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24.april 2020

Utgiver Leka kommune

RULLE PÅ LEKA (NY ÅPNINGSTID)
Så lenge det er reduserte avganger på Lekaferga, så blir
det ny åpningstid på Rulle gjenvinningsstasjon –
kl. 1400 – 1630 tirsdager i oddetallsukene
(april t.o.m. oktober)

VI FEIRER 17.MAI I ÅR OGSÅ!
Komiteene er i gang med å planlegge alternativ feiring både
på fastlandet og på øya.
4.mai kommer det oppdaterte nasjonale råd og forslag om
17.maifeiringa, og da har vi bedre grunnlag for å lage vår
lokale variant av feiring.

Neste utgave av Lekaposten kommer om tre uker fredag 15.mai
Frist for innlevering av stoff er mandag 11.mai
Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff, tlf. 74 38 70 00

post@leka.kommune.no
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Informasjon fra Leka kommune
Leka kommune ønsker pristilbud på masse/grus

Leka kommune ønsker pris pr kubikk på masse/grus levert Leka Kommune ved kaiSkeishavna og skal gjelde for 2020.
Kubikkpris på veigrus type 0-12/0-16Kubikkpris pukk type 0-32
Grovpukk type 0-120
Priser ønskes innen 30 april kl. 1200 til
epost: annette.pettersen@leka.kommune.no
Eventuelle spørsmål rettes til Leif Pettersen, 95826528

OPPDATERING – KORONASITUASJONEN FRA LEKA KOMMUNE
16. APRIL 2020

Først av alt:
Kriseteamet retter en stor takk til befolkningen og hytteeiere i Leka kommune. Vi har i dag
fremdeles ingen smitte i kommunen vår. Dette kan vi takke dere og hverandre for!
Vi opplever at det har vært stor oppslutning om de tiltak vi har anbefalt, og vi håper at vi
også i fortsettelsen kan ta vare på hverandre ved å utvise den største forsiktighet. Vi vet at
dette er krevende på forskjellig vis, men nå må vi holde ut. TUSEN TAKK!
Tiltak i Leka:
1. Hytteforbudet: Vi følger de nasjonale retningslinjene som sier at hytteforbudet oppheves
20.04.2020, og at det anmodes om å begrense fritidsreiser mest mulig.
2. Kommunens befolkning anmodes om å foreta bare nødvendige reiser ut av kommunen.
3. Bruk sunn fornuft og tenk egen og andres sikkerhet.
4. Vis hensyn og beskytt de mest sårbare blant oss.
5. Ivareta våre barn og unge i denne krevende tid.
Nasjonale bestemmelser: Følg lenkene for mer utfyllende informasjon
1. Personer som ankommer fra utlandet ilegges karantene i 14 dager etter ankomst.
2. Personer som har hatt nærkontakt med smittede skal være i karantene i 14 dager
etter kontakten.
3. Personer som er mistenkt eller bekreftet smittet skal oppholde seg i isolering.
4. Regjeringen har besluttet at forbudet mot å overnatte på hytta blir opphevet fra 20.
april, men det er fortsatt en nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser.
5. Det er innført adgangskontroll på alle helseinstitusjoner.
Følgende endringer ble vedtatt nasjonalt 07.04.2020:
Barnehage og skole:
20. april:
Barnehagen kan åpne. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig
forsvarlig måte. Barnehagen kan bruke tiden frem til 27. april for å forberede åpningen
dersom de trenger det. Foresatte med barn i denne alderen vil få informasjon fra Leka
barnehage så snart den er ferdig utarbeidet.
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27. april:
Skolene åpner for 1. – 4. trinn i grunnskolen. Skolefritidsordningen åpner også.
Videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og
yrkesfagelever på VG2. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en
smittevernfaglig forsvarlig måte.
Foresatte med barn i denne alderen vil få informasjon fra Leka skole så snart den er ferdig
utarbeidet.
For elever/foresatte i videregående skoler; kontakt de respektive skolene.
Fritidsboliger
20. april:
Forbudet mot å overnatte på fritidseiendom oppheves, men det er fortsatt en nasjonal
anbefaling å unngå fritidsreiser.
For mer informasjon om de nye føringene fra nasjonale myndigheter, kan du lese mer på
regjerningens nettside.(lenke)
Les mer på disse nettsidene:
- Råd og informasjon til befolkningen om koronavirus fra Folkehelseinstituttet.
- Råd og informasjon til risikogrupper fra Folkehelseinstituttet.
- Råd og informasjon for barn og ungdom fra Folkehelseinstituttet.
- Helsenorge.no sin informasjonsside om koronavirus.
Kjenner du noen som ikke bruker internett?
Vi sender kun ut digital informasjon knyttet til koronaviruset blant annet på grunn av at:
• ting endrer seg så fort
• informasjonen kan være «gammelt nytt» når den kommer fram
Vi ber derfor om hjelp spesielt fra pårørende til å spre viktig informasjon fra kommunen til
de av våre innbyggere som ikke bruker internett.

SMIL-midler 2020

Leka kommune er tildelt en pott på kr. 250.000 til spesielle miljøtiltak i landbruket.
Søknadsfrist til kommunen er satt til 1. mai 2020
Tilskudd kan gis til drivere av landbrukseiendom.
Eiere av landbrukseiendom kan også søke selv om de leier ut, forutsatt at det er drift med
produksjonstilskudd på eiendommen.
(Retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til spesielle tiltak i jordbrukets
kulturlandskap – vedtatt av formannskapet 17.mars 2020 finner du under artikkelen på
kommunens hjemmeside.)

