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Kakelotteri
Søndag 14. februar er det morsdag – har du kake?
Lørdag 13 . februar kl. 10.00 vil
8. og 9.klasse arrangere kakelotteri
på Coopen og Jokeren.
Kom innom, og kanskje blir du
heldig vinner av en flott kake til morsdagen !
Neste utgave av Lekaposten kommer fredag 19. februar. Frist for innlevering av stoff er
fredag 12.februar. Videre utgivelser hver andre fredag.
Leka kommune
Åpne kontorer
Kontakt/info.:

kl.08.00 – 15.45
kl.11.00 – 14.00
74 38 70 00 / post@leka.kommune.no / www.leka.kommune.no

Legesekretær
Lege
Kontakt:

kl.11.00 – 12.00 mandag-torsdag
kl.11.00 – 12.00 mandag-fredag
tlf. 74 38 70 38

Legevakt

116117

-

Akutt sykdom eller skade – ring alltid 113

Tannlege – Ytre Namdal tannklinikk
Leka sykestue og hjemmesykepleien
Tilbringertjenesten, servicetransport og handlerute
Leka Taxi AS
Skatteetaten; ligningskontor
NAV Leka – tirsdag og torsdag
Veterinærvakt
Kirkekontor
Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff tlf. 74 38 70 00

74 12 63 90
74 38 72 00
07417
406 92 700
800 80 000
55 553 333
74 39 91 66
74 39 54 00
post@leka.kommune.no
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Informasjon fra Leka kommune
Informasjon om eiendomsskatt
Siden 2012 har det vært skrevet ut eiendomsskatt på såkalte verk og bruk i Leka kommune. På
bakgrunn av kommunestyrets vedtak (sak 46/14) skal eiendomsskatteutskrivingen fra 2016 omfatte
også annen næringseiendom, boligeiendommer, fritidseiendommer og ubebygd grunneiendom (jf.
eiendomsskatteloven § 3 a).
Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt ble vedtatt av sakkyndig
nemnd 02.09.15. Disse ligger på kommunens hjemmeside, Rammer og retningslinjer for taksering i
henhold til eiendomsskatteloven Leka vedtatt 2 sept 2015.doc
Sakkyndig nemnd vil fatte vedtak av taksten innen første halvdel av februar 2016. Etter dette legges
Eiendomsskattelistene ut på kommunehuset samt kommunens hjemmesider til offentlig ettersyn i 6
uker. Dette vil kunngjøres i lokalavisen og på hjemmesiden til Leka kommune.
Hver enkelt eiendom vil i tillegg få utsendt en skatteseddel. Skatteseddelen inneholder opplysninger
om taksten på eiendommen, skattegrunnlaget og skatten som skal betales for gjeldende eiendom.
Taksten kan påklages innen en frist som vil stå på skatteseddelen.
For mer informasjon om takseringen, se Rammer og retningslinjer for taksering av
eiendomsskatt i Leka kommune på kommunens hjemmesider. www.leka.kommune.no, se
under skatter og avgifter til venstre i menyen.

Utlysing av barnehageplasser –
hovedopptak barnehageåret 2016/2017.
Leka barnehage er for barn i alderen 8 mnd. til 6 år.
Åpningstider er mandag til fredag kl.0715 – 1600.
Det kan søkes om hel plass eller deler av tilbudet.
Når et barn har fått plass i barnehage, regnes barnet automatisk som søker ved neste
hovedopptak hvis foreldrene ikke melder fra om annet. Foreldrene plikter videre å melde fra
før hovedopptak dersom barnets livssituasjon slik den fremgår av den opprinnelige søknaden
er vesentlig endret, eller man ønsker utvidelse eller reduksjon av barnehageplass.
Søknadsskjema fås på servicekontoret eller hentes fra hjemmesida.
Leveres/sendes signert til:
Leka kommune, Servicekontoret, Leknesveien 67, 7994 LEKA
Søknadsfrist: 1. mars 2016

Renovasjon – MNA overtar administrasjon av abonnementene
I løpet av 2016 vil MNA selv overta all saksbehandling som angår abonnement. Dette gjelder alle
eierkommunene, og alle avgjørelser vil være hjemlet i en felles forskrift.
Det er ikke klart ennå hvor fort ordningen kommer i gang i vår kommune. Vi kommer med mer
informasjon når det er tilgjengelig!

