Utgiver: Leka kommune

Dato: 22. august 2014 Nr: 16/14

Sommeren er ikke helt slutt ennå, men vi har
kommet så langt at det er mørkt om kvelden.
Sørg for at du ser og blir sett i mørket;
sjekk at lys og reflekser er som det skal
være både på folk og framkomstmidler.
Det har vært en lang og varm sommer, og det er
kanskje en av grunnene til at det bugner av frukt i
mange hager. Lensmannen har en notis om at det er
registrert hærverk på frukttrær. Vi håper selvsagt at
dette var en engangsforeteelse, og vurderer å tilby
kurset «Hvordan gå på slang (som i gamle dager)»,
og med spesialisering for gulrot, eple og kålrot.
________
Neste utgave av Lekaposten kommer fredag 5. september; frist for innlevering av stoff:
fredag 29. august, videre utgivelsesdatoer: 19. september, 3. og 17. oktober.
Leka kommune
Åpne kontorer
Hjemmeside
e-post

tlf.74 38 70 00

Legesekretær
tlf. 74 38 70 38
Lege
Legevakt
tlf. 74 39 97 50
Akutt sykdom – ring alltid 113

kl.08.00 – 15.30
kl.11.00 – 14.00
www.leka.kommune.no
post@leka.kommune.no
kl.11.00 – 12.00 mandag-torsdag
kl.11.00 – 12.00 mandag-fredag

Leka sykestue og hjemmesykepleien
Tilbringertjenesten, servicetransport og handlerute
Leka Taxi AS
Skatteetaten; ligningskontor
NAV Leka – tirsdag og torsdag
Veterinærvakt

74 38 72 00
07417
406 92 700
800 80 000
55 553 333
74 39 91 66
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Informasjon fra Leka kommune
____________________________________________________________________

Mottak av klær
Det er nå mulig å levere inn klær for gjenbruk også her på Leka –
beholder står ved container for glass- og metallemballasje/miljøtorget.
Klær som leveres inn skal være hele og rene og sammenbrettet –
legg i lukket pose eller sekk før plassering i beholder.

Kontantinnbetaling til Leka kommune
Alle kontantinnbetalinger til Leka kommune får du nå gjort
på servicekontoret på Lekatun.

Linjerydding Leka
NTE Nett AS skal utføre skogrydding i høyspent- og lavspenttraseene
i Leka kommune i 2014.
For selve øya Leka blir ryddingen oppstartet i august og vil pågå utover høsten.
All linjerydding vil her bli utført av innleid entreprenør Ytre Namdal Skogservice med sitt
mannskap. Kontakttelefon 911 84 432 eller 416 06 122.
Grunneiere som driver, eller ønsker å drive med juletreproduksjon i traseene bes ta kontakt
på tlf. 07402.

Lagring av masse på kommunal eiendom
I henhold til forskrift om havneavgift inntrer et kaivederlag etter 48 timer ved lagring av varer
og containere på kommunal kai. Prisen er kr. 3,- pr kvm pr døgn.
Eier av de lagrede varene plikter selv å rapportere til Leka kommune med oversikt over
mengde lagrede varer (antall kmv) og hvor lenge dette har vært lagret.
Leka kommune

Oppstart av aktiviteter
Det er mange aktiviteter som snart starter opp igjen etter sommeren - husk å melde fra hvis
det skal kunngjøres i Lekaposten. Send til post@leka.kommune.no
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Prosjektet «Leka-landbruket»
Leka er den kommunen i Nord-Trøndelag der landbruket har størst betydning for
sysselsettingen, og melk er en klart dominerende produksjon. De siste 20 årene har
antall melkeprodusenter blitt halvert i kommunen. Total melkemengde har økt i
samme periode, og denne produksjonsøkningen har i stor grad skjedd ved bedre
utnytting av kapasiteten på de gjenværende melkebruka. Mange står fremfor viktige
valg i forhold til bruket, skal melkeproduksjonen fortsette og er det behov for
investeringer. Skal produksjonen avvikles, og hva skjer da med gården? Kan det ligge
muligheter i annen produksjon/aktivitet på gården? Hvilke alternativer og muligheter
finnes? Spørsmålene er mange.
Leka produsentlag har vært pådriver for at næringa nå griper fatt i disse
utfordringene og får satt i gang gode diskusjoner om framtiden for landbruket i Leka.
Starten var møtet på Leka brygge i fjor høst som ble kalt «veivalg for Lekalandbruket». Dette følges nå opp med et to-årig rådgivningsprosjekt rettet direkte
mot den enkelte gårdbruker. Prosjektet har fått navnet «Leka-landbruket». Det er et
samarbeid mellom TINE Rådgivning og Medlem (prosjekteier) og Leka produsentlag,
Fylkesmannens landbruksavdeling, Leka kommune, faglaga, Norsk
Landbruksrådgivning og Nortura.
Det blir felles oppstartmøte der det vil bli gitt mer informasjon om prosjektet,

