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Dato: 30.09.11
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HØST – CABARET i AL FJELLVANG, SOLSEM
LØRDAG 15. OKTOBER KL. 1930
Mer informasjon på side 7 i Lekapsten.

Tilbud om influensavaksine
Mandag 3. oktober
Tirsdag 4. oktober
Tirsdag 18. oktober
SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER

FREDAG 07.10.11
FREDAG 14.10.11

Neste utgaver 28.10 – 11.11 – 25.11- 09.12 – 23.12 Leka kommune: tlf. 743 87 000 e-post:
post@leka.kommune.no
Sentralbord og ekspedisjon er åpen fra
Kontorene er åpne for publikum fra
Telefontid legekontor mandag – torsdag
Tlf. Legevakt etter kl. 15.30
Tlf. Leka sykestue
Tlf NAV Leka
Tlf. Likningskontoret Leka

kl. 0800-1530
kl. 1100-1400
kl. 1100-1200
743
743
747
742

99
87
32
16

750
200
510
525
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_________________________________________________

Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 74 38 70 00
______________________________________________

Helsesøstertjenesten
Influensavaksinering høsten 2011
Tid:
 Mandag 3. Oktober kl. 13:00 – 15:00
 Tirsdag 4. Oktober kl. 13:00-15:00
 Tirsdag 18.Oktober kl. 09:30 – 10.30
Ta med personnummer -11 siffer da all vaksinering skal
registreres i SYSVAK
“Fra januar 2011 ble det innført meldeplikt for alle vaksinasjoner
til det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK, jfr. Forskrift om
innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt
vaksinasjonsregister”
Sted:
 Helsestasjon – Ingen timebestilling – Trekk kølapp
Pris kr. 70,Hvem bør vaksineres mot sesonginfluensa?

Personer som er 65 år eller eldre

Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

Voksne og barn med kronisk luftveissykdommer, spesielt
personer med nedsatt lungekapasitet

Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer.

Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens

Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)

Voksne og barn med kronisk nyresvikt

Voksne og barn med kronisk leversvikt

Voksne og barn med kronisk, nevrologisk sykdom eller skade

Voksne og barn med svært alvorlig fedme (BMI over 40)

Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester med annen
tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
Pneumokokkvaksine (mot lungebetennelse) - bestilles ved
behov (ny dose ca hvert 5. år)
Helsesøster
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VIKTIG BESKJED FRA LEGEKONTORET:
Alle innbetalinger må merkes med fakturanummer,
ellers vil de bli stående som ubetalt.
---------------------------------------------------

Leka Ungdomsråd LUR hadde møte lørdag 17.september.
Nytt styre består av:
Lotte Audne Hamnes,
Line Holmen Ekrem,
Martin Hamlandsø
Helen-Mari Danielsen Johansen
Silje Hansen,
Amalie Hansen Sønnesyn,
Helene Totland,
Julie Johansen
Jon Martin Thorsen
Julie Mårvik Pettersen

leder
nestleder
medlem
medlem
medlem
leder elevrådet
nestleder elevrådet
1. vara
2. vara
3. vara

LUR består av til sammen sju ungdommer heimehørende i Leka.
Fra Leka barne- og ungdomsskole møter leder og nesteleder i
elevrådet. De øvrige fem medlemmer velges av og blant alle
ungdommer som er bosatt i Leka kommune, med ungdomsskolen
som nedre aldersgrense, og utløpet av det året personen fyller 30
år som øvre aldersgrense.
De fem medlemme velges for to år, elevrådets representanter
skiftes ut når det foretas nytt elevrådsvalg etter skolestart.
Ungdomsrådet skal jobbe for å fremme interessene til barn og
unge i Leka overfor kommunale myndigheter og andre instanser.
Leka, 21.09.10
Beathe Mårvik, sekretær
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Temakveld – “Grensesprengende geologi”
17.okt. kl.19:00–22:15
Nordland Fylkeskommune har finansiert et forprosjekt med tema:
Geologi som grunnlag for opplevelsesbasert reiseliv. Leka er
invitert til å være med i dette prosjektet. I den anledning kan vi
invitere interesserte til en temakveld med tittel:
GRENSESPRENGENDE GEOLOGI.
På grunn av praktisk planlegging og plasskapasitet er vi nødt til å
ha forhåndspåmelding.
Sted: Lekatun eller Herlaugshallen (avh. av påmeldte)
Frist for påmelding: onsdag 12. oktober.
til: post@leka.kommune.no
(alternativt til ekspedisjonen på tlf: 743 87 000)
PROGRAM
19:00 Innledning/ Velkomst
19:15 Leka og Sør-Helgelands
spennende geologi
- hva kan regionen tilby av
geologiske attraksjoner
- regionens muligheter; tanker
og forslag om formidlingsmåter

