Nr. 3/20

7.februar 2020

Utgiver Leka kommune

8.klasse har kakelotteri på butikkene lørdag
8.februar fra kl. 10.30
- støtt ungdommene våre
og vinn kake!
Disse innslagene får mulighet til å representere Leka under UKMs
regionfestival i Namsos 24. – 26. april.
På scene:
 30 seconds to Leka
 Lotte og Lea
 Band on the run
 Vilma og Lotte
 Ingri Elise

-

«Sultan of Swings»
«The river flows in you»
«Mustang Sally»
«En sang til Emma» (bildet)
«Everybody knows»

Utstilling:
 Lina Sørli Hansen
 Ingri Elise H. Floa
 Lotte W. Bjørnstad
 Wanja H. B. Gravseth

-

«Mikro plast»
«Fjell»
«Dino»
«Speilbilde – en hjelpende hånd»
Vi presenterer
kunstverk og flere
deltakere i en
seinere utgave!

Lotte Wågheim
Bjørnstad
og Vilma Stene
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Informasjon fra Leka kommune
Ledige stillinger i pleie- og omsorgstjenesten
Vi søker etter sykepleiere, helsefagarbeidere og ferievikarer til vår flotte sykestue
og hjemmesykepleien. Ønsker du å jobbe i et tverrfaglig miljø med fokus på gode
faglige løsninger, så er Leka plassen for deg!
Pleie- og omsorgsområdet i Leka kommune gir helse- og omsorgstjenester til eldre,
syke og funksjonshemmede i Leka kommune.
Tjenestene gis som helsehjelp, praktisk bistand, støttekontakt og brukerstyrt personlig
assistent. Vi drifter Leka sykestue med langtids- og korttidsplasser, rehabilitering,
kommunal ø-hjelp og avlastningsplasser. Sykestua har eget vaskeri og kjøkken. Pleie- og
omsorgstjenesten er i utvikling på mange plan, og har et spennende fagmiljø bestående av
spesialsykepleiere, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og
assistenter. Det arbeides i turnus og det må påregnes arbeid hver 3. helg.

Sykepleier 100 % fast stilling
Sykepleier 100 % halvårs vikariat fra 17.2.2020
Arbeidsoppgaver
- Yte tjenester gjennom praktisk og personlig bistand i aktiviteter i og utenfor hjemmet
- Helhetlig oppfølging av beboere
- Ansvar for sykepleieoppgaver ved avdelingen
- Primærkontaktansvar
- Legemiddelhåndtering
- Ansvar for gjennomføring av ulike prosedyrer, også opplæring av andre ansatte i
prosedyrer
- Veiledning av kollegaer
- Miljøarbeid og miljøterapeutiske tiltak
Kvalifikasjoner
- Autorisasjon som sykepleier
- Videreutdanning i hverdagsrehabilitering og demens er ønskelig, men ikk
- Beherske de vanligste IKT-verktøy og ha god kunnskap om dokumentasjon
- Erfaring fra lignende helse- og omsorgstjenester er en fordel, men ikke et absolutt
krav
- Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
- Førerkort
Personlige egenskaper
Vi ønsker søkere som
- Har interesse for tjenesteområdet og gjerne har noe erfaring,
- Ønsker å jobbe i tverrfaglig team
- Er dyktig på observasjoner av helsetilstand
- Har evne til å jobbe selvstendig og samtidig evne til samarbeid
- Er løsningsorientert og fleksibel
- Har evne til å jobbe i en til dels hektisk hverdag
- Ivaretar og bidrar til å utvikle et godt arbeidsmiljø
- Har tydelig etiske holdninger
- Har evne til å ta ansvar og prioritere oppgaver
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Vi tilbyr
- Opplæring
- En spennende arbeidshverdag
- Et godt og kreativt arbeidsmiljø
- Et inspirerende og bredt fagmiljø
- Lønn etter tariff og kommunale avtaler, blant annet gis sykepleiere 6 års antesipert
lønnsansiennitet
- God pensjons- og forsikringsordning
- Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement
- Kommunen kan være behjelpelig med bolig.
Personlig egnethet vil vektlegges, og aktuelle kandidater blir intervjuet.
Spørsmål om stillingene kan rettes til sykepleiesjef Sandra Kvernø 90502636.
Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes post@leka.kommune.no
Det må framvises politiattest før tiltredelse.
Søknadsfrist 17.02.2020
(Det tas forbehold om fortrinnsrett til stilling for interne søkere jf. arbeidsmiljøloven § 14.3 7 og HTA
kap 1 § 2.3.)

