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Vi ønsker hver og en et godt nytt år; så nytt er det at vi fortsatt
glemmer oss og skriver 2014 - før vi med et kreativt pennestrek
lager firetallet om til femtall og håper ingen merker at vi er i utakt
med kalenderen.
Starten på et nytt år er for noen tida for personlige forsetter –
slutt på dårlige vaner, og nytt håp for de gode.
FN har valgt å sette 2015 til
det internasjonale året for matjord.
Dette kan du lese mer om på
nettsidene
www.bondelaget.no,
www.fn.no
og www.fao.org/soils-2015/en/.
Neste utgave av Lekaposten kommer fredag 23. januar, frist for innlevering av stoff:
fredag 16. januar. Videre utgivelser: 6. og 20. februar
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 113
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
Kirkeverge
74 38 28 00

Informasjon fra Leka kommune

Vannmålere

Hvis du betaler avløpsavgift/kloakkavgift på
grunnlag av installert vannmåler, må du
lese av målerstand og rapportere til oss så
snart som mulig. Vi ber om at du gjør dette
selv om du har lite forbruk, og ikke har
rapportert målerstand på flere år.

Årlig rapportering er obligatorisk for at
du skal få mulighet til redusert avgift
ved å ha vannmåler som grunnlag for
avløpsmengde.
Målerstand kan meldes per telefon, epost
eller post.

Servicekontoret

Undersøkelse om bosettingsmuligheter for flyktninger i
Leka kommune
Kommunestyret ber i K.sak 53/14
administrasjonen om å utrede muligheten
for mottak og bosetting av inntil 10
flyktninger.
Denne utredningen skal bla se på
bosettingsmuligheter.

I den forbindelse ønsker administrasjonen å
undersøke hva som finnes av ledige boliger
for utleie i kommunen.
Har du bolig / leilighet stående tom som
kan leies ut til dette formålet ta kontakt
med Leka kommune på telefon 743 87 000
eller epost: post@leka.kommune.no

Rådmann

Etablering av «Rulle» på Leka.
Fra 1.1.2015 vil det bli etablert «Rulle» på
Leka som er en mobil gjenvinningsstasjon.
Det vil si at en eller to lastebiler kommer
utover til Leka, holder åpen
gjenvinningsstasjon og tar deretter med
seg alt avfallet tilbake til Stormyra
avfallsanlegg.
Denne «Rullen» vil ha samme åpningstid
og plassering som dagens
gjenvinningsstasjon, så i realiteten vil
ikke denne endringen utgjøre noen praktisk
forskjell. En slik løsning er også mer
fleksibel i forbindelse med ekstra aksjoner;
vårrydding m.m.
Dette er et godt utprøvet system som vi
har kjørt både i Roan og på Bessaker i flere
år, og med stor suksess. Vi startet med

dette systemet i Terråk i sommer, også her
er folket godt fornøyde.
Bakgrunnen for at vi nå velger å innføre
denne løsningen også for Leka, er at
gjenvinningsstasjonen ikke overholder de
krav som stilles. Vi har også problemer
med forsøpling og misbruk av
gjenvinningsstasjonen slik som det er i dag.
Det kommer også inn mye næringsavfall,
noe vi i utgangspunktet ikke ønsker. Å
skulle oppgradere gjenvinningsstasjonen til
dagens krav, vil bli uforholdsmessig
kostbart i forhold til omfanget av bruken av
den.

Med vennlig hilsen Midtre Namdal Avfallsselskap ved Torkel Nesser

Det renser tankerne og styrker modet om natten at gå ud og stå på hodet.
Piet Hein

Åpningstider på miljøstasjonen på Leka:
Tirsdag 13. januar fra kl. 1500 – 1800
(Første tirsdag i måneden i oddetallsuke.)

Er du registrert på riktig adresse?
I forbindelse med adresseringsprosessen er
det nå noen som opplever at det står feil
veinavn og husnummer på posten deres.
Dette skyldes sannsynligvis at
folkeregisteret ikke har fått melding om at
du har flyttet innad i kommunen eller
poststedet. Vi er selv ansvarlig for å melde
en hver flytting.
Feil husnummer kan også skyldes at man
eier flere boliger på samme gårds- og

bruksnummer. Gi beskjed til folkeregisteret
om hvilket husnummer dere bor i.
Alle meldinger om flytting kan du gjøre på
nettet hos www.skatteetaten.no under
fanen folkeregisteret og flytting. Du kan
gjøre det digitalt eller ta ut papirskjema.
Har du flyttet inn i et hus som er fritidsbolig
og bruker den som helårsbolig, må du
melde fra til kommunen.