Rolv Dahl, NGU

Geologi som opplevelse,
eksempler på
formidling/markedsføring
Formidling av geologi langs
Nasjonale Turistveger
Formidlingsprosjekt i Sogn og
Fjordane - overføringsverdi for
Leka og Sør-Helgeland?
20:00 FILM “Eventyret Helgeland”

News on request

20:30 PAUSE beinstrekk
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20:40 Geopark
hva er det, hva kreves,
økonomi, organisering,
formidling, reiseliv m.m.?
Erfaringer fra Norges første
UNESCO Geopark

Mona Holte, Gea
Norvegica Geopark

21:20 Geologi og reisemålsutvikling
Reiselivsstrategier for Helgeland
og Ytre Namdal - hvilke
utfordringer/muligheter har vi?
- Geologi i
verdensarvsatsningen på Vega
og reiselivsstrategien for
Helgeland (10 min)

Mona Gilstad/ Hilde
Wika, Vega
kommune
Eva Ekroll,
Destinasjon
Helgeland

- Geologi og Nyskapning Ytre
Namdal (5 min)

Renate Strand, NYN

Torghatten som fyrtårn i
Nasjonale turistveger
(5 min) – kort orientering

Per Kåre Hatten,
Torghatten kurs- og
feriesenter

Kort om erfaringer fra Leka
Steinsenter med geologi som
reisemål (5 min)
21:55 Grensesprengende geologi –
–
samarbeidsformer og
22:15 samarbeidstema. Veien videre?
Spørsmål og innspill fra salen.
Oppsummering – avslutning.

Jostein Hiller, Leka
Motell og Camping
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Forslag til kommuneplanens arealdel
for Leka kommune 2011-2024.
Utlegging til offentlig ettersyn og høring.
Leka kommune varsler med dette at kommuneplanens arealdel for
Leka kommune legges ut for offentlig ettersyn og høring.
Høringsdokumentene består av:
- Særutskrift av planutvalgets vedtak 19.08.2011 om utlegging for
offentlig ettersyn og høring
- Planbeskrivelse med konsekvensutredning og
temautredninger/temakart.
- Planbestemmelser med retningslinjer
- Plankart og tematiske kartutsnitt
Informasjon på kommunens nettsider
Særutskrift av formannskapets vedtak, plandokumentene,
plankart og temakart/temautredninger blir lagt ut på
www.leka.kommune.no.
Papirversjoner av dokumentene blir i tillegg lagt ut på
kommunehuset: Lekatun.
Uttalelser bes sendt til:
• Leka kommune, 7994 Leka eller
• E-post: post@leka.kommune.no
Frist for uttalelse er 11.november 2011.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Leka kommune tlf 743 87000.
Leka 22.09.2011
Med hilsen
Arve Haug
Ordfører
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Informasjon om avregning /ligning for inntektsåret 2010
19. OKTOBER : Høstutlegging nærignsdrivende og de skattyterne
som ikke har vært med på de foregående avregninger for 2010.
Det er også avregning for upersonlige skattytere.
Forfallsdatoer restskatt for de som omfattes av høstutlegg:
9. NOVEMBER OG 14. DESEMBER.
INFORMASJON TIL ARBEIDSGIVERE I LEKA
Alle næringsdrivende (firmaer, gårdbrukere m/flere)med 9-sifret
arbeidsgivernr. (tildelt i Brønnøysundreg.) SKAL bruke dette både
ved innsending av terminoppgaver til Skatteoppkreveren, til
Altinn, samt ved innbetaling av forskuddstrekk og
arbeidsgiveravgift. IKKE BRUK FØDSELSNUMMER!!
Det skaper store problemer for skatteoppkreveren.
Jeg må også minne om at terminoppgave innsendes. Jeg gjengir
fra baksiden av terminoppgaven:
Utbetaling av lønn i januar/februar (1.termin) Forfall: 15.03.
Utbetaling av lønn i mars/april
(2.termin) Forfall: 15.05.
Utbetaling av lønn i mai/juni
(3.termin) Forfall: 15.07.
Utbetaling av lønn i juli/august
(4. termin) Forfall: 15.09.
Utbetaling av lønn i september/okt. (5.termin) Forfall: 15.11.
Utbetaling av lønn i november/des. (6.termin) Forfall: 15.01
neste år.
Det er kun PRIVATPERSONER som har hjelp i hjemmet,
barnepass, maling/snekkering o.l. som kan bruke sitt
fødselsnummer som arbeidsgivernummer.
Henvendelse om skjema til skatteoppkreveren,
kirsten.pettersen@leka.kommune.no eller tlf. 743 87011.
Mvh
Kirsten Pettersen
skatteoppkrever
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GUDSTJENESTER
Søndag 09.10 kl. 1115