Helsefagarbeider 100 % 2 faste stillinger
Arbeidsoppgaver
- Yte tjenester gjennom praktisk og personlig bistand i aktiviteter i og utenfor hjemmet
- Helhetlig oppfølging av beboere
- Sekundærkontaktansvar
- Ansvar for gjennomføring av ulike prosedyrer, også opplæring av andre ansatte i
prosedyrer
- Veiledning av kollegaer
- Miljøarbeid og miljøterapeutiske tiltak
Kvalifikasjoner
- Autorisasjon som helsefagarbeider (hjelpepleier)
- Videreutdanning i hverdagsrehabilitering og demens er ønskelig, men ikke et krav
- Beherske de vanligste IKT-verktøy og ha god kunnskap om dokumentasjon
- Erfaring fra lignende helse- og omsorgstjenester er en fordel, men ikke et absolutt
krav
- Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
- Førerkort
Personlige egenskaper
Vi ønsker søkere som
- Har interesse for tjenesteområdet og gjerne har noe erfaring,
- Ønsker å jobbe i tverrfaglig team
- Er dyktig på observasjoner av helsetilstand
- Har evne til å jobbe selvstendig og samtidig evne til samarbeid
- Er løsningsorientert og fleksibel
- Har evne til å jobbe i en til dels hektisk hverdag
- Ivaretar og bidrar til å utvikle et godt arbeidsmiljø
- Har tydelig etiske holdninger
- Har evne til å ta ansvar og prioritere oppgaver

3

Vi tilbyr
- Opplæring
- En spennende arbeidshverdag
- Et godt og kreativt arbeidsmiljø
- Et inspirerende og bredt fagmiljø
- Lønn etter tariff og kommunale avtaler, helsefagarbeidere gis 4 års antesipert
lønnsansiennitet
- God pensjons- og forsikringsordning
- Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement
- Kommunen kan være behjelpelig med bolig
Personlig egnethet vil vektlegges, og aktuelle kandidater blir intervjuet.
Spørsmål om stillingene kan rettes til sykepleiesjef Sandra Kvernø 90502636.
Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes post@leka.kommune.no
Det må framvises politiattest før tiltredelse.
Søknadsfrist 17.02.2020
(Det tas forbehold om fortrinnsrett til stilling for interne søkere jf. arbeidsmiljøloven § 14.3 7 og HTA
kap 1 § 2.3.)

Sommerjobb – ferievikariat i pleie- og omsorgstjenesten
Vi søker sykepleiere, sykepleiestudenter, vernepleiere, vernepleierstudenter,
helsefagarbeidere/hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, assistenter, hjemmehjelpere,
støttekontakter, brukerstyrt personlig assistent, vaskeri- og kjøkkenpersonell.
For alle stillinger vil det bli gitt nødvendig gjennomgang/opplæring.
Søker du en utfordrende og meningsfull sommerjobb i 2020, og i tillegg er blid og
positiv, arbeidsom og liker utfordringer, kan Leka kommune tilby ferievikariater innen pleieog omsorgstjenesten:
Leka sykestue og hjemme hos brukere - sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og
assistenter.
Kjøkkenet– kokker og assistenter.
Vaskeriet – assistenter.
Hjemmehjelpstjenesten - hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter.
Generelt:
Du må kunne snakke og forstå norsk godt ved arbeid med brukere.
Det settes krav om å disponere egen bil/moped for stillinger som hjemmehjelp og
assistenter i hjemmehjelpstjenesten.
Det settes krav om førerkort for de som søker arbeid i hjemmesykepleien.
Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale. For beregning av riktig lønnsansiennitet kreves at
alle tjenesteattester legges ved søknaden. Dette gjelder også tidligere tilsatte ferievikarer.
For tillegg av omsorgsansiennitet kreves fødselsattest for barn vedlagt søknaden.
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 rettes til sykepleiesjef Sandra Kvernø 90502636.
Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes post@leka.kommune.no
Det må framvises politiattest før tiltredelse.
Søknadsfrist 01.03.2020
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Hovedopptak barnehageåret 2020/2021.
Leka barnehage er for barn i alderen 8 mnd. til 6 år.
Åpningstider er mandag til fredag kl.0715 – 1600.
Det kan søkes om hel plass eller delplass.
Når et barn har fått plass i barnehagen, har det plassen til det begynner på skolen hvis
foreldrene ikke melder fra om annet.
Foreldrene plikter videre å melde fra før hovedopptak dersom barnets livssituasjon slik den
fremgår av den opprinnelige søknaden er vesentlig endret, eller man ønsker utvidelse eller
reduksjon av barnehageplass. Søknadsskjema fås på servicekontoret eller hentes fra
hjemmesida. Leveres/sendes signert til: Leka kommune , Leknesveien 67, 7994 LEKA.
Søknadsfrist: 20.mars 2020

