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Tida fra 23. juli til 23. august kalles hundedagene, og er en
periode det knyttes mye overtro til. Mye har opphav i at både sjøog lufttemperatur er på sitt høyeste disse ukene.
Været den 23. juli kommer til å vare
de neste fire ukene; her kan vi da vente
fortsatt sol og varme. Sjøen har ekstra
mye grønske og brennmaneter i
hundedagene, og noen steder i landet
sies det at en ikke skal bade fordi
vannet er ureint. Veps og fluer er flest
og verst nå, og all mat surner og råtner
om en ikke passer ekstra på.
Og finn ikke på å lage bløtkake!
Det heter seg nemlig at det er umulig å vispe
fløten til krem i hundedagene,
og skulle du likevel klare det, så surner den straks!
Neste utgave av Lekaposten kommer fredag 8. august; frist for innlevering av
stoff: fredag 1. august, videre utgivelsesdatoer: 22.august og 5. sept.
Leka kommune
tlf.74 38 70 00
kl.08.00 – 15.30
Åpne kontorer
kl.11.00 – 14.00
Hjemmeside
www.leka.kommune.no
e-post
post@leka.kommune.no
Legesekretær
tlf. 74 38 70 38 kl.11.00 – 12.00 mandag-torsdag
Lege
kl.11.00 – 12.00 mandag-fredag
Legevakt
tlf. 74 39 97 50
Akutt sykdom – ring alltid 11
Leka sykestue og hjemmesykepleien
74 38 72 00
Tilbringertjenesten, servicetransport og handlerute
07417
Leka Taxi AS
406 92 700
Skatteetaten; ligningskontor
800 80 000
NAV Leka – tirsdag og torsdag
55 553 333
Veterinærvakt
74 39 91 66
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Informasjon fra Leka kommune
____________________________________________________________________

Bekjempelse av parkslirekne
og kjempeslirekne
Disse artene er innført til Norge som prydplante,
og har spredd seg ut i naturen, langs grøftekanter
og avfallsplasser. Planten er svartelistet i Norge,
og det er viktig å bekjempe videre spredning.
Plantene har stor vekstkraft og kan bli 2-3m høg
og danner ugjennomtrengelige kratt med kraftige
stengler. Plantene sprer seg både ved rotstengel
og ved at planterester blir "dumpet".
Plantene danner tette bestand som raskt øker i
omfang hvis planten får vokse fritt. Den overjordiske
delen av planten dør når frosten kommer om høsten,
men de karakteristiske bambuslignende,
hule stenglene er tydelige kjennetegn gjennom
vinteren.
Om våren skyter plantene raskt frem nye skudd fra basis.
I løpet av vekstsesongen kan både fragmenter av
grenene og jordstenglene bidra til spredning av planten
til nye voksesteder. I tillegg sørger jordstenglene, som kan vokse ned til 3 meters dyp og
opptil 7 meter fra morplanten, for at bekjempelse av denne arten er krevende.
Spredning
Det er lite frøspredning av parkslirekne i Norge. Flytting av jordmasser, hageavfall og
veikantslått er trolig de viktigste årsakene til spredning av parkslirekne. Maskiner og utstyr
kan også lett bidra til spredning av planten. Både stengelfragmenter og biter av jordstengler
på størrelse med en fingernegl kan gi opphav til nye planter.
Forholdsregler må derfor tas ved graving nær voksesteder til parkslirekne, ved veikantslått og
ved transport av beskjæringsavfall. Det er også viktig med god reingjøring av maskiner og
utstyr etter arbeid i slike områder. Kartlegging av eksisterende og nye bestand, målretta
tiltak og oppfølging på disse lokalitetene over flere år, vil være den beste måten å få kontroll
med parkslirekne.
Kartlegging av forekomster
Det finnes flere spredte forekomster i Leka. De fleste forekomstene ligger i tilknytning til
gårdstun og/eller i tilknytning til restarealer og vegkanter. Det er ønskelig å kartlegge omfang
av spredning, samt sette i gang dialog angående bekjemping.
Grunneiere i Leka som har forekomster av slirekne på sin eiendom oppfordres til å melde
inn forekomsten til Landbrukskontoret. Med bakgrunn i kartlagte forekomster vil det
settes opp et forslag til bekjempelse.
Vi ber om melding inn innen 20. august 2014.
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Utvidet røyke-/tobakksforbud.
1. juli 2014 trådte nye bestemmelser i tobakkskadeloven i kraft.
Fra 1. juli er det er ikke lenger anledning til å røyke ved
inngangspartiene til kommunale virksomhetsbygg i Leka.
Alle innretninger som har fungert som askebeger er fjernet fra
områdene utenfor disse bygningene, og forbudet gjelder alle.
Besøkende bes ta hensyn til at det ikke er avsatt noe sted å kaste
sigarettsneiper ved noen av bygningene.
I barnehagen og skolen gjelder forbudet all tobakksbruk; dvs også bruk av snus.
Utdrag fra Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven).
Kapittel 5. Særskilte forbud mot tobakksbruk
§ 25. Røykeforbud i lokaler og transportmidler
(.. ) Utendørs inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter skal være
røykfrie. (.. )
§ 26. Tobakksforbud i barnehager
Tobakksbruk er forbudt i barnehagers lokaler og uteområder. (..)
§ 27. Tobakksforbud på skoler og i skoletiden
Tobakksbruk er forbudt i grunnskoler og videregående skolers lokaler og uteområder.
Elever ved grunnskoler og videregående skoler skal være tobakksfrie i skoletiden. (..)

