Nr.3/22

11.februar 2022

Utgiver Leka kommune

Vi gratulerer alle mødre med
morsdagen søndag 13.februar

Hei, vi er 8. klasse fra Leka skole
Vilma Stene, Tuva Reppen, Andrea Totland Hårstadstrand, Emma Furre Solberg og Mina
Nilsen. På grunn av Corona-situasjonen nå i kommunen velger vi å ikke gjennomføre det
planlagte kakelotteriet til helga. Dette er det andre kakelotteriet vi må avlyse.
Pengene vi håpet å tjene i helga, skulle gå til klassetur. Nå som vi ikke får gjennomføre
lotteriet, håper vi noen vil sponse oss via vipps.
Vi hadde satt utrolig stor pris på det.
Vipps nr: 995 00 317 - merkes med 8.klasse

Utsatt høringsfrist:
Offentlig ettersyn – forslag til reguleringsplan for Skei Havneområde, Plan-ID
2021002
Viser til tidligere utsendt høringsbrev.
På bakgrunn av søknad og oppfordring om utsatt høringsfrist fra sentrale aktører, innvilger
Leka kommune 14 dager utsatt frist generelt til alle høringsparter.
Ny høringsfrist er 14.februar 2022
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Informasjon fra Leka kommune
Ferievikarer
Leka sykestue og hjemmetjenesten sommeren 2022
Vi trenger personell til Leka sykestue, hjemmeboende brukere, kjøkken og vaskeri.
Vi søker:
Sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere (hjelpepleiere, omsorgsarbeidere),
pleiemedhjelpere, hjemmehjelpere, personlige assistenter, støttekontakter, samt vaskeriog kjøkkenpersonell. Vi ønsker også søkere som er under opplæring eller utdanning!
Vilkår:
Du må være fylt 17 år.
Du må kunne snakke og forstå norsk godt ved arbeid med brukere.
Det settes krav om å disponere egen bil/moped for stillinger i hjemmetjenesten. Det settes
krav om førerkort klasse B for de som søker arbeid i hjemmesykepleien.
For alle stillinger er det krav om politiattest.
Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale. For beregning av riktig lønnsansiennitet må du
legge ved tjenesteattester.
Søknad:
Skriv når du har mulighet til å jobbe samt hvor stor stilling du kan tenke deg.
Søkere som kan jobbe hele perioden vil ved ellers like forhold få førsteprioritet.
Spørsmål angående stillingene kan rettes til
Avdelingsleder institusjonstjenester Lene Reppen Grydeland telefon 478 33 025
Avdelingsleder hjemmetjenester Maja Furre telefon 977 31 678
Søknader med attester, vitnemål og CV sendes til post@leka.kommune.no
Søknadsfrist 1.mars 2022

Digitale fakturaer fra Leka kommune
Leka kommune sender nå digitale fakturaer fra januar 2022.
Vi vil at det skal være enkelt å betale de kommunale fakturaene og derfor vil vi nå tilby
digital betalingsløsning til alle innbyggere.
Hva betyr dette for deg?
En digital betalingsløsning betyr at vi vil sende regninger enten som eFaktura, Vipps
eFaktura, via digital postkasse; Digipost eller eBoks, eller som vedlegg i en e-post.
Hvis du ikke har noen av de løsningene, sender vi regningene som papirfaktura til din
adresse. Fakturaen fra kommunen kan altså komme i en annen betalingsløsning enn det du
er vant med fra januar 2022.
Du velger selv hvordan du ønsker å motta regninger
Leka kommune kan ikke påvirke hvilken løsning du skal motta regninger i. Det styrer du
selv på egen hånd.
Her er en oversikt over hvilke valgmuligheter du har:
•

1. eFaktura
eFaktura opprettes i nettbanken og sikrer at fakturaen kommer kjapt frem, den er
ferdig utfylt og du slipper å taste kontonummer, KID og beløp.
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•
•

eFaktura blir ikke belastet kontoen din før du godkjenner regningen i nettbanken.
Ønsker du å ta i bruk eFaktura må du takke «ja takk til alle» i nettbanken din.

