TIL HUSSTANDENE

Utgiver: Leka Kommune

Dato: 4/5 - 2007

Nr: 8/07

Ikke kast brukbare klær!
Leka Sanitetsforening
holder på å organisere
innsamling til Estland.
Reint og helt tøy sorteres i sekk
og merkes etter om det er til
gutt, jente, herre eller dame.
Mottak blir på ”hyblene” ved
sykestua en gang før St. hans,
nærmere informasjon blir
kunngjort ved oppslag og
i Lekaposten.
SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 11. MAI
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 18. 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
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INFORMASJON FRA KOMMUNEN
Leka kommune, tlf.: 743 87 000

LEDIG STILLING I LEKA KOMMUNE
(Intern utlysning, jfr. HTA s kap. 1 § 2.3, andre avsnitt)

”Ved ledig stilling skal deltidstilsatte ved intern utlysing tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel
stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen”.

UTEARBEIDER VEI/ANLEGG
(100% stilling – vikariat)
Vikariat i 100% stilling er ledig for tiltredelse medio mai 2007. Vikariatet varer fram til 20.05.08
Arbeidssted: Leka kommune / Teknisk uteavdeling.
Ansvars- og arbeidsområde:
Tilsyns- og vedlikeholdsarbeide innen vei, kloakk og øvrige anlegg. Brøyteberedskap om vinteren.
Stillingen inngår i fellesteam for uteavdelingen og vaktmestertjenesten samt det frivillige brannvern som
utrykningsleder. Stillingen vikarierer også som kirkegårdsarbeider ved kirketjeners
ferieavvikling/permisjon.
Kvalifikasjoner:
Det er ønskelig med utdanning/praksis innen bygg/anlegg.
Erfaring med tilsyn/reparasjon av tyngre kjøretøy/maskiner.
ADK-1 sertifikat (anlegg – drift – kontroll).
Maskinførerbevis for anleggsmaskiner.
Førekort kl. C1E (liten lastebil m/tilhenger).
Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale.
Spørsmål ang. vikariatet kan rettes til Helge Thorsen, tlf. 74387000 eller på e-post
helge.thorsen@leka.kommune.no.
Søknader med bekreftede attester og vitnemål sendes Leka kommune,
personalkontoret, 7994 Leka innen 14.05.2007.

Personalkontorets e-post: arve.antonsen@leka.kommune.no
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ÅPNINGSTIDER VED NAV LEKA TRYGD
I ukene framover vil NAV Leka trygd ha følgende åpningstider;

tirsdag og torsdag kl.0900-1430
Mandag, onsdag og fredag ber vi Leka sine brukere benytte seg av
Nav Nærøy trygd på telefon 743 82 780.
For reiseoppgjør benyttes blankett NAV 05-16.23 "Krav om dekning av reiseutgifter"
som dere fyller ut og legger ved kvitteringer. Legg også ved egenandelskort dersom dere
trenger det. Blankettene finner dere hos Leka kommune, legekontoret eller på nav.no.
Med vennlig hilsen
Hugo Olsen
NAV Nærøy trygd

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

LEKAFERJA
RUTEENDRINGER FOR MAI og PINSEN 2007
Rute 17-522

Skei (Leka) – Gutvik

Følgende dager utføres søndagsrute:
17. og 28. mai

Vi minner om MS

NAMDALINGENS lørdagstilbud:

Barn under 16 år i følge m/foresatte: GRATIS
Voksne Leka-Namsos tur-retur: kr.270,JOKER HUSBY - NYE ÅPNINGSTIDER FRA 1. MAI:
Hverdager
Lørdager
Søndager

kl. 0900-2000
kl. 1000-1800
kl. 1500-1800
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GRATIS henting!
Bli kvitt ditt jernskrot!
Containerservice Ottersøy kommer til Leka for å hente jernskrot. Ved større mengder henter de
jernskrotet på gården – dette må meldes inn innen 17. mai til Containerservice. For de som har mindre
mengder jernskrot som f.eks. sykkel, plenklipper, ovn, trillebår o.l. kan dette leveres på en av de
midlertidige oppsamlingsplassende i kommunen.