Trenger dere hjelp eller lurer på noe,
ta kontakt med Leka kommune 74 38 70 00 - vi hjelper dere!

Informasjon fra teknisk avdeling
Går du med planer om bygging i en eller annen form, ta kontakt med
kommunen i god tid. De fleste tiltak er søknadspliktige.
Er tiltaket ditt ferdig, må du husk å melde fra til kommunen.

Ledig stilling : badevakt – offentlig bading
Ansvars- og arbeidsområde
Kveldsarbeid med ca. 5,5 timer i uke på mandager og onsdager mellom høst- og
påskeferie.
På årsbasis utgjør dette ca. 7 % stilling.
Hovedansvarsområde: vakt ved basseng ved offentlig bading, og tilsyn med bruk av
herregarderoben.
Kvalifikasjoner
Det søkes etter mannlig badevakt fordi en av oppgavene er tilsyn med herregarderoben.
Søkere med kompetanse på området og nødvendige kurs vil kunne foretrekkes,
men opplæring kan gis.
Personlige egenskaper blir vektlagt.
Politiattest må fremlegges ved tiltredelse.
Vi tilbyr:
Trivelige arbeidsforhold og gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter tariff.
Tiltredelse snarest.
Søknad med CV, bekreftede attester og vitnemål sendes til Leka kommune, personalkontoret,
Leknesveien 67, 7994 Leka eller elektronisk til post@leka.kommune.no
Søknadsfrist: 20.1.2015.
Spørsmål kan rettes til kulturkontoret, tlf. 74 38 70 20.

Skatteoppkreveren: informasjon til arbeidsgiverne
GODT NYTT ÅR!
Etter 6. termin 2014 sendes det ikke ut
betalingskort i forbindelse med innbetaling
av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og
lønnstrekk.
Det blir gitt tilstrekkelig
betalingsinformasjon ved innlevering av Ameldingen. Det vil fortsatt være mulig å

generere KID-nr. på skatteetaten.no. Alle
arbeidsgivere som mottar betalingskort på
papir vil få info om opphør på
betalingskortet for 6. termin, samt i eget
brev.
Betalingsfristene for trekk, avgift m.v. blir
de samme som tidligere: januar/februar
skal betales 15. mars osv.

Leka-pakka



...

Realiser din hyttedrøm ….
Sats på din favorittaktivitet……
Sett i stand den gamle bygningen (hus, hytte, fjøs, brygge)...
og bidra til utvikling og nyskaping i Leka

Dette er en satsning for fellesskapet og framtida i Leka som alle kan være med på; både dere
som er innbyggere i Leka, men også dere som bor andre steder og som har eller ønsker en
tilknytning til Leka. Du har mulighet til å skape noe for deg selv og dine nærmeste, og
samtidig være med å utvikle aktiviteter og tilbud for besøkende.
Innovasjon Norge gir tilskudd til investering og utvikling.
Dette forutsetter at vi samler alle interesserte og etablerer et selskap for drift og booking.
Nærmere informasjon om mulighetene i Leka-pakka finner du på www.leka.kommune.no .
Kartlegging av interessenter
Vi ber om tilbakemelding fra alle som vil være med på dette eventyret av en mulighet,
på e-post:
 venke.thorsen@leka.kommune.no
 kristin.floa@leka.kommune.no
 llbk@leka.kommune.no
Alle som melder seg interessert vil få videre informasjon og invitasjon til møte.
Frist for tilbakemelding: 20. januar 2015.
Velkommen med på ei spennende satsning!
Leka kommune
Tel. +47 74 38 70 00

www.leka.kommune.no
www.facebook.com/exploreLeka

Det lysner
Leka:
Fredag 9.januar
Torsdag 23.januar

Soloppgang
10:16
09:40

Solnedgang
14:33
15:17

Fram til neste Lekapost kommer ut har dagen blitt 1 time og 20 minutter lengre.
Kilde: http://nob.timegenie.com/sunrise_sunset
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Bassenget åpnes igjen
for offentlig bading mandag 12. januar.
Åpningstider er som før:
Mandag
18.00 – 20.00 Åpent for alle.
Onsdag
18.00 – 19.00 Familiebading (Foreldre må være med barna i bassenget)
19.00 - 20.00 Åpent for alle
20.00 – 21.00 Kun for voksne
hensyn til de aller minste barna i forhold til
NB! Vi har gjort om timen mellom 18.00 og
lydnivå og aktiviteter.
19.00 på onsdager til familiebading i stedet
Klippekort for barn - og elever ved
for kun småbarnsbading. Dette fordi en del
videregående - koster hundre kroner.
familier med små barn også har større barn
Voksne som er i følge med
som gjerne vil være i bassenget sammen
svømmeudyktige barn kan klippe på barnas
med familien. Det er et krav at det er en
kort. Priser på enkeltbilletter er som før,
voksen person sammen med barna i
også klippekortpris for voksne.
bassenget denne timen og at det tas
Kulturkontoret