Torsdag 4. september kl. 19.00-22.30 på Lekamøya Spiseri

Leka kommune
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Lensmannskontoret
har fått henvendelse fra fortvilte hageeiere som har fått sine frukttrær vandalisert, grener
brukket etc. Dette er ikke epleslang men skadeverk/hærverk, og er straffbare forhold.
Forholdet vurderes anmeldt.
Lensmannen antar at dette ikke er utført av voksne folk.
Hvordan ville dere ha reagert dersom dette skjedde i deres egen hage?
Jeg oppfordrer derfor alle foreldre til å ta en samtale med sine
barn og ungdommer og forklare dem at dette ikke er akseptabelt.
Jeg håper derfor at vi slipper flere slike episoder.
Ole K. Holand
lensmann

Skoleruta for skoleåret 2014-2015
(korrigert utgave)

Mandag 18. august
Mandag 6. august
Fredag 28. november
Fredag 19. desember
Mandag 5.januar
Man 16.-fre 20. februar
Onsdag 11. mars
Man 30. mar–man 6.apr
Fredag 1. mai
Torsdag 14. mai
Fredag 15.mai
Mandag 25. mai
Tirsdag 23.juni

- første skoledag
– fredag 9. oktober Høstferie (uke 41)
- fri (fagpedagogisk dag)
- siste skoledag før jul
- første skoledag etter jul
- vinterferie (uke 8)
- fri (planleggingsdag)
- påskeferie
- fri (høytidsdag)
- fri (Kristi himmelfartsdag)
- fri
- fri (2.pinsedag)
- siste skoledag

I forrige utgave hadde vi ført opp fridagen 11.mars som fredag; riktig dag er onsdag 11.
mars. Vi beklager feilen!

Leka-kalenderen for 2015
Museumslaget har laget en flott kalender med bilder av folk og
hendelser fra grendene i Gutvik og Leka, fra femtitallet og
framover.
Du får tak i den både hos Marit Østby, og på kommunens
servicekontor. Pris kr.150.

Leka-filmen
Vi har fått inn nytt opplag av filmen på DVD, fås kjøpt på servicekontoret for kr.200.
Du kan også bestille og få tilsendt per post; ta kontakt på tlf. 74 38 70 00 eller
post@leka.kommune.no
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Støtte til sikring av kulturminner 2014
Norsk Kulturminnefond har for 2014 vedtatt
å gi støtte til strakstiltak for å sikre
kulturminner. Vi ønsker å hindre at
kulturminner går tapt og at forfallet kan
stanses inntil du får mulighet til å gjøre mer.

Midlertidig tekking med bølgeblikk

Tetting av tak, tetting av dører og vindu i
bygninger som står usikret, sikring av en mur,
bru og brygge mot å rase ut er eksempler på
tiltak som kan støttes.

Du kan få dekket halvparten og inntil kr 30.000 av kostnadene. Det er ingen søknadsfrist og
vi behandler søknaden så fort vi kan. Vi vil bruke inntil kr 1.5 mill kroner til dette i 2014.
For å søke om strakstiltak sender du oss en enkel søknad med:
Bilder som viser kulturminnet og skadene.
Litt informasjon om hvordan sikringen skal utføres.
Oversikt over kostnadene.
Informasjon om hvordan du dekker resten av kostnadene.
Opplysninger om søker, og om eier hvis du søker for andre.
Litt mer om hva vi trenger for å kunne gi deg et tilskudd:













Sikringen må gjennomføres i år.
Det som er vanlige reparasjoner og andre tiltak på kulturminnene kan du ikke søke om
gjennom denne ordningen.
Dette er en ny ordning som vi vil prøve ut, og i denne omgangen prioriterer vi ikke
fredete kulturminner.
Om den som er eier ikke ser seg i stand til å søke kan andre, privatpersoner eller
foreninger være søker. Vi trenger da en skriftlig bekreftelse fra eier på at det er greit at
sikringen gjennomføres.
Kulturminnefondet betaler inntil 50 % og inntil 30.000. Resten kan dekkes med egne
penger eller eget arbeid og dugnad. Du kan også søke andre offentlige tilskudd til å
dekke resten, men i sum kan tilskudd fra Kulturminnefondet og andre offentlige ikke bli
mer enn 70 % av de totale kostnadene.