Tidligjakt på grågås 2014
Med bakgrunn i forvaltningsplanen og de nye forskriftene om jakt og fangsttider, samt
sanking av egg og dun for jaktsesongen fra 1.april 2012 til og med 31.mars 2017, har
fylkesmannen etter søknad fastsatt forskrift om utvidelse av jakttiden på grågås i Leka,
Nærøy og Vikna med inntil 15dager. Jakttiden for grågås er dermed fastsatt til perioden
26.7. - 23.12.2014; dvs tidligste start 26.juli.
I 15-dagersperioden fra 26. juli — 9. august gjelder følgende forutsetninger:
Tidligjakt skal kun foregå på dyrket mark i tidsrommet kl.0400 - 1100
Del skal ikke foregå jakt på de etablerte friområdene.
Tidligjakt skal organiseres i de enkelte jaktfelt
For å være med på tidligjakt kreves rapportering; utfylling og innsending av skjema.
Skjemaet leveres Leka kommune innen 1. september 2014.
Jaktfeltansvarlige har ansvaret for å informere grunneierne, samt innrapportere avskytning på
jaktfeltet til kommunen.
Ved spørsmål, ta kontakt med kommunen på telefon 74 38 70 14.

Støtt bygdemuseet!
Kjøp Leka-kalenderen 2015 i garasjen på Østby.
Flott gave-idé!
Pris kr.150.
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Slamtømming
Slamtømming blir utført i september. Vi har plan for hvor det skal tømmes i år, samt oversikt
over tidligere tømminger på eiendommene. Ta kontakt hvis du har spørsmål.
Oversikt over tjeneste og gebyr:
K-sak 68/13 Leka kommune 2014 – slamtømming- tjeneste og gebyr.
Grunnlag/tjeneste pr tømming
Gebyr kr. inkl. MVA
Kum under 4 m3 (tømmes hvert år)
2 275,00
Kum 4 – 5 m3
(tømmes hvert andre år)
2 487,50
Kum over 5 m3 (tømmes hvert andre år)
3 575,00
Kum over 5 m3 tillegg for hver ekstra m3
255,00
Slamtømming faktureres når det er utført, og i henhold til renovatørenes registreringer.
For fritidsboliger er det mest vanlig med halvparten så ofte tømming som for helårsboliger.
Dersom bruken av boligen endres betraktelig for lengre tid, skal boligeier varsle om dette slik
at det kan vurderes om tømmehyppigheten skal endres.
Husk at tanken må være tilgjengelig.
Periode for tømming vil bli kunngjort straks vi får rede på det. Dersom det ikke passer i
forhold til utgivelse av Lekaposten, settes det opp oppslag på butikkene med mer. Det
kunngjøres også på www.leka.kommune.no