E-faktura -

En stor andel kunder bruker fortsatt papirfaktura fra Leka kommune, mens vi ønsker
færre giroer som skal brettes og pakkes og frankeres.
Hvis du har nettbank, oppfordrer vi deg til å takke ja til å motta framtidige fakturaer fra oss som efaktura.
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Torsdag 10. mars kommer Nord Trøndelag Teater med
forestillinga «Fysikerne» av Friedrich Dürrenmatt, til
Herlaughallen.
Sjekk inn på lukket avdeling. Einstein, Newton og Möbius er allerede pasienter.
Hva foregår egentlig på den lille, falleferdige nerveklinikken langt oppe i den sveitsiske fjellheimen?
Politiinspektør Richard Voss er tilbake på anstalten for å etterforske det andre mordet på tre måneder.
Nok en gang har en sykepleier blitt kvalt. Men hvorfor er Albert Einstein og Sir Isac Newton pasienter
der? Og hvor frisk er egentlig overlegen, den pukkelryggede Dr.frk. Mathilde von Zahnd?
Når en tanke en gang er tenkt, kan den ikke tas tilbake
Fysikerne er skrevet av sveitsiske Friedrich Dürrenmatt, og har siden utgivelsen i 1962 gått sin
seiersgang over hele verden. Som enhver god, klassisk komedie, ligger det en åre av alvor under
overflaten. Forestillingen handler dypest sett om de etiske dilemmaene ny vitenskap fører med seg og
erkjennelsen av at banebrytende teknologi også kan volde irreversible skader på mennesker og
verden.
Absurd farse – sinnsykt bra ensemble
Det kunstneriske teamet bak forestillingen er det samme som samarbeidet om fjorårets store suksess,
Nøtteknekkeren, på Trøndelag Teater. I spissen for et ensemble i toppklasse står regissør Arvid Ones,
med blant annet Ylvis-brødrene og Kvinner på randen på merittlisten.
Billetter kan ettehvert kjøpes direkte på nett på Nord Trøndelag teater sine nettsider, men
kan også kjøpes ved inngang.
Sett av dagen til et eaterbesøk!