2. Vipps eFaktura
Dersom du bruker Vipps i dag og har aktivert tjenesten Vipps eFaktura, kan du motta
fakturaen din fra kommunen som Vipps eFaktura.
3. Digital postkasse (Digipost/eBoks)
• For å motta faktura på enten Digipost eller eBoks må du ha opprettet en digital
postkasse hos en av disse leverandørene.
• Dersom du allerede har avtale om eFaktura eller avtalegiro med kommunen vil disse
være foretrukket foran Digital postkasse.
4. Faktura som vedlegg i e-post
• Hvis du er vant til å få faktura i postkassen din, vil du nå kunne få faktura som
vedlegg i en e-post fra Leka kommune.
• Dette forutsetter at du er registrert med en gyldig e-postadresse i Leka kommune
sitt kunderegister.
• Har du ikke registrert gyldig e-post adresse i kommunen sitt register, kan du sende
den til denne adressen.
5. Avtalegiro
Avtalegiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger, som for
eksempel kommunale avgifter.
• Med AvtaleGiro betaler banken regningen for deg, uten at du trenger å godkjenne
først.
• Avtalen kan enkelt opprettes i nettbanken din.
• Du må opprette en AvtaleGiro for hver tjeneste du betaler for. Kontakt banken din
dersom du har spørsmål.
Avtalegiro er en god løsning for deg som ikke har nettbank eller andre digitale løsninger og
en veldig god erstatning til brevgiro.

6. Brevgiro
Det er fullt mulig å fortsatt bruke brevgiro, men fakturaer som kommer fra Leka kommune
har ikke lenger egen girodel nederst på fakturaen. Derfor er du avhengig av å skrive ut en
bankgiroblankett hvor du må fylle inn:
• Betalingsfrist
• Underskrift ved girering
• Betalers navn
• Betalingsmottaker
• Betalers bankkontonummer
• Kundeidentifikasjon nummer (KID-nummer)
• Beløp i kroner og øre
• Mottakers kontonummer
Gebyr for betaling med brevgiro avhenger av hvilken bank du bruker.
Har du ikke nettbank eller andre digitale løsninger?
Innbyggere som benytter brevgiro oppfordres til å ta i bruk AvtaleGiro. AvtaleGiro er en
tjeneste for automatisk betaling. Dette er en god løsning for deg som ikke har nettbank
eller andre digitale løsninger, og du slipper å tenke på papirfakturaer med forfallsdatoer og
KID-nummer når avtalen(e) er opprettet.
Betaling med brevgiro er fortsatt mulig
Det er fullt mulig å fortsatt bruke brevgiro, men fakturaer som kommer fra Leka kommune
har ikke lenger egen girodel nederst. Du må fylle ut girodelen selv og trenger derfor en
tom brevgiroblankett.
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Dette er en ordning med forholdsvis høye gebyrer og høy porto. Derfor ønsker vi å
informere deg om at det finnes måter å betale på som er billigere og lettere, både
for deg og for oss.
Faktura fra kommunen til bedrifter
•
•
•

Vi sender faktura i elektronisk standardformat EHF til bedrifter med
organisasjonsnummer.
Dersom org.nr. ikke er registrert som mottaker av EHF i ELMA-registeret, blir faktura
sendt som vedlegg i en e-post.
Hvis vi ikke har e-postadresse, så blir fakturaen levert som papirfaktura i
postkassen.

De fleste økonomisystemer, også Nettbank Bedrift, har automatisk innmelding i ELMAregisteret. Kontakt ditt økonomisystem og hør hvordan det gjøres.
Trenger du hjelp?
Leka kommune bistår gjerne om du trenger hjelp til å komme i gang med digitale
betalingsløsninger eller med å opprette AvtaleGiro. Du kan også ta kontakt med banken din
eller NAV.
Har du spørsmål, kan du kontakte økonomiavdelinga ved Siv Aune, telefon 468 45 526,
eller Ewa Lyczkowska, telefon 468 84 758.

Medlemskontingent i Leka IL 2022
Barn, ungdom og voksne som er med på aktiviteter 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
kr. 250 pr år!
Ungdom/voksne fra 16 år og opp
kr. 300 pr år!
Familie
kr. 500 pr år!
Støttemedlem
kr. 100 pr år!

Konto:
4212 18 77 885

INGEN BETALING INGEN FORSIKRING!

Det er mulig å betale kontant/vipps til Annette Th. Pettersen 90 75 79 56 ☺
Innbetalt kontingent sikrer at vi kan drive med alle aktivitetene –
til glede for store og små.
Det gir også lys i lysløypa, oppkjørte skiløyper og godt merkede turstier.