Gudstjeneste Leka kirke
v/ Ann Kristin Avdem Grande
Høsttakkefest
Utdeling av 4-årsbok
Utdeling av 6-års CD
Kirkekaffe ved
Leka Sanitetsforening

---------------------------------------------------

LEKA BARNEHAGE ØNSKER SEG VELDIG EN BÅT
Robåt – sjørøverbåt – med eller uten rorhus – trenger ikke være
sjødyktig. Den skal stå i barnehagen.
Ta kontakt med foreldrekontakt Beate Joahnsen, 400 41 053
---------------------------------------------------

Til alle foresatte i 1. – 10. klasse:
INVITASJON TIL STORFORELDREMØTE
Torsdag 6. oktober kl. 1800
I LILLE HERLAUGHALL
Tema for kvelden:
- PALS orientering v/ Heidi Finnestrand Volden
ved PPT Ytre Namdal
- Orientering om FAU’s arbeid siste arbeidsår
- Hva ønskes gjort i løpet av arbeidsåret 2011-2012?
- Valg av representanter til foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)
- Eventuelt
Dersom noen har saker de ønsker blir tatt opp på
storforeldremøte – meld fra til oss.
Alle er hjertelig velkommen.
Fau: Ellen, Aud Linda, Ida, Annette og Beathe
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SØKE – KJØPE – SELGE – LEIE – MISTET:

:

Scuter til salgs
Scuter 2008-modell selges billig – nesten ikke brukt.
Tlf 743 99 398 Harald Taraldsen
---------------------------------------------------

Leilighet til leie på Husby
Leilighet med 1 soverom, oppholdsrom med felles stue/kjøkken,
stort bad tilpasset handicappede til leie. Rundvasket og
innflyttingsklart.
Kontakt Eli Reppen, 950 40 843 eller
Edny Aune, 743 99 327

--------------------------------------------------

LEKA STEINSENTER(Leka camping)
Vi har åpent på steinsenteret:
Mai, juni, august og september
Lørdager Kl.12.00 – 14.00

---------------------------------------------------

Hannkattunge ønskes!
Er det noen somhar en guttekattunge til overs skaljeg ta godt
vare på den.
Hilsen Lina 6 år
Tlf 957 93 318 (Gro Sørli)

---------------------------------------------------

Voksen hannkatt gis bort.
Sort og hvit hannkatt ca 2,5-3 år år gis bort pga allergi.
Han er veldig kosete, renslig, kastrert og kupert.
(Katten måtte amputere halen pga en infeksjon).
Beathe Mårvik, 951 09 887

