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JULEMARKED
PÅ SKEI KULTURTUN – LEKAMØYA SPISERI
LØRDAG 30. NOVEMBER
KL 1200 – 1500
SALG AV HUSFLID, JULEBAKST, BRUKTGJENSTANDER....

JUL PÅ MUSEET

SØNDAG 1. DES. KL. 1200- 1400.
Nissemor og nissefar åpner opp dørene for store og små på Leka bygdemuseum for
litt god, gammeldags julestemning.
Det bli salg av grøt, gløgg og bålkaffe. Det blir julefortelling, laging av julepynt,
musikk, vi går rundt juletreet m.m.

Velkommen til ei trivelig adventstund!!

Søndag 1. desember: 1. søndag i advent
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Informasjon fra Leka kommune
En gladmelding
Til tross for en anstrengt økonomisk situasjon har formannskapet enstemmig nå vedtatt å
sette av en halv million kroner til et forprosjekt for å gripe tak i utfordringene i
eldreomsorgen i kommunen vår.
Kommunestyret vil etter hvert få framlagt en framdriftsplan, investeringsplan og tiltaksplan
som vil omfatte det bygningsmessige, men også personalmessige grep for å få til en
velfungerende og framtidsrettet eldreomsorg i Leka. Administrasjon og politikerne er enige
om behovet for en brei gjennomgang av hele eldreomsorgen. Nettopp derfor setter vi av en
halv million kroner til forprosjektet. Det er tvingende nødvendig med en rask
planleggingsfase, slik at tiltakene er gjennomført før eldrebølgen velter inn over oss.
Satsningen i eldreomsorgen, herunder også demensomsorgen blir det største økonomiske
løftet de kommende årene. Også andre og helt nye lovpålagte oppgaver må bakes inn i
prosjektet.
Kommunestyret vil bli utfordret på å behandle sak som omfatter det kartlagte behovet
allerede våren 2020. Tiden vil vise om ombygging av dagens bygningsmasse dekker våre
behov, eller om det må bygges nytt eller kanskje en miks av flere alternative for å
imøtekomme våre eldres behov i framtida på en god måte.
Samtidig vet vi at rundt halvparten av de som i dag tar seg av våre syke og eldre selv blir
pensjonister om få år. Dessuten vil antallet eldre som vil trenge eldreomsorgens tjenester
øke. Sykepleiesjefen har ved flere anledninger påpekt dette alvoret. Parallelt blir vi derfor
nødt til å iverksette stimuleringstiltak for å øke bemanningen innen eldreomsorgen. Vi må
rett og slett friste kvalifiserte folk til å komme til Leka. Dette må skje i samarbeid med
sykepleiesjefen. Vi kommer også til å invitere til et eget folkemøte (samråd) om bla dette i
januar.
Når planarbeidet er ferdig og vi kan sette planene ut i livet tror jeg folket i Leka kan se
fram til en tryggere alderdom med verdighet og godt stell.
Dette til foreløpig orientering.
Elisabeth
Ordfører

Alminnelig ettersyn

Budsjett 2020 – drift og investering
Økonomiplan 2020-2023
Kommunale avgifter for 2020
I henhold til Kommunelovens § 44-7 og § 45-3 skal formannskapets innstilling til budsjett
og økonomiplan med alle de forslag til vedtak som foreligger, legges ut til alminnelig
ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret.
Dokumentene ligger ute til alminnelig ettersyn på Lekatun og på kommunens hjemmeside
www.leka.kommune.no i perioden
fredag 22.november til fredag 6. desember 2019.
Høringsfrist er fredag 6. desember innen kl.1500.
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Merknader sendes Leka kommune v/rådmannen innen fristen.
Send til post@leka.kommune.no eller
Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 Leka.
Kommunestyret behandler sakene i møte torsdag 12.12.2019.