Mindre mengder jernskrot kan leveres på følgende steder:
Gutvik – Fotballbanen ved skolen (helst etter 17. mai…)
Leknes – Steinbruddet til Jan Arild (til venstre på tur opp, ligger noe jernskrot der fra før)
Madsøya – Ved Årvik (Åge Lund sin eiendom, ligger noe jernskrot der fra før)
Solsem – ”Melan” (gammelt grustak) avkjøring ved Arnljot (til høyre når man kommer opp)
Frist for innmelding av større mengder jernskrot: 17. mai til Containerservice, tlf. 74 39 73 33
Frist for levering av mindre mengder jernskrot: 12. juni
Leka landbrukskontor takker alle grunneiere for utlån av ”usjenert grunn”…
Har du spørsmål? Ta kontakt med landbrukskontoret.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLASTINNSAMLING

Felles oppsamlingsdag for landbruksplast på
Leka og i Gutvik
TIRSDAG 29.05.06 - KLOKKEN 10.00 – 13.00
Oppsamlingssted
y ved KOMMUNEGARASJEN
y ved GRUSTAKET (Sør-Gutvik vatnet)
Faglaga har tatt på seg å holde tilsyn på Leka.
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
Nytt av året er at også nett og snører kan leveres, men dette må være atskilt fra plasten.
Plasten blir hentet senere. Plasten kan dermed bli liggende noen dager på oppsamlingsplassen
før den bringes videre. Det er da viktig at plasten lagres slik at den ikke kan spres.
Lykke til!
Hilsen Leka Landbrukskontor
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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.
Kl. 15.00 - 17.00
Leka miljøtorg
Tirsdag 8.05
3. 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.

Retura Midtre Namdal Avfallsselskap, Telefonnr.: 74 28 17 60

Kirkegården
Vær så snill og ikke ødelegg komposten med avfall som ikke brytes ned!
Vær vennlig og ikke kast avfall over gjerdet!

ALT AVFALL FRA GRAVSTEDENE SKAL KASTES VED
UTHUSET SLIK:
Planteavfall / organisk avfall legges i kompostbinge.
Fakkelbokser, plast og annet ikke nedbrytelig avfall legges i søppeldunk.
Kirketjener.

Leka IL ved Fotballgruppa
arrangerer

KNØTTE-TURNERING
lørdag 16.juni.
Mer informasjon kommer!
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17.mai i Gutvik
Vi feirer 17.mai på tradisjonelt
vis med musikk, leiker,
kaffe, mat og alt som
hører med.
Program for dagen blir
delt ut til husstandene seinere!
Velkommen.
Arr.komiteen.

17.mai på Leka
Dagen feires med barnetog,
leiker, bekransning av
minnebauta,
tale for dagen, samt matsalg
i Herlaughallen.
Program med klokkeslett
blir satt opp seinere.
Velkommen!
Arr.: 7.klasse ved Leka barne- og ungdomsskole
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T

TILBUDSINNBYDELSE

Leka kommune ønsker tilbud på innleie av maskiner og lastebiler til oppdrag i anleggsog vedlikeholdsdriften i perioden 29.05.2007-15.05.2007.
Det ønskes tilbud på følgende utstyr:
Ò Lastebiler m/u henger
Ò Komprimator
Ò Hjullastere
Ò Veihøvel
Ò Dozere
Ò Asfaltsager
Tilbudsfristen utløper
Tilbud sendes til

ÒGravemaskiner ( 8-20 tonn)
Ò Traktorer m/u henger
Ò Dumpere
Ò Kompressorer
Ò Lift
Ò Minigraver (1-5 t)

fredag 25.05.2007 kl. 15.00
Leka kommune v/ rådmann, 7994 Leka

Leka kommune vil avvise tilbud innkommet etter fristens utløp. Offentlig åpning av
tilbudene vil ikke finne sted. Leka kommune forbeholder seg rett til å forhandle
nærmere om de innkomne tilbud.
Leka kommune krever at det legges ved skatteattest og evt. løyvedokument.
Skjema for innlevering av tilbud fås ved henvendelse ekspedisjonen på Lekatun.