---------------------------------------------------
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Hei Lekaværinger
Høsten står for døren. Utearbeide dabber av og tradisjonelet skal
det pusses opp innvendig i huset. Det gjelder f.eks. å legge nytt
gulv, nye vegger, nytt tak. Baderommet skal renoveres eller
ombygges. Det skal males og noen skal skifte nytt ildsted.
Vi har det aller meste på lager for slike gjøremål.
De vanlige størrelse rav vindu og dører er lagervare.
Vi anbefaler de populære MDF veggplater i profilene perle og
skygge/skrå i fargene caffelatte og egghvit. Vi har dessuten
umalte plater av samme type.
Anbefaler også den nye dekorplaten i 6 med mer tykkelse.
På lager også MDF takpanel i fargen egghvit. Hvem som helst kan
legge disse platene og du får et nytt rom. Har og et god utvalg i
interiørmaling i mange farger.
Click-gulv finnes i flere farger og kvaliteter.
På lager er også baderomsplater fra Fibo Trespo iflere farger og
ellers alt tilbehør.
Dessuten dusjhjørner og kabinett.
På utstilling her finnes flere typer vedovner til svært gode priser.
Byggmakker er som Norges største byggevarekjede svært
priskonkurrenrende. Ta med deg prisene du har innhentet hos
andre. Når vi ser hva varer det gjelder, får du vår pris ganske fort.
Ifølge Norsk Kundebarometer er Byggmakker nyilg kåret til å ha
Norges mest fornøyde byggevarekunder.
Er noen interessert har vi en del veggplater (60x240) som er
transportskadet (huntonit og MDF) til kr. 40,- pr stk (12mm).
I tillegg noen sponplater 120x240 som er skadet på not og fjær til
kr. 60,-.
Vi låner deg tilhenger ved behov.
Velkommen til en hyggelig handel med gode priser.
Hilsen Byggmakker på haug
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Høst-cabaret
Fjellvang - Solsem
Lørdag 15. oktober kl. 1930
Lørdag 15. oktober arrangeres restaurantaften med alle
rettigheter i Fjellvang på Solsem.
Her kan du nyte et godt måltid mat med god drikke til!
Du kan oppleve god underholdning fra scenen.
Under Herlaugsdagene viste Leka Teaterlag et utvalg av
høydepunktene gjennom de siste 30 år med revy under
Herlaugsdagene.
Dette gjentas 15. oktober i AL Fjellvang.
Det originale revybandet “Gutis” står for revymusikken.
Etter underholdninga spiller ”Gutis” opp til dans,
og du kan danse og kose deg til langt ut i de sene nattetimer!
TA TUREN TIL SOLSEM FOR EN HELAFTEN!
Billetter til Høst-cabaret får du kjøpt slik fra tirsdag 4. oktober:
Bestilling pr telefon hos Kurt: 743 99 395
Kontantsalg på Coop’en hos Elisabeth eller Grethe.
Billettpris: kr. 250,- Dørene åpner kl. 1930.

Husk
pent antrekk!

Arr: AL Fjellvang og Leka Teaterlag
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Verdens største dugnad
23. oktober skal 100 000 bøssebærere
besøke 2 millioner husstanderi løpet
av 2 timer. Innsatsen fra tusenvis av frivillige i hver eneste
kommune, by og grend i hele landet utgjør til sammen verdens
største innsamlingsaksjon både i antall deltakere og i innsamlede
midler pr hode. TV-aksjonen er en nasjonal dugnad vi i Norge skal
være stolte av.
Midlene fra årets TV-aksjon skal gå til Norsk Folkehjelps arbeid
med å fjerne miner og klasebomber.
Årets mest verdifulle spasertur tar 2 timer.
Ditt bidrag er viktig – meld deg som bøssebærer
i dag! Barn og voksne inviteres til å være med
på verdens største dugnad! Husk at bøssebærere
under 18 år må gå i følge med voksne.
Meld deg som bøssebærer på Lekatun, tlf 743 87 000
----------------------------------------PUMP PÅ 2T
Oppstart pump tirsdag 4. oktober rett etter spinning.
Ta med vektstanga di!
Timeplan 2T Leka IL høsten 2011
Kl
Mandag
Tirsdag
Torsdag
19:15 Step/zumba Spinn 45
Spinn 45
Annette
Willy/Kjell Willy/Kjell
Arve
Arve
20:00
Pump
Pump
Husk ny tid for spinng, zumba og pump!
Oppstart step/zumba
mandag 17. Oktober
Oppfordrer alle som trener på 2T til å ta med en venn på
trening!
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Dialektkråa