Takk Til Alle Som Støttet oss i 2021!
Vi Håper 2022 Bi LIKAR☺
Hilsen Styret i Leka IL
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Bygdekvinnelaget i Leka, rapport til årsmøtet 2021
Summarisk årsberetning for 2019 til 2021
Møter 2019:
4 jan. Ryddedugnad i kontoret ved lageret på helsehuset etter Hint som brukte rommet.
17.jan. 31. jan. Og 14.februar var det strikkekaffe på helsehuset
28.feb. var årsmøtet for 2018 avviklet i lokalet hos Bitte
Planlagte strikkekaffe fra 12.3 til 20.6. avviklet som planlagt utenom 11.4. som utgikk.
Styret hadde gjennom året 7 styremøter med hele eller deler av styret tilstede, også et
telefonmøte.
Avslutning før jul ble avviklet i storstua hos Bitte.
Styret har behandlet følgende saker:
Innspill fra kommunen om aktivitetspark, levert forslag.
Avtalt sambruk om E-verksbygget ved muntlig kommunikasjon på forhånd.
Andre mulige lokaler framdeles uavklart.
Avklaring om strikkemønster til Leka genseren. Mønsteret er i lagets eie og kan brukes /
selges helt eller delvis til inntekt for laget.
Avslutning av arbeid med Lekadrakten i forståelse med Astrid Engan.
Garnet fra prosjektet er donert til laget.
Deltagelse på Bygdedagen på Leka museum hvor laget tidligere har stilt samlet blir i neste
omgang sak for årsmøtet.
Aktiviteter: Laget har deltatt på museumsdag, på julemesse i spiseriet og vi har hatt
juleverksted på sykestua
Laget har gitt nytt vaffeljern til sykestua.
Det var lagt opp til sommeravslutning med utflukt til Hildurs urterarium .
Dette ble avlyst p.g.av.for få påmeldte og sykdom
Styret har diskutert flere aktiviteter som plantebytting, hagevandring, tur for å samle
materialer til garnfarging m.m. Av ulike grunner, bl.a. manglende interesse og ikke minst
manglende husvære for slike aktiviteter er dette ikke blitt noe av. Det kan fortsatt bli om
interessen er til stede.
Lagets aktiviteter etter jan. 2020
Planlagte møter i 2020 fram til påske.
Det ble avviklet strikkekaffe 16. januar og 30.januar hvor forslag om « klesbyttedag « ble
framlagt.
På styremøte 6.2. ble årsmøtet bestemt til 12.3.
På Strikkekaffe 13.2. ble det spontant bestemt å donere kaffepengene (for kvelden ) til
kirken. Pengene ble overlevert v /Sandra og kasserer og styret informert.
Styremøte 22.2.20, styret var invitert til møte om Leka gamle skole .
Møtet ble avlyst p.g. av Corona.
Årsmøtet som var satt opp til 12.3. ble avlyst på grunn av Corona restriksjoner men
etter dette fikk vi til å avvikle «klesbyttedag».18.4. 2020 til tross for Corona situasjonen.
Dagen ble avviklet etter alle retningslinjer med avstand og spriting og liste over deltager.
Det var en suksess som gjerne kan gjentas.
Etter dette tidspunktet ble det problematisk å avholde møter og styret foreslo for
medlemmene på lagets felles sidepå FB at ettersom vi ikke fikk avholdt årsmøtet 2019 og
aktiviteten lå nede var det mest hensiktsmessig at det sittende styret ble sittende inntill
videre.
Styremøte 22.6 besluttet at sommeravslutning en ble avlyst. Både p.g.av. coronasituasjon
og manglende interesse.
Styret fastsatte datoer for oppstart til høsten. På grunn av coronasituasjon ble det
vanskelig å få avviket strikkekaffe eller andre aktiviteter . Styret møttes og behandlet
saker som kom opp,bl.a.møte med kommunen om bruk av Leka gamle skole som
museumslag et hadde overdratt til kommunen.
Det ble drøftet sambruk mellom ulike lag og forslag til ombygging, og bruk av lokalene.
Gjenom sommeren var det liten aktivitet men styret møttes igjen 2.12.
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Det ble nødvendig å rydde lageret i helsehuset og lagets eiendeler fikk rom i kjelleren
under helsehuset sammen med Herlaugsgildet. Et forslag om bagasjeromssalg fra
parkeringsplassen på skolen som erstatning for julemarked gikk i vasken p.g.av.en
misforståelse.
Det ble bestemt trekking av lagets mosebok til 15.12. og vinner av nisse ble
Randi og Terje Jensen.
På styremøte 15.7. ble det bestemt at Bygdekvinnelag et skulle arrangere et «bokbad»,
Miriam Husby Sterners bok « Lita jente, aldri mer» ble presentert og hun leste fra boka og
foreleste om psykisk helse .
Dette kom i stand på meget kort varsel men styret løste oppgavene og oppmøtet var godt.
Dette er tidligere referert i Lekaposten.
14.10 strikkekaffe på E-verksbygget hvor vi planla besøk og aktivitetskveld på
sykehjemmet.
Etter planlegging av alle aktiviteter og underholdning ble også denne kvelden avlyst på
grunn av et utbrudd av Corona.
Så er vi over på enda et nytt år og prøver igjen.
Styret møttes 20.jan. og vi har satt årsmøtet for årene mellom 2019 og 2021 til 3.mars
2022.
Vi inviterer til årsmøtet og minner om at årsavgiften må betales på forhånd om
stemmeretten skal gjelde.
Forslag til årsmøtet må være inne til styret medio februar.
Bygdekvinnelaget i Leka ønsker gamle og nye medlemmer velkommen kl. 19.00.
Hvis du lurer på noe kan du ta kontakt med styret.
For Bygdekvinnelaget i Leka
v/ Bitte (Styreleder)