Midlertidig stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver
eller spesialpedagog,
50 % stilling i tidsrommet 01.01.2020 – 31.08.2020
PPT for Ytre Namdal er interkommunal og betjener kommunene Leka, Vikna, Nærøy og
Trøndelag fylkeskommune.
Kontoret har for tiden behov for fagperson som har spesialpedagogisk kompetanse og
erfaring med tilrettelegging for elever med ulike lærevansker i grunnskolen, 1. – 10. trinn,
samt veiledning til foresatte. Det er ønskelig med erfaring og kompetanse innenfor området
nevroutviklingsforstyrrelser og fagvansker.
PPT har et bredt sammensatt fagmiljø der råd og veiledning inngår som naturlig i den
daglige virksomheten. Det kreves gode samarbeidsferdigheter.
Søknadsfrist 13. desember 2019. Søknad med CV sendes PPT for Ytre Namdal, Pb. 28,
7970 Kolvereid eller på e-post til: heidi.volden@naroy.kommune.no
Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til leder Heidi Finnestrand Volden,
tlf. 90969408

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.
Lurer du på hva nummeret ditt er, kan du se det på nettsiden
www.seeiendom.no (klikk i eiendommen og adressen kommer opp) eller kontakte Leka
kommune.
Lurer Du/Dere på noe, ta kontakt med Annette Pettersen, 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. Vurderer du å benytte
biofyringsolje istedenfor mineralolje oppfordrer vil deg til å ta kontakt med din leverandør i
god tid før vinteren.
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Gylne måltidsøyeblikk ved sykestua

Leka Sykestue er et av sju sykehjem som i høst deltar på det nasjonale pilotprosjektet
Matgledekorps Trøndelag. Hensikten med prosjektet er å inspirere til økt innsats for
matglede blant eldre.
Leka Sykestue så betydningen av mat- og måltidsglede, og tok kontakt med prosjektet i
august, da startskuddet gikk. De ønsket inspirasjon og veiledning til å løfte måltidsstunda.
Da Matgledekorpset besøkte sykestua i november ble det satt av tid til praktisk jobbing på
kjøkkenet sammen med flere av de ansatte ved sykestua. Det ble inspirerende timer med
fokus på gode råvarer, enkle retter, menyplanlegging, arbeidsteknikk og andre elementer
som er med på å gi økt mat og måltidsglede.
Matgledekorpsets besøk ved Leka Sykestue ble avsluttet med en treretters middag, som
både beboere og besøkende fikk nyte godt av. Blant gjestene til middagen var også
ordfører Elisabeth Helmersen og konstituert rådmann Beathe Mårvik. I sommer signerte
Leka, sammen med de andre Namdals-kommunene, Trøndersk Matmanifest. Dette
underbygger ønsket om økt fokus på mat og måltidsglede.
Landbruks- og matdepartementet arbeider for å øke mat- og måltidsglede for eldre, og har
opprettet matgledekorpset som en prøveordning. Matgledekorpset består av et toppet lag
av kokker, ernæringseksperter og matentusiaster. Oppdraget er å besøke kommuner som
ønsker å bli bedre på måltidsglede, ernæring, bruk av lokale råvarer og ressursutnyttelse.
Prosjektleder og koordinator for Matgledekorpset er Fylkesmannen i Trøndelag.
Ordningen med matgledekorps er tidligere prøvd ut i Innlandet med gode erfaringer.
Arbeidet med måltidsglede for den eldre befolkningen har bakgrunn i stortingsmeldingen
Leve hele livet og regjeringens arbeid med Matnasjonen Norge.

Bildetekst: Audhild Hansen i sving på kjøkkenet, sammen med Bjørn Erik Vangen fra
Matgledekorpset

Konsert på Leka Sykestue
torsdag 12 . desember kl 17:00
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Salg av ved

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

Ettermiddagstreff
Mandag: 9/12

Hilsen Randi, Birgit, Karin og Ingunn.

Utstedelse av pass - timebestilling

Det er nå innført timebestilling for å få utstedt pass. Dette kan gjøres på flere måter:
 Gå inn på politiet.no
o Søk opp "Pass og timebestilling"
o Søk opp hvor du vil bestille, f. eks. Nærøy lensmannskontor
o Følg stegene videre – kun ledige timer kommer opp.


Du kan også ringe 02800, og be om å bli satt over til Nærøy lensmannskontor. Så
kan vi ordne deg en time over telefon.



Drop-In. Du kan og bare komme innom, men da risikerer du å måtte vente en stund,
spesielt i sommermånedene, da de som har bestilt time kommer foran i køen.



Husk å ta med gammelt pass, evnt, annen legitimasjon.