Helsekoordinator og søknad om tjenester
Alle søknader om tjenester i PLO skal gå via helsekoordinatoren. Dette gjelder søknad om
hjemmehjelp, hjemmesykepleie, sykehjemsplass, rehabilitering, korttidsopphold, støtte/
behandlingssamtaler.
Trenger du hjelp til å få søkt om hjelpemidler, eller oppfølging av hørsel eller syn, så
kontakt helsekoordinator Brita Myrvold på tlf 46918769 hverdager mellom kl.08:00og
15:30.

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.
Leka kommune, eiendomsskattekontoret,
Leknesveien 67
7994 LEKA eller post@leka.kommune.no

Slamforskrift på høring
Midtre Namdal Avfallsselskap er fra 2020 kommunens leverandør av tjenester knyttet til
slamtømming.
Eierkommunene i MNA skal behandle forslag til slamforskrift etter høringsrunden.
Høringsfrist 20.februar 2020
Les forslag til forskrift på www.leka.kommune.no eller https://mna.no/forslag-tilkommunal-slamforskrift-horing/category978.html
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Ledig 20 % stilling som kirketjener
Det er ledig stilling som kirketjener i 20 % stilling ved Leka sokn fom. 01.04.20.
Arbeidssted er Leka kirke- og gravplass og Gutvik gravplass.
Beskrivelse
En kirketjener klargjør kirken og bistår ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Jobben
består blant annet av renhold av kirken, tilsyn med inventar og teknisk utstyr, ringing med
kirkeklokker og bistår under kirkelige handlinger.
Arbeidet medfører helge- og høytidsarbeid.
Kvalifikasjonskrav
Det stilles krav om medlemskap i
den norske kirke.
Det er en fordel med kjennskap til kirkelig
virksomhet og offentlig forvaltning.
Det stilles krav til god serviceholdning,
gode samarbeidsevner, og evne til å
jobbe selvstendig.
Ansettelsesvilkår/lønn
Stillingen er ledig fom. 01.04.2020.
Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale. Det tilbys pensjonsforsikring i KLP.
Henvendelse:
Kirkeverge Arild Hestø
Kontor: 74 39 54 00
Menighetsrådsleder Kirsti Hoff Kontor: 74 38 70 00

mobil: 90 86 08 14
mobil: 97 96 06 87

Søknad sendes: Kirkeverge Arild Hestø
Sentrumsgata 8, 7970 Kolvereid
eller ah585@kirken.no
Søknadsfrist:
14.02.2020

Har du ledig hus/leilighet?

Meld fra til servicekontoret på Leka kommune.
e-post:post@leka.kommune.no eller ring 743 87 000.

BASAR i Herlaughallen

Leka menighetsråd ønsker velkommen til god, gammeldags basar
søndag 16. februar kl.12 – 15.
Vi gleder oss til en trivelig dag med loddsalg, katta i sekken, tombola og åresalg.
Salg av masse gode kaker, påsmurt mat og høvelig drikke.
Inntekten fra basaren skal gå til
- innkjøp av blomsterstativer til bruk ved begravelser
- reparasjon av messinggjenstander; blant annet dåpskannen og en av lysekronene
- oppdatering av lydutstyret
- ny golvløper i midtgangen
Leka sokn kan nå ta imot betaling eller bidrag / gaver via Vipps: # 112774.
Hilsen Leka menighetsråd
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Klubbstevne

Leka IL Svømmegruppe arrangerer klubbstevne tirsdag 11.februar. Oppmøte Kl 1700.
Håper alle fra C-B-A gruppa møter, men også de som ikke har kommet i gang med
treninga er hjertelig velkommen.
Det blir salg av kaffe og vafler etter stevne.
Håper mange stikker innom for å se på alle våre flinke svømmere.