Granved selges
Kappet og kløvd i 30 cm lengde.
Leveres i storsekk.
Jens Kjærstad Tlf.: 743 99 191 / 478 06 364

LEKA IL
ÅRSMØTE ONSDAG 9.MAI KL.21
PÅ VERTSHUSET HERLAUG
VANLIGE ÅRSMØTESAKER

VELKOMMEN!
Leka barnegospel har øvelse
på følgende onsdager fra kl 1530-1630 i Leka kirke
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16. mai
6. juni
Alle barn som er glad i å synge er hjertelig velkommen!
Hilsen fra Donata

mobil: 92 01 24 81

Konfirmanter i Leka kirke 2007
søndag 27.mai kl.1100:
Simen Kristoffer Fjeldstad
Are Normann Hiller
Silje Marita Wigum Juliussen
Stian Andrè Ulriksen
Ove Andreas Westgård

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

.

Æres den som æres bør
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Å gjengi et dikt kan gå riktig ille.
I sær når det finnes på gammelt papir.
Når dikterens navn er gått helt til spille
Da tror en jo bare at riktig det blir.
Når ”Helsing til Leka” fikk denne skjebne,
Så må vi beklage den leie bom.
Men vi ville gjerne at dette ble trykket
Slik at det ut til leserne kom.
Vi gleder oss stort over folkets interesse.
For kultur og diktning gir sjelen rom.
Vi håper nå virkelig tabben blir tilgitt,
Når ”sannheten” her så kraftig fremkom.
Å dikte selv er det aller beste.
Da kjenner en pennen som nedgav sitt blekk.
Må Klara og Ludvik nå ha oss tilgitt.
De hadde jo begge stort kunstnerisk vett.
Vi takke vil alle som Leka kan prise.
I diktning og tale. Med velvalgte ord.
I tider som disse vil samholdet vise
Om kjærlighet verne kan fedres jord.
Aud og Kjetil.

Hjertelig takk til Leka Bygdekvinnelag og forslagsstiller for
månedens blomst i mars i år!
Det var en stor og meget gledelig overraskelse!
Hilsen Kitty og Gunnhild.
KRONERULLING TIL NYTT DATAUTSTYR
LEKA SKYTTERLAG
Ikke glem å støtte oss, skytterlagets kontonr. 4468 32 60611.
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ØRNEROVET – 75 ÅR

Invitasjon til deltakelse utstilling:
Helga 1.-3. juni vil det bli markering av at det er 75 år siden
ørnerovet fant sted. I den forbindelse vil vi prøve å få til en
”ørneutstilling”!
Vi inviterer derfor alle som har lyst - til å bidra med noe som har med
ørn eller ørnerovet å gjøre! Du kan tegne, male, skulpturere – ja det
er vel bare fantasien som setter grenser i forhold til materialet du kan
bruke… Vi tar i mot alle innslag med takk – og de som ønsker det
skal selvfølgelig få innslaget sitt tilbake etter jubileumshelga.
Bidrag til utstillingen kan leveres inn til Leka kommune – i
resepsjonen eller kulturkontoret!
Festmiddag:
Lørdag 2. juni vil det bli arrangert festmiddag på Skei i forbindelse
med ørnerovsjubileet. Vertshuset Herlaug vil stå for
middagsserveringen. Det vil bli forrett, hovedrett og dessert.
Bar med alle rettigheter.
Det vil bli kulturelle innslag utover kvelden.
Her inviteres alle som har lyst til å delta til å melde seg på. Det er
dessverre begrenset antall plasser slik at det er lurt å være tidlig ute.
Bindende påmelding!
Pris pr. pers. er kr. 250,Pent antrekk.
Påmelding skjer til Leka kommune tlf: 74387000 eller Leka
Opplevelser v/ Annette T. Pettersen tlf:90757956.
Jubileumskomiteen
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Vertshuset Herlaug har følgende
åpningstider framover:
Onsdager
Lørdager

2100 - 0000
2100 - 0200

Evt. åpning av torsdagskafè - se oppslag...