Gudstjenester i Leka 2015
Søndag

11. januar

Leka kirke

Kl. 11.15

Gudstjeneste

Søndag

08. februar

Leka kirke

Kl. 11.15

Gudstjeneste

Søndag

15. mars

Leka kirke

Kl. 15.00

Gudstjeneste

Torsdag

02. april

Leka sykestue

Kl. 11.15

Gudstjeneste

Søndag

05. april

Leka kirke

Kl. 11.15

Høytidsgudstjeneste

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

Stedsnavn på Madsøya
Det er nå blitt utarbeidet et lite hefte der alle artiklene om temaet som tidligere har
stått i Leka posten, er samlet. Etter innspill fra lokalkjente er nye navn kommet til på kartet,
og noen navn er revidert.
I dette heftet er det også bilder fra Madsøya som Leif Rune Jensen har stilt til disposisjon.
Det er jeg veldig takknemlig for.
Heftet kan kjøpes på Coop, Leka. Heftet koster kr 50.
Inntekten av salget går uavkortet til Lysforeningen på Madsøya. Anders T. Bendiksen
Været på formiddagen 7. januar (Eldbjørgdagen) eller 11. januar (Brettemesse)
varslet været for mars, mens været på ettermiddagen samme dag varslet været for april.
Kilde: Ørnulf Hodne: Folkelige værvarsler - 1900 værtegn fra hele landet. 2014
6

Hei - har du barn i 1. til 4. klasse?
Da kan du lese videre.
4 mandager fra 12. januar til 2. februar blir det et lite tilbud for dere.
Det blir dans og bevegelse til musikk ved 2T i 45 minutter.
Timeplan:
Mandag 12. januar kl 1800 - 1845
Mandag 19. januar kl 1800 - 1845
Mandag 26. januar kl 1800 - 1845
Mandag 2. januar kl 1800 - 1845

Ta på ei god treningsbukse og t-skjorte.
Dere trenger ikke sko og sokker.
Tilbudet er under Leka Idrettslag og vi er i kjelleren på helsesenteret.
Inngang nede fra baksiden.
Husk medlemskap i Leka IL for 2015
Lurer dere på noe er det bare å ta kontakt med Annette, 90 75 79 56.
Kom å dans me mæ da!

Svøm langt til Rhodos 2015

Leka svømmehall er igjen med i kampanjen «Svøm langt».
Alle kan delta.
Voksne som svømmer over 10.000 meter i løpet av kampanje-perioden (5.000 meter for
funksjonshemmede), og barn som svømmer 2.500 meter (1.500 meter for
funksjonshemmede) er med i trekningen av en tur til Rhodos.

Registreringskort er i svømmehallen.
”Svøm deg til Rhodos” er Norges Svømmeforbunds årlige mosjonskampanje, som foregår i
perioden 1. januar til 31. mars. Kampanjen har utviklet seg til å bli Norges største
mosjonskampanje.
Svømming kan være god og varm mosjonsaktivitet, spesielt på kalde vinterkvelder. Gjennom
svømming får man trent hele kroppen, samtidig som det er sosialt å reise til svømmehallen
sammen med venner og familie.

Medlemskontingent i Leka IL 2015
Ungdom og voksne som er med på svømming, småbarnstrim, fotball, badminton, dans,
spinning, step, volleyball med m.m. – dvs. all aktivitet i basseng - idrettshall og på 2T

husk å betale medlemskap i Leka il!

–

Betalt medlemsskap i Leka IL gjør at du er forsikret under trening/kamper.
Barn/Ungdom frem til 16 år
kr. 200 pr år
Betal til konto 0539 65 36813
Ungdom/voksne fra 16 år og opp
kr. 250 pr år
eller kontant til Annette T. Pettersen
Familie
kr. 400 pr år
eller 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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2T vinter 2015
nytt år, nye muligheter
Timeplan 2T Leka IL 2015

Kl
18:30

Mandag

19:30 Step/areobic
styrkesett

Tirsdag
Spinn 30/litt
styrke
Spinn 45

Torsdag

Spinn 45

Priser:
2T er en del av idrettslaget. Derfor er prisene forskjellig for medlemmer og ikke-medlemmer.

