Leka SV har én representant i kommunestyret denne valgperioden (20112015).
Et parti med én representant kan selvsagt ikke bestemme, eller avgjøre
hvordan kommunen skal arbeide. SV kan påvirke i riktig retning, sette
fokus på det som er viktig, og være med og få fram synspunkter og
argumenter de andre ikke tenker så mye på.
Gjennom mange år i Leka kommunestyre mener vi at SV i mange
sammenhenger har bidratt til litt bedre avgjørelser, selv om vi bare har hatt
en eller to representanter.
Leka SV ber enda en gang om tillit til og være med og skape litt større
mangfold i meninger og synspunkter i Leka kommunestyre!

Disse sakene vil vi spesielt arbeide for:

Pleie-og omsorg:
● Drive sykestua med to avdelinger, en egen for demente.
Det er noe av det viktigste vi kan gjøre for våre gamle og
syke!
● Legge til rette for at alle skal få hjelp til å klare og bo
heime så lenge de ønsker!
● Bruke penger vi har på gavefond slik at beboere på
sykestua som er i stand til det kan komme seg ut og litt
omkring regelmessig.

Trafikksikkerhet
Vi mangler gang- og sykkelveier. Det
minste vi kan ha i stedet er veilys på veiene
nærmest skolen der ungene drar til og fra.
Vi har ingen å miste!

Søppelordninger:
● Leka er som kommunene rundt oss med i Midtre
Namdal Avfallsselskap.
● Noen små timer en gang hver måned kan vi levere avfall
på miljøtorget.
● Leka må være en aktiv medeier i MNA og trykke på for og
få bedre ordninger!
● Hvis Leka skal være en vakker og trivelig plass for
fastboende og andre, er det viktig at avfall havner på rett
plass og at vi også får slutt på at folk starter branner i
forsøk på og bli kvitt avfallet sitt!

Kommunikasjoner:
● Mobildekninga i deler av kommunen er mer som en vits
i 2015, og skaper problemer både for næringsliv og
private. Den kan også hindre ny næring!
Leka må ta konkrete grep for å få bedra situasjonen.
● Kommunen må plukke opp tråden fra tidligere og skaffe
seg oversikt over antall interesserte og mulige
utbyggingsalternativer når det gjelder fiberkabel.
Telenettet i Leka ser ut for å være særdeles ømfintlig for
tordenvær, forbedringer trengs.
● Hurtigbåten Leka-Namsos må vi fortsatt kjempe med
nebb og klo for å beholde.
● Det er svært viktig at ferja klarer å få trafikkert ruta mest
mulig stabilt.
● Nytt ferjeleie på Skei har Leka SV gått inn for i mange år
og gjør det fortsatt!

God informasjon til innbyggerne:
Viktig at innbyggerne kan holde seg orientert om det som
skjer i kommunen. Ei godt ajourført heimeside til
kommunen er det beste redskap der.

Leka kommune som arbeidsgiver
● Leka kommune er lokalt en stor arbeidsgiver og har slik
både trivsel og bolyst til folk i mange heimer i «sin hule
hånd»!
● Leka SV vil ta dette ansvaret alvorlig ved å få bort
ufrivillig deltid.
● Redusere bruk av vikariater og midlertidige stillinger så
langt det er mulig.
● Arbeide aktivt som kommune med i IA(inkluderende
arbeidsliv) med å få ned sykefravær av hensyn både til
de enkelte arbeidstaker og kommunen. Herunder minske
fare for skader etter tunge løft og ensidig arbeid gjennom
anskaffelse av hjelpemidler og skolering i god
arbeidsteknikk.
● En bør arbeide for et godt arbeidsmiljø og trivsel for alle
kommunens ansatte!
● Leka må komme igang med aktiv bruk av vedtatte
stipendordninger for å oppmuntre folk til å skaffe seg
utdannelse kommune har bruk for.
● Leka må sette fokus på å få besatt stillinger der det
kreves utdannelse, med folk med formell kompetanse.