Søknad

Det søkes elektronisk via Altin: Søk SMIL elektronisk via Altinn
Det er ikke lenger mulig å søke på papirskjema.
Søknadsskjemaet er lagt opp slik at de fleste etterspurte opplysninger kan fylles direkte inn
i skjemaet.
Når det er sagt vil det være noe behov for bruk av vedlegg som utfyllende informasjon.
Veiledning for utfylling av søknaden kan man finne på følgende video-link:
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/omtilskudd-tilspesielle-miljotiltak-i-jordbruket#hvordan-soeke-smil-tilskudd-

Følgende tiltak kan omsøkes:
§ 4. Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter.
Omfatter planleggings- og tilretteleggingsprosjekter med sikte på å gjennomføre tiltak
etter §5.
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§ 5. Tilskudd til kulturlandskapstiltak og forurensingstiltak.

1. Tiltak i kulturlandskapet.

 Bevare og fremme biologisk mangfold, og holde gammel kulturmark i hevd og
bekjempe fremmede arter (sitka, m.m.)
 Fremme tilgjengelighet og opplevelseskvalitet.
 Bevare kulturminner og kulturmiljøer (inkl. verneverdige bygninger)

2. Tiltak mot forurensing.





Hydrotekniske anlegg.
Økologiske rensetiltak
Særskilte bygningsmessige miljøtiltak
Utslipp til luft

Tildeling av kommunal ramme fra Fylkesmannen:

Fylkesmannen fordeler SMIL-midlene i 2020 i tre omganger
 Ordinær tildeling i februar
 Tilleggsramme med søknadsfrist 10.juni. Det er avsatt 5 mill. i tilleggsramma.
Hydroteknikk prioriteres, men det er mulig å søke økt ramme for andre tiltak
 Inntrekning av ubrukte rammer, med omfordeling etter søknad fra kommunene
innen 10.september.
Kommunene skal fortrinnsvis være ferdig med SMIL-søknadene 31. oktober.
Dette tilsier at det er viktig å være tidlig ute med søknader. Saksbehandling vil skje
fortløpende etter 1. mai.
Med vennlig hilsen
Kristin Floa
Leka kommune | Utviklingsavdelingen
Tlf: +4795031415 | www.leka.kommune.no

Ny hjemmeside for Leka kommune

Leka kommune jobber for tiden med å få på plass ny nettside. På denne siden skulle vi
gjerne hatt med litt info om kommunens næringsliv. Dere som er interessert i å bli
presentert på hjemmesiden – kan dere sende oss litt informasjon?
Har listet noen basisopplysninger nedenfor – er det andre ting dere synes burde være med,
tar vi i mot innspill med takk.
Navn på Firma:
Adresse:
Kontakt:
Mobil:
Nettside:
Facebookside:
Svar sendes: Venke.Thorsen@leka.kommune.no eller kjetil.bjornstad@leka.kommune.no
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Trimkortsesong 2020
Bøker og tenger vil nå bli fjernet på trimpostene.
Dette på grunn av situasjonen vi er i.
Kryss av på trimkortet når du kommer hjem.
Vi ber om at dere ikke benytter nåværende trasè til Raudberget.
Ny trasè skal merkes. Informasjon kommer når dette er gjort.
Har du lyst på trimkort send sms til:
Mona Reppen, 47853756 eller
Annette Pettersen 90757956

Allidrettsgruppa

TAKK
Leka Sykestue takker for pengegaven vi fikk i forbindelse med Ingunn Bakkemo sin
bortgang.
Leka Sykestue takker for pengegaven vi fikk i forbindelse med Greta N. Haug sin bortgang.
Leka Sykestue takker for underholdningen vi fikk på terrassen påskeaften. Det setter vi
veldig pris på.
Leka sykestue har brukt pengene som er kommet inn etter begravelser det siste året, på
innkjøp av 3 stoler med heve senk disse koster over 30000 kroner stykke. Vi har kjøpt inn
5 skjenker som vil bli satt på rommene. Vi prøver å pusse opp rommene en etter en for at
vi skal få det koseligere. Dette er det kommunen som koster. Når beboere får fast
sykehjemsplass skal de ha med seg møbler hjemmefra og bilder for å ha på veggene
Det er også brukt penger til å kjøpe et nettbrett så alle beboerne kan ha kontakt med sine
pårørende i disse tider da vi har stengt sykestuen for besøk.
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Den Norske Kirke -

Leka Kirkelige Fellesråd

Kontor Kolvereid
Kirkeverge Arild Hestø

74 39 54 00
90 86 08 14 / ah585@kirken.no

Gudstjenester i Leka sokn 2020
Inntil videre holdes det ikke gudstjenester.

Konfirmasjonsgudstjeneste:

Søndag 6.september satt som ny dag for konfirmasjon i Leka sokn.
Prost Håkon Olaussen informerer om at datoen kan bli endret igjen,
avhengig av hvordan situasjonen med koronautbruddet utvikler seg.

AKTIVITETSKALENDER
Torsdag 30.

Kl. 10:30

Tirsdag 5.

Kl. 1400-1630

APRIL
Kommunestyret
MAI
Rulle gjenvinningsmottak

Lekatun
NTE-bygg

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
48

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
29 45

20
66
51
28
05
72
10
69
35
67
00
81
00
43
96
00
00
33
54
53
70
60
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