Toalettet på Årdalssand
Vi minner om: Vannet i kranene er IKKE drikkbart!
Vær vennlig å spare på vann og strøm.
Dette er batteridrevet og vil fort gå tomt om det blir stående på.
Lyset er drevet av solceller – så husk å slukke lyset når du er ferdig.
Det er felles ansvar å holde toalett og omkledningsrom ryddig og rent.
Forlat toalettet i den stand du ønsker å finne det selv.
Badende gjester: Ta med toalettpapir og liten håndduk/våtservietter når du reiser til
badestranda - vi kan ikke garantere at det alltid vil være slikt tilgjengelig.
Leka kommune

Biblioteket
- er stengt uke 31 på grunn av ferieavvikling.
Fra og med uke 32 er bibliotektet åpent igjen!
Bente Nordlund
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Sommeråpent på NAV-kontoret
I uke 31og 32 er kontoret bemannet torsdag.
Fra uke 33 er kontoret åpent tirsdag og torsdag som vanlig igjen.
For spørsmål ring kundesenteret 55 55 33 33.
God sommer!

Til andelshaverne i Leka vassverk SA
Styret minner om det ekstraordinære årsmøtet som avholdes
onsdag 30. juli 2014 kl. 20.00, møtested: Lekatun
Innkalling/sakliste er sendt andelshavere med adresse utenfor kommunen pr. post, lokalt er
det samme lagt i postkassene.
Skulle andelshavere være «oversett» vennligst ta kontakt med styreleder på tlf. 74 39 93 56,
mobiltlf. 917 785 43 eller på e-post arvehaug49@gmail.com
Ekstraordinært årsmøte er også kunngjort ved oppslag på butikkene COOP Leka og JOKER
Husby.

Vel møtt til ekstraordinært årsmøte!

Vertshuset Herlaug
Tlf. 74 39 91 99 og 971 34 163.
Mandager middag/kaffe kl.10.30 – 18.00
Tirsdager middag/kaffe kl.10.30 – 18.00
Onsdager middag/kaffe kl.10.30 – 18.00, pub kl.20.00 – 24.00
Torsdager middag/kaffe kl.10.30 – 18.00; torsdagskafé
Fredager middag/kaffe kl.10.30 – 18.00, pub kl.21.00 – 02.00
Lørdager middag/kaffe kl.10.30 – 18.00, pub kl.21.00 – 02.00
Søndager middag/kaffe kl.10.30 – 18.00
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Vertshuset på Skei! Åsmund og Ruth

Hjertelig velkommen til
Skei kulturtun - Lekamøya Spiseri
Tlf: 417 68 615
Medio juni – medio august:
Matservering hver dag kl.14.00 – 17.00 - dagens rett: kjøtt, fisk, vegetar
Pub torsdag – lørdag kl.21.00 – 01.30: alle rettigheter, småretter, mulighet for live musikk
Cafe-servering og catering. Bestillinger fra grupper, utenom åpningstida.
NB – vi har også sykkelutleie
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Leka Steinsenter
(Leka camping, motellet) Tlf: 743 99 823
Vi har åpent på steinsenteret slik:
Mai, juni, august og september: lørdager kl.12.00 – 14.00
I juli har vi åpent tirsdag, torsdag og lørdag kl.12.00 – 14.00
Velkommen innom!

Leka Opplevelser – guiding
Faste tidspunkt for guidet tur til Solsemhula i juli:
Tirsdager, torsdager og lørdager kl.1400
Faste tidspunkt for guidet tur til Solsemhula i august:
Lørdager kl.1400
– møt opp ved parkeringsplassen på Solsem.
Ta kontakt om du har ønske om annen guiding. Tlf. 917 75 104

Gudstjenester
Søndag

27.07

Gutvik
kl. 1500
Friluftsgudstjeneste, ta gjerne med
kaffe og noe attåt til kirkekaffe

Søndag

03.08

Leka kirke kl. 11.15
Konfirmantjubileum og konfirmantpresentasjon,
kirkekaffe i Vonheim