Takk
Takk for all god oppmerksomhet ved Jarle`s bortgang og begravelse.
Ingunn, Jon-Inge og Asgeir med familier
Til Leka kommune
Tusen takk for pengestøtten vi fikk. Vi har mange mørke lys.
Hilsen Gutvik Lysklubb
Tusen takk for alle hyggelige hilsninger, mye blomster og gaver og gode kaker jeg fikk på
min 80 års-dag.
Hilsen Oddrun Bakken

Gudstjenester i Leka sokn
Gudstjeneste
Gudstjenste

søndag 13.februar kl.11:30 Såmannssøndag
søndag 13. mars kl 11:30 2.søndag i fastetiden.
Konfirmantdeltagelse
Gudstjeneste
søndag 10.april
kl.11:30 Palmesøndag
Høytidsgudstjeneste søndag 17.april
kl.11:30 Første påskedag
Samtalegudstjeneste søndag 24.april
kl.11:30 Andre søndag i påsketiden,
Konfirmantdeltakelse
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AKTIVITETSKALENDER
21.-25.
Tirsdag 1.
Tirsdag 8.
Fredag 11.
Torsdag 17.
Torsdag 24.

Kl 1045
Kl 1500-1730
Kl 1800
Kl 1045
Kl 1045

Februar
Skolens vinterferie
Mars
Formannskapsmøte
Rulle – gjenvinningsmottak
Ungdommens kulturmønstring
Kommunestyremøte
Kommunestyremøte

Lekatun
NTE-bygg
Herlaughallen
Lekatun
Lekatun

Nyttige telefonnummer
Leka kommune, servicekontoret
Lege/ legesekretær
Legevakt
Nødnummer legevakt
Politi
Nødnummer politi
Brann
Tannlege–Ytre Namdal tannklinikk
Veterinærvakt
Kontakt ved påkjørsel av dyr
Leka sykestue
Hjemmesykepleien
Pasienttelefon, sykestua
Tildelingskoordinator/brukerkontor
Werna Arntzen
Helsesykepleier Gunnhild J. Gutvik
Fysioterapeut Arnfinn Holand
Kirkekontor
Sokneprest Johannes Kvangarsnes
Kirkeverge Arild Hestø
Tilbringertjenesten og handlerute
Leka Taxi AS
Ghanam Taxi
Leka vassverk SA, Arve Haug
Anders Larsen
Skatteetaten; ligningskontor
NAV Leka
Politikontakt – Morten S. Halvorsen
Lekaferga
Turistinformasjon
Fjord Viking (hurtigbåt)
Midtre Namdal Avfallsselskap

74 38 70 00
74 38 70 38
116117
113
02800
112
110
74 17 60 20
74 39 91 66
95 82 65 28
47 50 86 05
90 11 05 72
47 51 50 10

kl.10.00–14.00
kl.11.00–12.00

ma.-fr.
ma.-fr.

46 91 87 69
47 05 11 35
99 59 39 67
74 39 54 00
97 13 32 48
90 86 08 14 ah585@kirken.no
07 417
40 69 27 00
46 80 91 15
91 77 85 43
91 59 66 96
80 08 00 00
55 55 33 33
kl.10.00–14.00 onsdager
91 16 03 06
hverdager kl 08-15
95 73 70 53
74 39 97 70
48 29 45 60
74 28 17 60
firmapost@mna.no

Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker; fredag 25. februar 2022.
Frist for innlevering av stoff er mandag 21.februar 2022.
Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff, tlf. 74 38 70 00 post@leka.kommune.no
Du finner også Lekaposten på www.leka.kommune.no
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