Skole og Oppvekst:
● Innføre leksefri skole
● Fortsatt skolelunsj

Museet
Leka bygdemuseum sliter økonomisk for tida. Museet har ei
stor samling spennende gjenstander gitt av folk gjennom
tidene. En del av samlinga står i fare for å bli offer for
«tidens tann». Leka kommune kan ikke være bekjent av at
hus og gjenstander på museet vårt ikke er presentabelt på
grunn av pengemangel. I respekt for tidligere tiders
lekværinger og alle givere, bør Leka kommune tilby et mer
forpliktende samarbeid med museet og bistå med penger
slik at en får snudd den uheldige utviklinga.

Eiendomsskatt
Et flertall i kommunestyret vedtok å innføre eiendomsskatt
fra og med 2016. SV stemte i mot og begrunnet det med at vi
synes ikke det er rett og velte en ekstraskatt på innbyggerne,
når vi mener at Leka har «levd over evne» og brukt penger vi
egentlig ikke har!
Flertallet bestemmer, men SV vil arbeide for å få bort
eiendomsskat
ten igjen så fort
det lar seg gjøre.
Så lenge vi har
eiendomsskatt
vil vi jobbe for
at den skal være
så lav som
mulig, og så
rettferdig som
mulig, i den
grad det går an.

Økonomi
Leka er en av Norges minste kommuner, samme hvordan vi
snur og vender på det. Folketallet har stort sett sunket i
mange år, og trenden er heller at tjenester og arbeidsplasser
forsvinner enn at noe nytt oppstår. En slik kommune blir
veldig avhengig av overføringer fra Staten, og av hvordan
disse rettes inn. Og det er slett ikke selvsagt at framtida blir
grei økonomisk, selv om vi fortsetter som egen kommune!

Ett eller annet sted går smertegrensa for hvor dårlig
økonomi en kan ha og fortsette som egen kommune, å si
noe annet er å snakke mot bedre vitende!
SV mener at hvis økonomien blir så dårlig at vi ikke klarer å
levere tjenester som er gode nok til innbyggerne, samme
hvor godt vi prioriterer, da kan vi ikke opprettholde
kommunen for enhver pris! Ingen er tjent med
skremselspropaganda, og vi er redd Leka snart gjør seg til
latter med å sammenlikne seg med Røst og Utsira!
Turisme er vel og bra, men vi er redd at Leka si turistsatsing
trekker oppmerksomheten til både ansatte og folkevalgte
bort fra mange andre viktige oppgaver.
Leka sin store utfordring er at vi har særdeles skeiv
befolkningssammensetning. Vi har ikke for mange eldre, vi
har altfor få barn, unge og unge voksne!
Derfor er det kjempeviktig at vi jobber hardt for å skape
aktivitet, arbeid og
etableringsmuligheter
for å tiltrekke oss folk
som ser muligheter i
vårt lille samfunn!
Vi må også bli flinkere
til å støtte opp om og
legge tilrette for både
eksisterende og nytt
næringsliv!

Du kan være med på å avgjøre hvilken retning Leka går de neste
fire år.
Du kan stemme ved kommune- og fylkestingsvalget følgende
dager;
Alle hverdager kl.10.00 til kl.14.00 på Lekatun
Fredag 04. september kl.19.00 til kl.21.00 på Lekatun
Lørdag 05. september kl.11.00 til kl.13.30 på Lekatun
Onsdag 09. september kl.16.00 til kl.17.00 Leka sykestue
Ambulerende forhåndsstemmegivning
Ambulerende forhåndsstemmemottak i hele perioden etter
skriftlig eller muntlig søknad, med
søknadsfrist 09. September.

Åpningstider valgting:
Søndag 13. september:
Lekatun for alle kretser kl. 13.00 – 16.00
Mandag 14. september:
Gutvik bedehus for krets 001: Gutvik kl.11.00 – 16.30
Lekatun for krets 002: Kvaløy/Husby kl.11.00 – 19.00
Grendahuset Fjellvang for krets 003:
Haug/Solsem/Stein kl.11.00 – 16.30
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