17.MAI:
Åpner dørene kl.12.00

MENY:
Røkt svinekam
m bearnaisesaus, poteter/ pomm.fr., gr.saker - pris ; 125,- kr. inkl. kaffe
Biff m peppersaus, poteter/ pommes frites, gr. Saker, 130,- kr inkl. kaffe
Dessert/ is

Lørdag 19. mai

;

Dans på Tausloftet med Bantos ( Bernt Eriks...) fra Vanvikan
Inngang kr. 100,- / 18 årsgrense
Servering av asiatisk mat ved Marieann / Daya

11

Foreløpig program for

Skei Kulturfestival 7. - 15. juli
- lørdag 7.juli: Dans på loftet / Arve / Arne Leifs
- onsdag 11. juli: Bantos
- fredag 13. juli: Årets første hagefest / åpning av ny scene;
musikk og dans med "Mothers and Daughters "
Ellers; se eget program ( under trykking )
Skei Kulturfestival; arr. i samarbeid med Leka Opplevelser / Leka Museum / Leka
MC-klubb / Strømman Marin Safari & Vertshuset Herlaug..
Velkommen innom oss! " Puben - Ditt treffsted " !
Vertshuset Herlaug
Vidar
Trimkortsesongen 2007

Nå skal alle trimboksene være på plass.
God Tur og kos dere!

VATTIND
NESSVATNET
NESSODDEN
MOHO
LAUVHATTEN
MØSSMØRKLUBBAN
KORSVIKA
KOLSETTUVA
MADSØYGALTEN

PEISHOLET
SØRLAUVHATTEN
LEKAMØYA
HALIBERGET
STEINSVATNET
LONGVATNET
IVARSHALLAREN
BREMNESET
NORDTJØNNA
Leka Idrettslag
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SOLSEMHULA
Ny sesong for guiding i Solsemhula starter lørdag 19. mai kl 1400.
Hver lørdag frem til 25. august er det guiding.
Det er bare å møte opp på parkeringsplassen til Solsemhula.
Turen tar ca 11/2 time.
For grupper og enkeltpersoner vil det være mulighet til guiding også til andre tider. Vi
vil strekke oss langt for å få det til.

Kontakt oss på telefon 917 75 104.
PRISER FOR GUIDET TUR I SOLSEMHULA SESONGEN 2007:
VOKSNE:
BARN 6-16 ÅR:

KR. 60,KR. 30,-

Solsemhula er fysisk stengt og kan kun besøkes med guide.
Arr. Leka Opplevelser BA

PÅMINNELSE MEDLEMSKONTINGENT I LEKA IL
Styret i Leka I.L. har vedtatt at alle AKTIVE medlemmer MÅ betale medlemskontingen i
Leka I.L. for å kunne delta i aktiviteter gjennom idrettslaget (svømmegruppa,
fotballgruppa og allidrettsgruppa), og det er fortsatt mange som ikke har betalt!!!
Kontingenten for 2007 er:

Familie
Voksne, aktive
Barn, aktive
Støttemedlem

kr. 400,kr. 250,kr. 200,kr. 100,-

Kontonr. Leka I.L. 4468 14 08050
HUSK Å SKRIVE PÅ NAVN PÅ HVEM DET GJELDER!
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Hipp hurra for Helene Pettersen som
fyller 8 år 19.mai.
Håper du får en fin dag.
klem fra oss bortom ælva

Sigve gratuler med 7-årsda'n!
Hilsen Aleks.

Hipp hurra for Isak Willy som bli
1 år 7.mai – vi kjæm med pakke!
Klæm fra bestemor, bestefar og onklan.
Gratulerer med 1-årsdagen den 29.mai
lillesøster Charlene.
Kos og klem fra mamma, pappa,
Tom Christian og alle søsken!