...du må da
skjønnkeeg sei...!?

Når dette så absolutt nødvendige organ i den lokale
folkeopplysningstjeneste er ankommet den stedlige
allmues postkasser er vi allerede godt inn i høsten.
Høstjevndøgn er passert og Østlandet har hatt frostnetter flere
ganger. Selv er vi opptatt alle hverdager med besøk på en av
kongerikets mer kjente helseinstitusjoner, mens fruen har pakket
kofferten og dratt på besøk til Amerika. I den sammenheng
framstilte vi oss for kommunens hjemmetjeneste og mente at vi
muligens burde få husmorvikar i fruens fravær. Blankt avslag idet
”en tillot seg å mene at det ikke var fremlagt tilstrekkelige
opplysninger som skulle tilsi at det var avgjørende behov for slike
tjenester i foreliggende tilfelle”. De kan få sagt det disse
saksbehandlerne!
Da rant det oss i hu et minne fra vel en mannsalder siden da øens
kommunestyre behandlet opprettelse av nettopp en stilling for
husmorvikar. En av representantene argumenterte til en viss grad
i mot. Han mente at disse vikarene på ingen måte erstattet
husmoren fullt ut. Dette utsagn skaffet vedkommende
medlemskort i Norsk Dusteforbund, en ære som han for øvrig
deler med en annen bygdamann og en lang rekke
regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter. Nok av det.
Ute i verden er det som vanlig ikke fred å få. I Libya er ikke den
grumme presidenten tatt hånd om ennå. Palestinerne har søkt
medlemskap i FN og på Afrikas Horn sulter folk på grunn av krig
og tørke, mens folket i Pakistan ikke er stort bedre stilt etter
storflom i landets mest fruktbare regioner.
I kongeriket har en stortingsrepresentant skjemt seg ut ved å
reise helt til Riga for etter sigende å få en smule kroppspleie. Han
var fotfulgt hele veien fra Løvebakken av et nidkjært TV-selskap
og ble avfotografert på stedet. Hendelsen rystet tilsynelatende
hele nasjonen og selv Dagbladet fremstod med moralske
anfektelser. At det går an!
Lokalt er valget over og alle verv for den neste perioden antakelig
fordelt ved denne tid,
til glede for mange og skuffelse for noen. Slik er politikken, lite å
satse på som hel - eller deltidsbeskjeftigelse. Nå ventes spent på
det nye formannskaps tiltredelseserklæring.
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Både gledelige og mindre gledelige ting skjer på øen. Kommunen
har innført varm lunsj i både skole og barnehage. Hurra og
hatten av sier vi. Gammelordføreren har lånt bort ferja, selve
navlestrengen mellom øya og verden omkring, til naboene over
fjorden som ikke hadde beskikket sitt hus på forsvarlig måte. Det
er å håpe at både lånet blir skaffet tilbake snarest og at de gode
naboene på fastlandet er like imøtekommende en annen gang om
lekafolket skulle trenge en håndsrekning.
Ellers skulle vi gjerne ha vært tilstede når Cabaret Solsem gir en
utsatt forestilling til beste nå i oktober. Vi ønsker både de på
scenen og alle i salen en fornøyelig aften – en virkelig
gladopplevelse nå når høst og mørke slår inn over et kjent og
kjært landskap.
Lorents Didrik Klüver, vår og landallmuens aldri sviktende
rådgiver har disse ord for oktober:

Nu er det tid, at du lader dine Børn gaae flittig i Skole, for at læse og
skrive, thi nu have de intet at bestille for dig, som er nyttigere end den
Glæde, Heder og Gavn du faaer deraf, at nyte en god og grundig
Undervisning i Læsning, Skriven og Christendom..
Ord:
Beinin’ (lettbedtt, alltid hjelpsom), juti’ (raring), komsprang
(mislykket forsøk) røysert (lang gummistøvel),
Uttrykk
Hain låg heilt langflat (Han sprang så fort det var mulig)

Vi hilser og gratulerer...
Forsinket bursdagsilsen til Julie
fra gudmor Elisabeth
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Mandager

Tirsdager

Onsdager

Torsdager

Fredager

Lørdager

Søndager

0900
1100
1100
1130
1700
1915
1100
1100
1200
1500
1915
2000
2000
0900
1100
1100
1800
1900
1830
2030
2000
1100
1100
1130
1915
2000
0900
1100
2000
1100
1100
1400
1100
1200
1100
1100
2000
2030

- 1530
- 2300
- 2300
- 1400
- 1800
- 2100
- 2300
- 2300
- 1300
- 1700
- 2000
–
- 2200
- 1530
- 2300
- 0230
– 1900
- 2030
- 1945
- 2200
- 2200
- 2300
- 2300
- 1400
– 2000
- 1530
– 2300
- 2130
- 0230
- 2100
- 1530
- 0230
- 1400
- 2100
- 2300
– 2200

NTE Expert åpen
Vertshuset Pub og Catering åpent
åpen solstudio
åpent bibliotek
Småbarnstrim - Herlaughallen
Zumba mm 2T
åpen solstudio
Vertshuset Pub og Catering åpent
åpent bibliotek
åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
spinn 45 2T
pump 2T
korøvelse – Lille Herlaughall
NTE Expert åpen
åpen solstudio
Vertshuset Pub og Catering åpent
åpent bibliotek
fotball 4-6 klasse
fotball 7-10 klasse
fotball ungdom/voksne
linedans 2T
åpen solstudio
Vertshuset Pub og Catering åpent
åpent bibliotek
spinn 45 2T
pump
NTE Expert åpen
åpen solstudio
fotball ungdom
Vertshuset Pub og Catering åpent
åpen solstudio
fotball ungdom
Vertshuset Pub og Catering åpent
åpent Steinsenter (mai-september)
åpen solstudio
Vertshuset Pub og Catering åpent
bingo på Solsem
håndball damer
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OKTOBER
Tirsdag
04
Torsdag

06

Søndag

09

Uke 41
Lørdag
15
Torsdag 20
Søndag
23
Onsdag
26
NOVEMBER
Tirsdag
01
Tirsdag
16
Lørdag
19
Tirsdag
22
Fredag
25
Lørdag
26
DESEMBER
Fredag
02
Tirsdag
06
Torsdag 15
Tirsdag
20
Onsdag
21
JANUAR
Tirsdag
03
FEBRUAR
Uke
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Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Storforeldremøte 1-10 klasse, Lille Herlaughall kl. 1800
Kurs feltkontroll av hjortevilt, Nærøy
Høsttakkefest Leka kirke kl. 1115, kirkekaffe,
utdeling av 4-årsbok og 6-års CD
Skolens høstferie
Høst-cabaret AL Fjellvang, Solsem kl. 1930
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030 - konstituering
TV-aksjonen Norsk Folkehjelp
Markering av verdensdagen for Psykisk Helse
Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030
Julebord Haug forsamlingshus
Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Skolefri – fagpedagogisk dag
Julekonsert i Leka kirke kl. 1900, arr: Leka Blandakor
Julebord ”Vi over 60”, arr: Leka Sanitetsforening
Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030
Siste skoledag før jul
Første skoledag etter juleferien
Skolens vinterferie

Meld inn planlagte aktiviteter/arrangementer slik at vi får det med i
aktivitetskalenderen – og bruk aktivitetskalenderen når dere
planlegger, så unngås unødvendige ”kollisjoner”.
---------------------------------------------------
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