Det lønner seg derfor å være medlem i Leka ILogså når du skal trene på 2T.
Voksne (1 vgs og oppover)
Medlem
Enkelttime
kr. 50,Vårsesong
kr. 300,-

Ikke-medlem
kr. 70,kr. 600,-

Oppfordrer alle som trener på 2T til å ta med en venn på trening.
Husk gode treningsko, vannflaske og håndkle!
Kom som du er



Løsning på «Julekryssord»
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Fra sikre kilder har vi fått bekreftet at både en svensktalende herre
og en dame med fast opphold i Bergen har løst Lekapostens
julekryssord. Det har imidlertid ikke blitt levert en eneste løsning til
redaksjonen, så den utlovede overraskelsen legges tilbake i den
store esken med premier fram til neste konkurranse!

Vi holder til i kjelleren på helsesenteret. Inngang fra baksiden.
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Innkalling til årsmøte
FAGFORBUNDET LEKA
STED: Lekamøya Spiseri
TID: 28. JANUAR 2015 KL 1800
Saker:

Saker som ønskes behandlet av årsmøte,
må være styret i hende innen 19. januar
2015.

Årsberetning
Regnskap
Handlingsplan
Budsjett
Valg
Innkomne forslag

Etter årsmøte serveres mat, så de som
ønsker å delta må melde seg på innen
fredag 24. januar til leder:
Torill A Grande tlf 41309647

Vel møtt!
Tusen takk for gaver og hilsener
på min 70 års-dag.
Hilsen Roald Haug

Vise om månedene
Melodi: Tordenskiolds vise
Januar med snø og is,
. Februar på samme vis.
Mars er heller ikke mild,
Men det lysner i april
Mai er tida når vi sår,
Juni alt i blomster står.
Juli gresset vi tar fatt,
Hest og ku skal ha sin mat.

I august vi kornet bind,
I september høstes inn.
I Oktober plogen går,
Neste år vi atter sår.
Er november mørk og grå,
Vi desember venter på.
Da vi julen ringer inn,
Det blir fred i alle sinn.

Dette er en vise eller barnesang som det finnes mange
varianter av, og vi finner ingen opphavsmann.
En leser husker at de sang denne på skolen på 30-tallet.
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FASTE AKTIVITETER
Dag

Småbarnstrim

Mandag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Søndag

1700 - 1800

HERLAUGHALLEN
Fotballtrening
Volleyball
Klokkeslett og målgrupper
1900 - 2030, G14
1800 - 1900, G12
1900 - 2030, G14
1800 – 1900 fra 8.klasse

1900 - 2030

SVØMMEHALLEN
Dag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Fredag

Badminton

Klokkeslett
1800 - 2000
1800 - 1900
1700 – 1800
1800 - 1900
1900 - 2000
2000 - 2100
1900 - 2000

Aktivitet
Offentlig bading alle aldersgrupper.
Svømmetrening
Svømmetrening
Offentlig bading,familiebading
Offentlig bading alle aldersgrupper.
Offentlig bading, voksne
Diverse

MINIATYRSKYTING FOR
BARN OG UNGE
I KJELLEREN PÅ LEKATUN
Onsdag
1900 - 2030
LEKA BLANDAKOR, ØVELSE
I LILLE HERLAUGHALL
2000 - 2230
Tirsdag

TRENING I REGI AV 2T –
LOKALER I KJELLEREN PÅ HELSESENTERET
Dag
Step m.m.
Spinn 30 + styrke
Spinn 45
Mandag 1930 - 2030
Tirsdag
1830 - 1915
1930 - 2015
Torsdag
1930 - 2015

AKTIVITETSKALENDER 2015
JANUAR
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag

11. Gudstjeneste i Leka kirke
AKTIVITETSKALENDEREN
13. Miljøstasjonen er åpen
21. Kommunestyremøte
28. Årsmøte i Fagforbundet Leka

2014

1115 1500 - 1800
1030 1800 -

FEBRUAR
Tirsdag
Lørdag

3. Formannskapsmøte
7. Ungdommens kulturmønstring – Herlaugshallen

1030 -

Tirsdag

10. Åpen miljøstasjon

1500 - 1800

Onsdag

25. Kommunestyremøte

1030 -

Redaksjon: Sissel Haug, Kirsti Hoff

tlf. 74 38 70 00

post@leka.kommune.no

Vi siterer Rolv Wesenlund:
Det er mye rart man kan plages ved - hvis man
vil.
Tro på Gud, men husk å låse bilen.

Det kommer ikke an på hva man spiser mellom
jul og nyttår, men hva man spiser mellom
nyttår og jul.
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