Svømmekampanjen "SVØM LANGT 2020"
I forbindelse med Leka IL`100 års jubileum, vil svømmegruppa arrangerer et lokalt
arrangement: SVØM SAMMEN, LEKA RUNDT. Oppstart førstkommende fredag 7.feb.
Oppfordrer alle til å komme seg opp og ut og bli med på denne aktiviteten.Du må gjerne
utfordre en arbeidskolega,firma,nabo eller vennegjeng til å bli med.
Alle deltagere vil få et registreringskort for registrering av svømte meter.Det blir trukket ut
premier blant deltagerne.
Blir det bra oppmøte, kanskje vi kan få til noen ekstra svømmeøkter utenom den offentlige
badingen også.
Skulle det være tvil, foregår svømmingen i Leka Svømmehall.
Bli med da vel.

Leka Vassverk SA - kunngjøring
Det tas sikte på å avholde årsmøte før påske (uke 14).
I henhold til foretakets vedtekter § 11, pkt. 7 skal «…innkomne forslag som ønskes tatt
opp i årsmøtet fremmes for styret senest en måned før årsmøtet avholdes.»
Eventuelle forslag eller innspill til saker sendes
Leka Vassverk SA v/styreleder Arve Haug arvehaug1949@gmail.com eller pr. post til adr.
Haugsveien 309, 7994 Leka innen 28. februar 2020.

Coop Leka SA søker sommerhjelp for sommeren 2020
Arbeidsoppgaver
 Salg og kundeservice
 Kassearbeid
 Varepåfylling og rydding
 Annet forefallende arbeid
Kvalifikasjoner
 Blid, hyggelig og serviceinnstilt
 Jobber raskt og effektivt
 «Stå på» vilje
 Må være fylt 18 år
 God skriftlig og muntlig norskkunnskap
Vi tilbyr
 Ordnede arbeidsforhold og lønn etter tariff
For spørsmål kontakt Lars Erik på tlf: 41 42 00 43
Søknadsfrist 14. april 2020. Søknad med CV sendes til:
Coop Leka SA
v/ Lars Erik Holand
Leknesveien 86
7994 Leka
E-post: lars.erik.holand@coop.no
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Lekamøya Spiseri
Åpent for servering for grupper, lag og foreninger, 10 - 70 personer. Vi leverer også catering.
Forhåndsbestilling. Meget rikholdig og variert meny.
Ring 41768615 / 95997794 for en uforpliktende prat.
Greta Granås

Ettermiddagstreff

på biblioteket kl.15.30

følgende dager:

mandag 10.02.20
mandag 24.02.20

Velkommen!

Ingunn, Randi, Karin og Marit

Seniorbutikken kommer til Leka 24. mars

fra 10:00 til 13:00 på

Leka Sykestue.

Frisering
Frisør Monica kommer til Leka sykestue mandag 10. februar. Timebestilling gjøres direkte
til Monica innen lørdag 8. februar på telefon 95971333.

Årsmøte i Leka Sanitetsforening
12.02.2020 kl.19.00 på Lekatun
Sakliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkjenning av innkalling og sakliste
Valg av møteleder og sekretær
Godkjenning av årsmelding 2019
Godkjenning av regnskap 2019
Budsjett 2020
Aktivitetsplan 2020
Valg av leder, kasserer, 1 styremedlem, revisor og valgkomite
Valg av utsending til fylkesmøte

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende 2 uker for årsmøtet.
Kaffeservering (Jordbærpikene) og loddsalg.
Vi ønsker gamle og nye medlemmer hjertelig velkommen!

Gudstjenester i Leka sokn 2020
Søndag 1.03.2020
Søndag 12.04.2020

11:30
15:00
15:00

Samtalegudstjeneste Leka kirke
Gudstjeneste Gutvik bedehus
Påskevandringsgudstjeneste Leka kirke

Hvis du trenger skyss for å komme deg til gudstjeneste, så ordner vi det. Gi beskjed til
Kirsti Hoff (979 60 687) eller Arild Hestø (908 60 814).
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DEN NORSKE KIRKE
Leka Kirkelige Fellesråd