Søndag

07.09

Leka kirke kl 11.15

ABC-gudstjeneste – utdeling av
4-årsbok og 6-årsbok. Kirkekaffe v/
menighetsrådet

Søndag

05.10

Leka kirke kl 11.15

Høsttakkefest
Kirkekaffe v/sanitetsforeninga

Søndag

02.11

Leka kirke kl 11.15

Gudstjeneste – Allehelgensdag
Vi minnes våre døde

Lørdag

08.11

Leka kirke kl. 16.00

Lys våken: 5. – 6. og 7.klassingene

Søndag

09.11

Leka kirke kl. 11.15

Gudstjeneste - Lys Våken
Kirkekaffe v/ Lys Våken foreldre

Søndag

30.11

Leka kirke kl 18.00

Lysmesse
Konfirmantene deltar
Kirkekaffe v/konfirmantforeldre

Onsdag
Torsdag

24.12
25.12

Leka kirke kl 13.00
Leka kirke kl 11.15

Julegudstjeneste
Høytidsgudstjeneste

Trenger du skyss til kirka? Ring Beathe Mårvik 951 09 887 eller Elin Hukkelås 942 19 883
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Resultat quiz under familiefesten på Skei mandag 14. juli
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

Team Jørgen, Mona, Tilde, Bæsta, Tuva og Rigmor
Kvaløyfamilien v/ Svein Kvaløy
Willy, Aleksander, Guri, Frode, Sigurd, Kjell-Arve, Kristian, Kine og Isak
Ole Solsem og co
«Asian Beauties» Suzzette, Daya, Anjelica og Kjell Erling
«Team Beathe» Elisabeth, Martinsen familien m flere
Team Borgan Erna og co
Dora Lund m familie og venner
Simon, Anders, Arve og Jon
Torill, Trond, Kurt, Kirsti, Liv, Per Helge, Lisa, Oskar og Odin
Jan og Britt fra Sunnmøre
Klara og gjengen
Team Alina og Emmet
Mathilde, Inge, Anna, Jane, Joakim, Gabriel, Janna, Margrethe, Nanette
Vigdis, Marit og Cathrine
Seniorklubben
Jostein, Solveig, Randi og Rigmor
Hugo Reiersen
Maria, Birgitte, Otto, Ida, Leif Harald, Helen, Kim Daniel og Raymond
Oddlaug, Isabell, Berit, Lidia, Janne Grethe og Karl Oddvar
Line P. Lund, Lill Karin Leknes, Gro Sørli, Therese L. Sollie
Team Jørgen Moen, T. og Reppen
Britt Ingvild Olsen og co
Harald, Molfrid, Palmer, Jorunn og Greta
God sommer!
Ivar Reppen
Kari og Ola
Frans

42 poeng
41 poeng
36 poeng
34 poeng
33 poeng
33 poeng
32 poeng
32 poeng
32 poeng
32 poeng
30 poeng
29 poeng
26 poeng
24 poeng
24 poeng
24 poeng
23 poeng
23 poeng
23 poeng
23 poeng
22 poeng
22 poeng
17 poeng
16 poeng
16 poeng
12 poeng
12 poeng
8 poeng

Fasit på quizen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hvilken by kalles Nordens Paris?
Hvilket sykkelritt kalles også for styrkeprøven?
Hvilket nummer har soldaten Stomperud?
Hvilken farge har blomstene på markjordbærplanten?
Hva skjedde med de som møtte blikket til Medusa?
Hvilket grunnstoff har kjemisk sympol Ca?
Hilken lys Gudbrandsdalsost fra Tine har navn etter sted i Bodø?
Hvilken fisk kalles tryte og skjebbe?
Hva er en jamboree?

