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Leka kommune

Dato: 10.januar 2020

Leka kommune inviterer til folkemøte i
Herlaughallen torsdag 23. januar kl. 19:30
Tema for møtet:
 Ordfører ønsker velkommen
 Orientering ved politiet, framtidig organisering i Leka, politikontakt
 Leka kommunes økonomi v/ Oddvar Aardahl
 Framtidig eldreomsorg v/ Sandra Kvernø
 Markering for Ole Kristian Holand
Det vil bli holdt lignende folkemøte i Gutvik om ikke så lenge – dato
kunngjøres senere.

Lekatun stengt mandag 13.januar
Alle ansatte på Lekatun og ved teknisk etat deltar på obligatorisk kurs denne dagen. Vi ser
oss derfor nødt til å holde stengt for publikum. Sentralbordet vil ikke være betjent.

LEKA – husk påmeldingsfristen 19.januar!
https://ukm.no/leka/
Bassenget - offentlig bading
er i gang igjen fra og med onsdag 15.januar. Velkommen!

Leka Idrettslag blir 100 år i 2020
Kan du tenke deg å sitte i en komite for 100 årsjubileet til Leka IL?
Ta kontakt med Aina Hege Haug 915 73 553.
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Informasjon fra Leka kommune
Kunngjøring om utleggelse av
eiendomsskattelistene

På bakgrunn av kommunestyres vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2020 i Leka
kommune, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges en eiendomsskatteliste ut
til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 15.01.2020. Listen viser de skattepliktige
eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og
festenummer), eiendoms-skattetakstene, skattesatsen, og utregnede
eiendomsskattebeløp. Skattelisten er lagt ut på Lekatun samt publisert på kommunens
internettside www.leka.kommune.no.
I tillegg legges det ut liste over eiendommer som er fritatt etter eiendomsskatteloven § 5
og 7.
Klage
Det er klageadgang på takstgrunnlaget. Klagefristen er 26.02.2020.
Klage sendes skriftlig til Leka kommune.
Adresse:
Leka kommune, eiendomsskattekontoret,
Leknesveien 67
7994 LEKA
eller
post@leka.kommune.no

Leka får lynraskt internett
NTE har signert avtale med Leka kommune om utbygging av høyhastighets fiberbredbånd
til Leka sør. Området som er planlagt utbygd strekker seg fra Kvernvika og sørover langs
Haugsveien, Solsemveien og Vassdalsveien. I området er det til sammen 74 husstander.
Dersom flere enn 60 tegner seg, starter utbyggingen straks alle grunnrettsavtaler er på
plass, sier salgssjef Geir Hellan i NTE Marked AS. Vi regner med å kunne starte innsalget
allerede fra rundt midten av denne måneden og håper derfor på god respons når vi
kommer rundt med våre salgsrepresentanter sier Hellan. Bredbåndskommunikasjon er i
ferd med å bli en kritisk faktor for bosetting og næring. Det er en utfordring at det er noen
som får og noen som ikke får, dermed risikerer vi at det utvikles et digitalt klasseskille i
Norge. Derfor er det avgjørende at kommunen og fylket engasjerer seg slik vi ser her, sier
Hellan.
Utbyggingen gjennomføres som et bygdefiberprosjekt, som er et samarbeid mellom
Trøndelag Fylkeskommune, Leka kommune og NTE. Dette er et spleiselag, som gjør det
mulig å bygge ut fiber også utenfor de tettest befolkede områdene. NTE har gjennomført
over 100 bygdefiberprosjekter rundt om i hele Trøndelag, og har nærmere 50 under
planlegging.
NTE har systematisk bygd fiber hjem til trønderne i over 15 år. På denne tiden har NTE
vokst til mer enn 50 000 husstander i Trøndelag. Dette tilsvarer mer enn 120 000 kunder. En av årsakene til at vi har slik fremgang er at kunden setter pris på oss.
Brukerundersøkelser viser at Altibox-partnerskapet, som vi er en del av, for tiende år på
rad har de mest fornøyde bredbåndskundene i Norge. Vi bygger videre for full kraft, og nå
er det Leka sin tur, sier Geir Hellan.
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Har du husnummer?
Har du fått opp nummer på huset/fritidsboligen din?
Husk at du som huseier/hytteeier er pliktig å sette opp husnummer jf. adresseforskriften.
Både veinavn og husnummer vises i de digitale systemer (på GPS-er, Norge i bilder mm).
Så derfor er det fint at husnumrene kommer opp.
Nummeret ditt kan du se på nettsiden www.seeiendom.no (klikk i eiendommen og
adressen kommer opp). For spørsmål; kontakt Annette Pettersen, telefon 46881079.

Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av
bygninger fra 1.1.2020
Fra 1. januar 2020 er det forbudt å fyre med mineralolje (fossil fyringsolje og parafin) til
oppvarming av bygninger i Norge. Hensikten er å redusere klimagassutslipp. Kommunen er
myndighet for å sikre at forbudet overholdes, blant annet gjennom å føre tilsyn med at
byggeiere ikke fyrer med olje ulovlig. Når mange skifter fra oljefyring til andre
oppvarmingsløsninger, vil det også være mange nedgravde oljetanker som går ut av bruk.
Lekkasjer fra nedgravde tanker kan gi lokal forurensning av grunn, jord og vann.
Kommunen er også myndighet for nedgravde oljetanker jf. lokal vedtatt forskrift.
Det vil fortsatt være tillatt å fyre med biofyringsolje i de eksisterende oljefyringsanleggene.
Det vil kunne kreve noe justering av anlegget før en overgang til biofyringsolje. Mer
informasjon om dette vil leverandører av biofyringsolje besitte.

Ettermiddagstreff på biblioteket kl.15.30
følgende dager:
mandag
mandag
mandag
mandag

13.01.20
27.01.20
10.02.20
24.02.20

Velkommen!

Ingunn, Randi, Karin og Marit

Huskeliste for hagen - januar
(Kilde:www.plukkselv.no)
1.Fyll på fuglebrett.
2.Vask og slip hageredskaper.
3.Plukk visne blad og blomster i drivhuset for å unngå mugg.
4.Grav i grønnsakshagen og gjødsle den, samt bed og busker med kompost hvis du bor på
sted det er mulig.
5. Start beskjæring av trær, spesielt eple og pæretrær. Klipp prydgress helt ned.
6. Kjøp løk, frø, rotknoller vårplanting av sommerblomster.
7. Godt tidspunkt for å flytte busker og trær.
8. Ta rotskudd fra stauder.
9. Rist snø av busker og trær og beskytt frukttrær, roser og det vintergrønne.
10. Planlegg hagen og årets frøsåing, husk rotasjon av ulike arter grønnsaker for å unngå
sykdommer
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Hvis du er ansvarlig for et arrangement, så anbefaler vi
at dato legges inn i vår aktivitetskalender
Straks dato er fastsatt, kan denne settes inn i kalenderen. Det er ikke påkrevet med andre
opplysninger enn dato og hva som skal skje. Da er sjansen større for at vi slipper å slåss
om deltakere og publikum!

2T 2020- vi startet opp torsdag 2.januar!

Timeplan 2T Leka IL 2020
Kl
Mandag
Tirsdag
19:00 Div
Styrke/kondisjon/
Uttøyning

Torsdag

19:30

Spinn 45/styrke

Spinn 45/styrke

Før man kan benytte seg av 2T må man først ha betalt
medlemsavgift i Leka IL.
500,- per familie,
300,- per voksen.
Kontonr hovedlaget: 4212 18 77885

Priser:
Pris for kun å være med på instruktørøkter samt bruk av treningsrom i åpningstiden.:
o kr 300,- per halvår for voksne
o eller kr 500 for hele 2020.
Bruk av 2T utenom åpningstidene med brikke
Mandag – Søndag, kl. 06.00 – 22.00.
Voksen: kr 500,- per halvår, eller kr 800 for hele 2020.
Student/ungdom: kr 250,- for hele året.
Inkluderer fri adgang til spinning og styrkeøkter.
Kontonummer Leka IL 2T: 4212 21 54 992
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Medlemskontingent i Leka IL 2020
Ungdom og voksne som er med på svømming, småbarnstrim,
ballspill, fotball, badminton, spinning, step, styrke
med m.m. - dvs

ALL aktivitet i basseng - idrettshall og på 2T –

HUSK Å BETALE MEDLEMSKAPET DITT/DERES I LEKA IL
Betalt medlemsskap i Leka IL gjør at du er forsikret under trening/kamper.
Barn/Ungdom frem til 16 år
Ungdom/voksne fra 16 år og opp
Familie
Støttemedlem

kr.
kr.
kr.
kr.