Kirkekontoret er betjent første torsdag i måneden, og ellers etter behov. Åpningstid
er kl.11:00 – 14:00.
Vi kan ellers nås på telefon alle hverdager:
Kontor Kolvereid
74 39 54 00
Kirkeverge Arild Hestø
90 86 08 14
Kirketjener Monika Stene
47 90 44 20
Send gjerne epost!
ah585@kirken.no

Takk
Leka Sykestue takker for pengegaven vi fikk
i forbindelse med Kjell Engans bortgang.
Leka Sykestue takker Leka Blandakor for den fine
julekonserten dere hadde på sykestuen før jul.
Takk til Leka kommune for støtten til lys i grenda!
Haug forsamlingshus

Årsmøte og toillkveill i Teaterlaget
25. februar kl. 19.30 på Fjellvang.
Vanlige årsmøtesaker, med påfølgende toillkveill.
Enkel servering!
Velkommen!!
Styret i teaterlaget

Toillkveill

Framover blir det toillkveld en gang i måneden:
25. Februar- kl. 20.30, her blir det årsmøte
før toillkveld
25. Mars kl.20.00
22. April kl. 20.00
Så er det bare å sette av datoene i kalenderen
å ta turen til Fjellvang, for litt tull og fjas.
Her blir det brettspill, teatersport , eller bare samvær å toillprat.😄🤣
Velkommen til alle fra 8. klasse- 100 år!
-Teaterlaget-

Gratulerer med morsdagen
til alle mødre og moderlige!
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AKTIVITETSKALENDER
Lørdag 8.
Kl.10:30
Mandag 10.
Kl.15:30
Mandag 10.
Fra morgenen
Tirsdag 11.
Kl.10:30
Tirsdag 11.
Kl.15:00-17:30
Onsdag 12.
Kl.19:00
Søndag 16.
Kl.12:00 – 15:00
Mandag 17. -fredag 21.
Fredag 21.
Kl.19:00
Mandag 24.
Kl.15:30
Mandag 24.
Fra morgenen
Tirsdag 25.
Kl.19:30
Torsdag 27.
Kl.10:30
Onsdag 4.
Mandag 9.
Tirsdag 10.
Mandag 23.
Tirsdag 24.

Kl.19:00
Fra morgenen
Kl.15:00-17:30
Fra morgenen
Kl.10:00 13:00

FEBRUAR 2020
Kakelotteri
Ettermiddagstreff
Henting av plast-, papir- og matavfall
Formannskapsmøte
Rulle gjenvinningsmottak
Årsmøte Leka Sanitetsforening
Basar ved menighetsrådet
Skolens vinterferie
Asiatisk aften dersom nok påmeldinger
Ettermiddagstreff
Henting av rest- og matavfall
Årsmøte og toillkveld – Teaterlaget
Kommunestyremøte
MARS
Turne-teateret: Dødsdansen
Henting av papir,matavfall og plast
Rulle gjenvinningsmottak
Henting av restavfall og matavfall
Seniorbutikken kommer til Leka

Joker og Coop
Biblioteket
Lekatun
Ved NTE-bygget
Lekatun
Herlaughallen

Biblioteket
Fjellvang
Lekatun
Herlaughallen
Ved NTE-bygget
Leka Sykestue

Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker fredag 21.februar
Frist for innlevering av stoff er mandag 17.februar.
Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff, tlf. 74 38 70 00 post@leka.kommune.no
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Nyttige telefonnummer
Leka kommune, servicekontoret
Publikumsåpne kontorer forøvrig

kl. 10.00 – 14.00
kl. 10.00 – 14.00

post@leka.kommune.no
www.leka.kommune.no
Lege/ legesekretær
Legevakt
Nødnummer legevakt
Politi
Nødnummer politi
Brann

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
Helsekoordinator Brita Myrvold
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
Fjord Viking (hurtigbåt Leka – Namsos)

74
74
91
95
47
90
47
46
47
99
74
92
07
40
91
91
74
80
55
48
95
74
41

tlf 74 38 70 00

17 60
39 91
85 22
82 65
50 86
11 05
51 50
91 87
05 11
59 39
39 54
01 24
417
69 27
77 85
59 66
38 26
08 00
55 33
99 75
73 70
39 97
51 36

20
66
51
28
05
72
10
69
35
67
00
81
00
43
96
00
00
33
54
53
70
22

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
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 77885

INGEN BETALING INGEN FORSIKRING!

(du kan også 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
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