Tromsø
Trondheim-Oslo
91
Hvite
Forvandlet til stein
Kalsium
Misvær
Abbor
Internasjonal
speiderleir
Jonny Depp
Stikling

Hvem spiller Jack Sparrow i Pirates of the Caribbean-filmene?
Hvilket ord på s brukes om avskåret plantedel man lager ny
11.
plante av?
12. Hva het sjokoladen fra Freia fra 1963 med nøtter og rosiner?
Fruktnøtt
13. Er mort en ferskvannsfisk eller saltvannsfisk?
* Fersvannsfisk
14. I hvilken TV-serie møter vi Alfa, Bjarne og Max Mekker?
Sesam Stasjon
15. Hva er et annet ord for tankeoverføring?
Telepati
16. I hvilket fylke ligger Norefjell?
Buskerud
Hva brukte Sean Connery til å skremme bort måker i Indiana
Paraply
17.
Jones film?
18. Hvilken plantefamilie tilhører prestekrager?
Kurvplantefamilien
19. Hva heter sønnen til prins Joacim og Marie av Danmark?
Prins Henrik
20. I hvilken by ligger Den røde plass?
Moskva
* Alle som er vokst opp ved sjøen vet at småfisk kalles mort – derfor er det gitt riktig svar
på begge alternativene her. Men arten MORT Rutilus rutilus er riktignok en ferskvannsfisk.
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Verdens hovedsteder:
21. Anskaff en havn å fortøye båten i…
22. Vasker 1000 kilo…
23. Monter en video…
24. Havnen i stillet…
25. Vanvittig galopp…
26. Guddommelig sykdom…
27. Eksplosiv kjøkkenmester…
28. To små kalde drinktilbehør…
29. Det åpne vanns jente…
30. Glad vestlandskommune…
31. Også en flue har smaksløker. De er anbrakt…
a) I snabelen b) Spissen av bakkroppen c)I fluens føtter
32. En elefant har …
a) 6 tenner b) 14 tenner c) 26 tenner
33. Det sorte midt i øyet heter pupill, som på latin betyr…
a) Elev b) Dukke
c) Hull
34. Etter et solid måltid kan en stor kveleslange unnvære
mat i…
a) 6 uker
b) 6 måneder
c) 6 år
35. Vi mennesker kan kjenne forskjellen på …
a) Ca 500 dufter b) Ca 4000 dufter c) Ca 50 000 dufter
36. Det skjeve tårn i Pisa heller ca…
a) 2 meter b) 5 meter c) 15 meter
37. I sjiraffen lange hals er det…
a) 7 halsvirvler b) 14 halsvirvler c) 21 halsvirvler
38. Menneskets såkalte tredje øye ligger…
a) Midt i hjernen b) I pannen c) I solar plexius
39. Stjernen i Stars and Stripes har…
a) Seks tagger
b) Fem tagger
c) Fire tagger
40. Ildfluer er ikke fluer, men…
a) Sommerfugler b) Biller
c) Veps
41. Iskremen ble oppfunnet i…
a) Australia
b)Kina
c) Island
42. Til en fjærball brukes…
a) 8-10 fjær b) 10-14 fjær c) 14-16 fjær

København
Washington
Montevideo
Kairo
Madrid
Budapest
Bankok
Paris
Havana
Oslo
c)I fluens føtter
c) 26 tenner: 2
støttenner+
6 kinntenner på hver side i
over- og underkjeven
b) Dukke
b) 6 måneder
b) Ca 4000 dufter
b) 5 meter
a) 7 halsvirvler; samme
som hos mennesker
a) Midt i hjernen
b) Fem tagger
b) Biller
b) Kina
c) 14-16 fjær

Oppussing av gravminner
I september kommer det servicearbeider og skrifthugger til Leka,
som vil foreta skrifthugging på og oppussing av gravminner på Gutvik
og Leka kirkegård.
Ønskes dette utført, så kontakt
Leka Begravelsesbyrå ved Alfred O. Pettersen; tlf. 971 14 701.

Vi sitter i slørblå junikveld og svaler oss ute på trammen
Og alt vi ser på har dobbelt liv, fordi vi sanser det sammen.
Hans Børli
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Kirkeplaketter
Plakettene ble laget i forbindelse med Leka kirkes 125-årsjubileum i 1992.
Pris kr. 50,- pr stk.