Amalie 11 år –
Gratuler’ med da’n 13.mai, hurra!
Klæm fra tante, onkel og gutan.
Hipp hurra for Morten!
Gratuler’ med 12-årsda’n 20.mai,
håpa du får ein fin dag!
Klæm frå mamma, pappa, Vegard og
Kristian med familie.
Morten 12 år
Gratulerer med 12-årsdagen 20.mai.
Ha en fin dag!
Hilsen tante og ongan.

Isak Willy 1 år
Hei og hopp som ti'a går,
Isak Willy fyller 1 år.
Gratulerer med dagen 7.mai.
Klæm fra gu'mor og ongan.
5.mai fyller verdens beste pappa og
ektemann 40 år! Gratulerer så mye
med dagen! Store klemmer fra Hanna
Viktoria, Helge, Elise, Tommy og Tale
Marie.
Amalie 11 år
Gratulerer med 11-årsda'n 13.mai.
Ha en fin dag!
Klæm fra Jonas, Aleksander og
mamma.

Vi vil gratulere svigersønnen vår med
40-årsdagen 5.mai! Håper du får en
fin dag!
Klemmer fra Grethe og Finn.
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MANDAG
1100-1330 – Åpent bibliotek
1700-1800 - Småbarnstrim – Herlaughallen
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
1700-1800 – Klatring - Herlaughallen
1830-1930 – Åpnet bibliotek
1800-2000 - Miniatyrskyting kjeller Lekatun – barn
2000- Miniatyrskyting kjeller Lekatun – voksne
2000-2100 - Seniordans – Herlaughallen
2000-2100 – Linedance - Herlaughallen
2000-2200 - Oldboys - fotballtrening
2000- Yoga – banken

TORSDAG
1800-1930 – Knøtte/miniputt – fotballtrening
1930-2100 - Smågutte/gutte – fotballtrening
1845- Spinn 45 – banken
1945- Bodypump – banken
2000- Bingo
2000-2100 - Badminton for alle – Herlaughallen
2100- Spinn intro 30 – banken
FREDAG
1800- Bygdekino 1-2 ganger pr mnd – se oppslag
2000-2200 - Åpen hall – Herlaughallen
LØRDAG
1300- Lørdagstrim 2T – banken
1600-1800 - Åpen hall
SØNDAG
2000- Bingo
2030-2200 - Badminton for alle - Herlaughallen
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MÅNEDENS BLOMST
Bygdekvinnelaget/ Lekaposten ønsker flere forslag til
kandidater til månedens blomst!
Navn som ikke trekkes ut,
går videre til neste måneds trekning.

MAI
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Lørdag-søndag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Søndag
JUNI
Fredag-søndag
Onsdag
Fredag-søndag
Lørdag
Torsdag
Fredag
JULI
Fredag-søndag
Uke 28
Uke 29
AUGUST
Lørdag-søndag
SEPTEMBER
Mandag
OKTOBER
Søndag
Fredag
NOVEMBER

5.
6.
7.
8.
12.-13.
16.
17.
17.
24.
27.
1.-3.
6.
8.-10
16.
21.
22.

Humanistisk konfirmasjon for Ytre Namdal på Kolvereid
Gudstjeneste Leka kirke kl. 11.00
Ekstra levering til renovasjonsbil
Ekstra levering til miljøtorget
Blåtur – arr Bygdekvinnelaget i Leka
Leka barnegospel – korøvelse i Leka kirke kl. 15.30-16.30
Gudstjeneste Leka kirke kl. 11.00
Festarrangement Gutvik og Leka
Henting av farlig avfall Gutvik og Leka
Konfirmasjon i Leka kirke kl. 11.00
75-årsmarkering Ørnerovet
Leka barnegospel – korøvelse i Leka kirke kl. 15.30-16.30
Sangerstevne på Leka
Knøtte-turnering
Siste skoledag før sommerferien Leka Barne- og Ungdomsskole
Utlegging av ligning (PSA-skattytere)

13.-15. MC-treff i Vottvika
8.-15. Skei kulturfestival 2007
15.-22. Herlaugsdagene 2007
25.-26. TINE fotballskole
10. Kommune- og fylkestingsvalg
7. Basar i UL Lekamøy
12. Utlegging av ligning øvrige forskuddspliktige

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!
16