ÅPNINGSTIDER: Mandag – fredag kl. 0800 – 1500.
Du kan også finne info på politiets facebook-side, søk på Politiet i Namdalen.
Med hilsen
Ole Kr. Holand
Lensm.
Politikontakt for Bindal og Leka
Tlf. 416 56 090

Trekking av utlodning i Leka Sanitetsforening
Julenisse: Maren og Benedicte (Bjørg Ulriksen)
Vevd matte: Astrid Helmersen
Votta: Rigmor Reppen
Lesta: Håvard Solberg
Flørtelesta: Laila Husby
Forundringspakke: Atle Pedersen
Røde lesta: Fam. Oddgeir Haug
Grønne lesta: Liv Lysfjord
Blå lesta: Jens Aune
Gråspeltet lesta: Anne Furre
Regnbuefarget lesta: Alina Holand
Pannebånd: Arve Antonsen
Votta: Tom Christian Ulriksen
Julekuler: Mie Østby Lie
Tova votta: Aleks Reppen
Hvite lesta: Solbjørg og Ove Andsjøen
Hvite lesta: Bjørn Johansen

Tusen takk for støtte med kjøp av lodd – og til alle som har gitt flotte gevinster til
utlodningen.
Styret i Leka Sanitetsforening
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Trimkortsesongen 2019
Mange har vært på tur, og noen har allerede levert trimkortene.

Dere kan levere trimkortene når dere er ferdige.
Frist 6 desember.
Ønsker dere krus, så legg ved 100 kr og skriv tydelig navn på hvem som skal ha. Dette leverer dere i den
grønne postkassen (inne) på Joker Husby.
Vi vil gjerne ha inn kortene til alle sammen, fordi om dere ikke ønsker krus.
Krusene blir ikke delt ut før ut i 2020.
Det vil bli trekning på kortene!

Hilsen Leka IL Allidrettsgruppa
DIVERSE ÅPNINGSTIDER
Biblioteket
Lekamøya Spiseri
Ednys Bakeri

416 85 393
417 68 615
405 42 130

Onsdag
Catering,selskap,for lag/grupper,etter avtale
Hver dag

1830 - 1930
0800 – 2230

Takk

Hjertelig takk til Leka sanitetsforening, deres hjelpere og Shantykoret som også i år har
gitt oss et fantastisk Julebord, med nydelig mat, god underholdning og et fantastisk
kakebord til kaffen.
Hjertelig takk
fra ”vi over 60”

Til hjemmesykepleien i Leka

Kjære alle sammen som jobber i hjemmesykepleien i Leka.
Dere var med på å gjøre det mulig for meg å oppfylle Anne Lise sitt ønske om å få være
hjemme den siste tiden hun levde. Sammen med min nærmeste familie gjorde dere en god
pleiejobb for Anne Lise. I ettertid føles det godt at vi i fellesskap klarte å gjennomføre
dette.
Leka kommune skal være stolt som har et så godt mannskap i dere, og jeg er takknemlig
for all hjelp vi fikk fra dere. TUSEN TAKK, dere er en fantastisk gjeng alle sammen.
Mvh Trond Hiller med familie

Gudstjenester i Leka høsten 2019
24.desember

Kl. 12.00

Julegudstjeneste i Leka kirke

Trenger du skyss til kirken? Ring Beathe Mårvik 951 09 887
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Takk
Takk for all hjelp i begravelsen til Bjørn Harald og takk til alle som bakte kaker.
Takk for alle blomstene vi fikk. Takk til koret for fin sang.
Takk til Alfred for all god hjelp.
Bente og Harald m/familie
Takk for all oppmerksomhet og vennlig deltagelse,blomster og gaver i forbindelse
med Anne Lise Hiller sin bortgang og begravelse.
Mvh Trond med familie

Lørdag 30.
Søndag 1.
Fredag 6.
Tirsdag 10.
Torsdag 12.
Torsdag 12.

MØTER, ARRANGEMENT, AKTIVITETER, FRISTER
NOVEMBER
Kl. 1200-1500 Julemarked
Lekamøya Spiseri
DESEMBER
Kl. 1200-1400 Jul på Museet
Bygdemuseumet
Kl. 1915
Julekonsert – Leka blandakor
Leka kirke
Kl. 1500-1730 Rulle
NTE-bygg
Kl. 1030
Kommunestyremøte
Lekatun
Kl. 1700
Konsert – Ferda-roser
Leka sykestue

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

kl. 10.00 – 14.00

tlf 74 38 70 00

kl. 10 .00 – 14.00
post@leka.kommune.no
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:Ole Kr. Holand
Lekaferga
Turistinformasjon
Foldafjord (hurtigbåt Leka – Namsos)
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Neste utgave av Lekaposten kommer om 3 uker, fredag 20.desember.
Frist for innlevering av stoff er mandag 16.desember.
Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff, tlf. 74 38 70 00

post@leka.kommune.no
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