Du kan sende søknaden som et vanlig brev eller på e-post til post@kulturminnefondet.no.
Sender du søknaden som brev er adressen:
Norsk Kulturminnefond, Postboks 253, 7361 Røros.

Bakeriet blir stengt fra og med 28. august til og med 3. september.
Edny Aune
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Gudstjenester i
Leka 2014

ABC-gudstjeneste.
Utdeling av 4-årsbok og 6årsbok.
Kirkekaffe ved menighetsrådet.
Høsttakkefest.
Kirkekaffe ved
sanitetsforeninga.
Gudstjeneste – Allehelgensdag.
Vi minnes våre døde.
Lys Våken:
5.-, 6.- og 7.-klassingene.
Gudstjeneste - Lys Våken.
Kirkekaffe ved
Lys Våken-foreldrene.
Lysmesse, konfirmantene
deltar.
Kirkekaffe ved
konfirmantforeldrene.

Søndag

7. september

Leka kirke

kl.11.15

Søndag

5. oktober

Leka kirke

kl.11.15

Søndag

2. november

Leka kirke

kl.11.15

Lørdag

8. november

Leka kirke

kl.16.00

Søndag

9. november

Leka kirke

kl.11.15

Søndag

30. november

Leka kirke

kl.11.15

Onsdag

24. desember

Leka kirke

kl.13.00

Julegudstjeneste.

Torsdag 25. desember

Leka kirke

kl.11.15

Høytidsgudstjeneste.

Trenger du skyss til kirken?
Ring Beathe Mårvik 951 09 887 eller Elin Hukkelås 942 19 883

Vi takker og hilser og gratulerer
Takk til dere alle for oppmerksomheten
på min 90-årsdag! Hilsen Aud Karoline.

Sorgernes sum. Husråd.
Når de store bekymringer
trænger sig på,
blir de daglige ærgrelser
latterlig små.
Men når atter de store
blir vejrede hen,
så vokser de mindre
sig større igen.

Det er, som man bærer
sin sorg i en bylt
som er så-og-så stor
og som skal være fyldt.
Og skal sådan en bylt
være rimelig let,
må man gøre den lille
og knytte den tæt. Piet Hein.
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Seniorbutikken…
…kommer til Leka sykestue fredag 26. september
mellom kl.10.00 og 13.00.
De tilbyr gode og pene klær i et bra størrelsesutvalg
til både damer og herrer.
Som vanlig er det full anledning for alle å handle –
velkommen innom!

Leka Steinsenter
Tlf: 743 99 823
Åpningstider i september: lørdager kl.12.00 – 14.00
Velkommen innom!

AKTIVITETSKALENDEREN
AUGUST 2014
Tirsdag

26.

Åpent miljøtorg

Kl.15.00-18.00

SEPTEMBER 2014
Torsdag

4.

«Leka-landbruket» oppstartsmøte på
Lekamøya spiseri

Kl.19.00-22.30

Søndag

7.

ABC-gudstjeneste og kirkekaffe i Leka kirke

Kl.11.15 -

Tirsdag

9.

Åpent miljøtorg

Kl.15.00-18.00

Lørdag

19.

Filmpremiere i Gutvik; «Hjem»- mer info i
neste utgave

Kl.19.30-

Tirsdag

23.

Åpent miljøtorg

Kl.15.00-18.00

Fredag

26.

Seniorbutikken er på Leka sykestue

Kl.10.00-13.00

Lørdag

4.

Basar i Herlaughallen ved Leka
sanitetsforening

Søndag

19.

Årets TV-aksjon

OKTOBER 2014

NOVEMBER 2014
Lørdag

22.

Kirkebasar i Herlaughallen ved Leka
menighetsråd

DESEMBER 2014
Fredag

5.

Julebord «Vi over 60» ved Leka
sanitetsforening

Redaksjon: Sissel Haug, Kirsti Hoff

tlf. 74 38 70 00

post@leka.kommune.no
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VIKTIGE TELEFONNUMMER
Nødnummer
Politi

112

Medisinsk nødhjelp

113

Brann

110

Helse
Legekontor

74 38 70 38

Legevakt

74 39 97 50

Giftinformasjon

22 59 13 00

Rådgivning, mental helse, hjelpetelefoner
Kirkens SOS døgnåpen telefon

815 33 300

Mental Helse

116 123

Røde kors-telefonen for barn og unge

800 33 321

Senter mot incest og seksuelle overgrep

74 05 20 30

Alarmtelefonen for barn og unge

116 111

Dyrevelferd
Veterinærvakt Leka, Nærøy og Vikna

74 39 91 66

Søk etter skadet vilt

95826528

Mattilsynet bekymringsmelding dyrehold

22 40 00 00

Politi

02800
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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