250
300
500
100

pr
pr
pr
pr

år!
år!
år!
år!

INGEN BETALING INGEN FORSIKRING!

Konto:
4212 18 77885

(det er også mulig å betale kontant/vipps til Annette Th. Pettersen
og Kjell Arve Sønnesyn)
Innbetalt kontingent sikrer at vi kan drive med alle aktivitetene –
til glede for store og små.
Hilsen Styret i Leka IL

Salg av ved
Ved selges i små og store sekker.
Kontakt Torgrim Furre på telefon 48197519

Tusen takk for støtten fra Leka kommune!
Hilsen Solsem Lysforening.

Gudstjenester i Leka sokn 2020
Søndag 19.01.2020
Søndag 2.02.2020
Søndag 1.03.2020

11:30
11:30
11:30
15:00

Gudstjeneste Leka kirke
Gudstjeneste Leka kirke
Samtalegudstjeneste Leka kirke
Gudstjeneste Gutvik bedehus

Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker fredag 24.januar.
Frist for innlevering av stoff er mandag 20.januar.
Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff, tlf. 74 38 70 00

post@leka.kommune.no
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AKTIVITETSKALENDER
JANUAR 2020
Mandag 13.
Tirsdag 14. og
onsdag 15.
Tirsdag 14.
Tirsdag 21.
Mandag 27.
Torsdag 30.
Fredag 31.

15.30-

Ettermiddagstreff

Biblioteket

Hele dagen

Folkevalgtopplæring

Herlaughallen

Kl.15.00-17.30

Ved NTE-bygget
Lekatun
Biblioteket
Lekatun
Herlaughallen

Mandag 10.
Tirsdag 11.
Tirsdag 11.
Mandag 17. til
fredag 21.
Mandag 24.
Torsdag 27.

15.30-

Rulle gjenvinningsmottak
Formannskapsmøte
Ettermiddagstreff
Kommunestyremøte
Lokal mønstring UKM
FEBRUAR 2020
Ettermiddagstreff
Formannskapsmøte
Rulle gjenvinningsmottak

Kl.10.30
15.30Kl.10.30
Kl.19.00

Kl.10.30
Kl.15.00-17.30

Biblioteket
Lekatun
Ved NTE-bygget

Skolens vinterferie
15.30Kl.10.30

Ettermiddagstreff
Kommunestyremøte

Biblioteket
Lekatun

Nyttige telefonnummer
Leka kommune, servicekontoret
Publikumsåpne kontorer forøvrig
post@leka.kommune.no
www.leka.kommune.no
Lege/ legesekretær
Legevakt
Nødnummer legevakt
Politi
Nødnummer politi
Brann

kl. 10.00 – 14.00
kl. 10 .00 – 14.00

tlf 74 38 70 00

74 38 70 38 kl.1100 – 1200 mandag- fredag
116117
113
02800
112
110

Tannlege – Ytre Namdal tannklinikk, Rørvik
Veterinærvakt
Kontakt ved påkjørsel av dyr - Oddgeir Haug
eller Leif Pettersen
Leka sykestue
Hjemmesykepleien
Pasienttelefon, sykestua
Helsesykepleier Gunnhild J. Gutvik
Fysioterapeut Arnfinn Holand
Kirkekontor
Sokneprest Donata Faustmann
Tilbringertjenesten og handlerute
Leka Taxi AS
Leka vassverk SA,
Arve Haug
Anders Larsen
Ytre Namdal Skatteoppkreverkontor
Skatteetaten;ligningskontor
NAV Leka onsdager kl.1000 – 1400
Politikontakt for Leka: Anne Mette Selnes
Lekaferga
Turistinformasjon
Foldafjord (hurtigbåt Leka – Namsos)

74 17 60
74 39 91
91 85 22
95 82 65
47 50 86
90 11 05
47 51 50
47 05 11
99 59 39
74 39 54
92 01 24
07 417
40 69 27
91 77 85
91 59 66
74 38 26
80 08 00
55 55 33
02800
95 73 70
74 39 97
41 51 36

20
66
51
28
05
72
10
35
67
00
81
00
43
96
00
00
33
53
70
22
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