det samme til å sende inn forslag til neste månedens blomst.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tusen takk for blomsterhilsener og pengegaver til
UL Lekamøy i forbindelse med
Edith Johansens begravelse.
En spesiell takk til Leka sykestue
for god omsorg og pleie.
Torstein, Roger, Sturla, Elin
og Jan Henning med familier.
TAKK
TUSEN TAKK FOR PENGEGAVENE I FORBINDELSE
MED EDITH JOHANSENS BEGRAVELSE.
UL LEKAMØY
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Hurra for Aleksander –
Gratulerer med dagen 27.april!
Klæm fra tante, onkel og gutan.

Hipp hurra –
Gratuler med 16.årsda’n 2.mai
Vegard! Håpe du får ein flott dag!
Klæm fra mamma, pappa, Morten
og Kristian med familie.

VEGARD 16. ÅR.
Gratuler me` 16 års da'n 2.mai.
Ha ei fin feiring.
Hilsen tante og ongan.

Til Laila –
Gratulerer hjerteligst med
dagen som var den 19. april!
Hilsen Monika og mamma.

ALEKSANDER 7 ÅR - 27. APRIL.
Hei og hopp som ti`a går,
Aleksander fylli 7 år.
Klæm fra Jonas, Amalie og mamma.

PAPPA KJELL ARVE.
Gratulerer med 44 års dagen 1.mai.
Klæm fra Aleksander, Amalie og
Jonas.

Hjertelig takk til Madsøy Jaktfelt
for støtten til drift av Madsøy
Lysforening!
Paul Wågheim

Vil bare ønske bestemor ei riktig
god helg og god bedring!
Klem fra Adrian, Mariell og
Marcus.

Hipp hurra for gudfar Odd Husby
som har bursdag 29. april.
Stor bursdagsklem fra Line

Linda – gratuler med da’n 28.april!
Klæm fra søster!

Hurra for mamma, svigermor,
bestemor og oldemor Irene –
Gratulerer med dagen som var
14.april!

Hipp hurra for gudfar Bjørn Ekrem
som har bursdag 1. mai.
Stor bursdagsklem fra Julie

Klæm fra heile gjengen.
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Til Atle Arnfinn –
Gratulerer hjerteligst med dagen
den 26. april!
Hilsen Monika og mamma.

Til pappa Atle –
Gratulerer så mye med dagen
den 26. april! Klem fra Maylinn,
Jannicke og Bjørg.

Til Laila – gratulerer så mye med
dagen den 19. april!
Klem fra
Maylinn, Jannicke,
Bjørg og Atle.

Til Lina Sørli Hanssen – gratulerer
så mye med 2 –årsdagen 20.april.
Håper du får en fin dag med mange
pakker!
Bursdagsklem fra Offa og
Mimmi på Leka.

MANDAG
1100-1330 – Åpent bibliotek
1700-1800 - Småbarnstrim – Herlaughallen
1800-2000 – Åpent basseng alle aldersgrupper
2030
- Aerobic/step - banken
TIRSDAG
0900-1100 – Åpent bibliotek
1500-1700 – Åpent miljøtorg første tirsdag i mnd
1600-1700 - Miniputt fotballtrening
1700-1830 - Lilleputt fotballtrening
1830-2000 - Smågutte/gutte fotballtrening
1845
- Spinn 45 – banken
1945
- Bodypump – banken
2030
- Korøvelse Leka Blandakor – Vonheim
2100
- Spinn intro 30 - banken
ONSDAG
1830-1930 – Åpnet bibliotek
1830
- Step – banken
1800-2000 - Miniatyrskyting kjeller Lekatun – barn
2000
- Miniatyrskyting kjeller Lekatun – voksne
2000-2100 - Seniordans – Herlaughallen
2000
- Yoga – banken
2000-2200 - Oldboys - fotballtrening

TORSDAG
1600-1700 - Knøtte – fotballtrening
1700-1830 - Lilleputt – fotballtrening
1830-2000 - Smågutte/gutte – fotballtrening
1845
- Spinn 45 – banken
1945
- Bodypump – banken
2000
- Bingo
2000-2100 - Badminton for alle – Herlaughallen
2100
- Spinn intro 30 – banken
2100-2200 - Linedanse - Herlaughallen
FREDAG
1700
- Ungdomsstep – banken (ikke når det er kino)
1800
- Bygdekino 1-2 ganger pr mnd – se oppslag
LØRDAG
1300
- Lørdagstrim 2T – banken
1600-1800 - Åpen hall
SØNDAG
2000
- Bingo
2030-2200 - Badminton for alle - Herlaughallen
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APRIL
Fredag
Mandag
Tirsdag-fredag
Søndag
MAI
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Lørdag-søndag
Torsdag
Torsdag
Søndag
JUNI
Fredag-søndag
Fredag-søndag
Onsdag

20.
23.
24.-27.
29.

Rundvask i UL Lekamøy
Søknadsfrist SFO og barnehage
HUNT – bussen kommer til Helsesenteret – den store helseundersøkelsen i N-T
Maraton-spinn

1.
1.
1.
2.
5.
6.
7.
8.
16.
12.-13.
17.
24.
27.

1.mai-frokost i Skyttarhuset på Leka
Basar i Gutvik Grendahus
Søknadsfrist SMIL- og SKOG-midler
Leka barnegospel – korøvelse i Leka kirke kl. 15.30-16.30
Borgerlig konfirmasjon for Ytre Namdal på Kolvereid
Gudstjeneste Leka kirke kl. 11.00
Ekstra levering til renovasjonsbil
Ekstra levering til miljøtorget
Leka barnegospel – korøvelse i Leka kirke kl. 15.30-16.30
Blåtur – arr Bygdekvinnelaget i Leka
Gudstjeneste Leka kirke kl. 11.00
Henting av farlig avfall Gutvik og Leka
Konfirmasjon i Leka kirke kl. 11.00

1.-3.
8.-10.
6.

75-årsmarkering Ørnerovet
Sangerstevne på Leka
Leka barnegospel – korøvelse i Leka kirke kl. 15.30-16.30

JULI
Fredag-søndag
Uke 28
Uke 29

13.-15.
8.-15.
15.-22.

MC-treff i Vottvika
Skei kulturfestival 2007
Herlaugsdagene 2007

AUGUST
Lørdag-søndag

25.-26.

TINE fotballskole

SEPTEMBER
Mandag

10.

Kommune- og fylkestingsvalg

OKTOBER
Søndag

7.

Basar i UL Lekamøy

NOVEMBER
DESEMBER
Oppfordrer alle lag, foreninger, organisasjoner og andre til å melde fra om arrangement, slik at
vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger en
aktivitet, slik at vi unngår unødvendige ”kollisjoner”. Det tjener alle på!
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