Middelaldersk bildeverk fra Utrecht
Bildeverket som er skrevet på tysk ble laget i forbindelse med
utstillingen av alterskapet i Leka kirke som ble lånt ut til Museum
Catharijneconvent, Utrecht og til Suermondt-Ludwig-Museum, Aachen
i november 2012 til juni 2013. Pris kr. 400,- pr bok.
Gjeldende for både plakettene og bildeverket:
Inntekten av salget går til forskjønnelse av kirke og kirkegård.
Selges ved servicekontoret på Lekatun.

Klegg og veps
Her er en samling med tips funnet rundt omkring på nettet:
Kjerringråd for å holde klegg og veps på avstand:
-

Sett fram en skål med ris med mye lavendelolje.
Bruk eteriske oljer.
Bruk fluesmekke.
Brenn grankongler.
Sett fram en skål med sitron og vann.
Nivea solkrem holder kleggen unna.
Unngå mørke klær.

Dersom du allerede er bitt/stukket kan du muligens prøve noen av disse forslagene:
-Stryk et groblad eller fuktig mose mot stikket.
-Fukt en sukkerbit med vann. Sukkerlaken legger seg over stikket og etter 10 minutter skal
hevelse og smerte være borte.
-Hell eddik på stikkstedet, det skal stoppe kløe og svie.
-Gni et tørt såpestykke mot stikket, det skal kjapt fjerne smerter og rødhet.

Potetsalat med urter
600 g kokte poteter i terninger
2 vårløk
1 liten håndfull hakket dill el persille
1 ss Dijonsennep
½ ss flytende honning
1 ss sitronsaft
1 ½ ss olivenolje
salt og nykvernet
pepper

1. Kok poteten møre, avkjøl og del i terninger.
2. Pisk sammen sennep, honning og sitron;
hell i oljen i en tynn stråle mens du pisker
dressingen til den får en fin konsistens.
Smak til med salt og pepper, og bland
poteter og ddressing.
3. Hakk vårløk og urter og bland i salaten,
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Vi takker og hilser og gratulerer
Vi takker alle som har bidratt til at alle våre arrangement
under Lekafestivalen / Herlaugsdagene 2014 ble så bra!
Stor takk også til våre lokale sponsorer, samt NordTrøndelag fylkeskommune og Leka kommune.
Hilsen hovedkomiteen.

Hjertelig takk for gaver, blomster
og hilsener på min 80-årsdag!
Hilsen Astrid Helmsersen

AKTIVITETSKALENDEREN
JULI 2014
Tirsdag

29.

Åpent miljøtorg

15.00–18.00

Onsdag

30.

Ekstraordinært årsmøte Leka vassverk SA

20.00
15.00–18.00

AUGUST 2014
Tirsdag

12. og 26.

Åpent miljøtorg

Mandag

18.

Første skoledag

SEPTEMBER 2014
Tirsdag

9. og 23.

Åpent miljøtorg

15.00–18.00

OKTOBER 2014
Lørdag

4.

Sanitetsbasar

Søndag

19.

Årets TV-aksjon

NOVEMBER 2014
Lørdag

22.

Kirkebasar - menighetsrådet

DESEMBER 2014
Fredag

5.

Julebord – «Vi over 60»

Redaksjon: Sissel Haug, Kirsti Hoff

tlf. 74 38 70 00

post@leka.kommune.no

FERJERUTE 17-552 SKEI (LEKA) - GUTVIK HELÅRSRUTE 2014
DX67

D

DX7

7

DX7 DX6

D

D

DX67 DX67

67

DX7 DX6 DX7

7

DX67

Fra Skei

0650 0800 0935 1000 1035 1240 1340 1440 1540

1640 1700 1815 1915 2100 2130 2230

Til Gutvik

0710 0820 0955 1020 1055 1300 1400 1500 1600

1700 1720 1835 1935 2120 2150 2250

DX67

D

DX7

7

DX7 DX6

D

D

DX67 DX67

67

DX7 DX6 DX7

7

DX67

Fra Gutvik

0730 0830 1005 1030 1105 1310 1410 1510 1610

1710 1730 1845 1945 2130 2200 2255

Til Skei

0750 0850 1025 1050 1125 1330 1430 1530 1630

1730 1750 1905 2005 2150 2220 2315

6 = LØRDAG

7 = SØNDAG

D = DAGLIG

X = UNNTATT
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