TUSEN, TUSEN TAKK
Årets konfirmanter, foresatte og menighetsrådet vil rette en stor takk til alle
som gav flasker til flaskeinnsamlingen.
Det kom inn kr 10.000,Fantastisk!
Menighetsrådet
Konfirmanter 2016 og foresatte
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UKM 2016 Leka Herlaughallen lørdag 30. januar kl 1400
Juryens uttalelse
Juryen er imponert over antallet aktører i et lite lokalsamfunn som Leka, og den musikkgleden som
vises. Utøvere fra 10 år og opp til 17 år viste 18 musikkinnslag på scenen. I tillegg var det
kunstutstilling, og her sørget en egen utstilling av tegninger og malerier med Munch-motiver for at
publikum fikk se mye fint arbeid. Det er mange kreative, unge kunstnere fra Leka. Vi var så heldige å
få se flotte tegninger av heltefigurer, malerier av disneyfigurer og abstrakte motiver, fotografier av
landskap og ansikter, perlebilder og håndverk av tre med bruksfunksjon. Vi oppfordrer disse unge
talentene til å fortsette å stille ut sin kunst ved kommende UKM.
De musikalske innslagene var mange, og det er ingen tvil om at musikkgleden var til stede. I år savnet
vi egenproduserte låter og danseinnslag som ble framført fra scenen. De musikalske bidragene var
variert i genre. Det var ballader, pop, rock og Grand Prix-låter. Det var solonumre, duoer, trioer og band
med fra tre til åtte medlemmer.
Generelt var det gode musikalske prestasjoner, og det var tydelig at Leka kulturskole har gitt mange
muligheten til å utvikle sine musikalske talenter. UKM på Leka ga deltakerne en fin ramme for sin
opptreden, med god standard på lys og lyd, viktige elementer som kan være med å løfte en framføring.
Venke Thorsen og Tom Antonsen sammen med scenearbeiderne og andre hjelpere gjorde en god jobb
her.
Juryen mener at noen av innslagene viste at det manglet noe på forberedelsene. Vi forventer ved en
slik framføring på UKM at de som er over 13 år lærer seg tekst utenat, så de kan løfte blikket og se
publikum i øynene. Publikum liker å se at en artist smiler og gir uttrykk for at hun liker det hun
gjør. Når vokalisten i et band får mye av oppmerksomheten fra publikum, må resten av bandet også
vise at de har det artig. Smil og ha blikkontakt med hverandre og publikum! Ha det gøy på scenen og
vis at du liker det du holder på med! Tenk også litt på antrekket.
For å reise til fylkesmønstringen kreves det at man fyller tretten år i løpet av året, eller at over
halvparten i gruppa har fylt tretten. Juryen mener at flere av lørdagens utøvere som ennå er for unge,
viste at de har et godt nivå, og vil oppfordre dem til å fortsette å øve fram til neste års mønstring.
Juryen vil plukke ut følgende innslag som går til fylkesmønstringen i Kimen i Stjørdal 15. –
17. april:
Kunst:
1. Anne Stine Holand Floa: Jutuler i mørkret (foto)
- Fotografen har fanget en stemning med farger, kontraster og lys på en måte som viser et godt blikk
og kyndig bruk av Photoshop.
2. Hanna Leknes: Krakk
- En fin kombinasjon av tre og tekstil med broderi. Krakken hadde et flott motiv med flere
symmetrilinjer laget av korssting. Broderiet var selve setet på krakken. Dette var innrammet av
drivved. Dette viser en kombinasjon av broderikunst og gjenbruk. Krakken bein var laget av nytt
treverk. En fin kombinasjon av tekstil, gjenbruk og nye trematerialer. I tillegg har denne kreasjonen en
bruksfunksjon. Flott.
3.Anne Stine Holand Floa: »Eye see you» (Tegning)
- En flott frihåndstegning. Tegner viser forståelse for bruk av skyggelegging og valør, gjennom blant
annet forskjellig hardhet i blyanter. Dette for å oppnå dybdefølelse og ønsket uttrykk i tegning, noe
tegner har klart veldig bra.
Musikk/Scene:
1. Unknown Eight (band med 7 deltakere): «Counting stars».
Begrunnelse:
Bandet framstod som svært samkjørte. De hadde god driv i låta, og de hadde en flott sceneopptreden
hvor de inviterte publikum inn. Alle i bandet viste at de koste seg og de formidlet musikken godt. De
skapte god dynamikk i låten og gav den en god oppbygging. De brukte elementer som instrumentelle
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soloinnslag og acapella, Det imponerer når ungdommer evner å inkludere så mange i et band, og
likevel la alle få en plass slik at de deltar på likeverdig måte.
2. A.T.S.J.O. (band med 5 deltakere): «You shook me all night long».
Begrunnelse:
Bandet hadde god publikumskontakt hvor de tok med seg publikum inn i en skikkelig rockekonsert. De
ba på underholdning fra start til slutt. Bandet serverte en fin solo på gitar, og de viste sin originalitet
ved å gi låta en annen vri på starten enn hva vi er vant med fra originalen. De var samkjørte da de
spilte.
Juryen bestod av Tone Hagen, Sverre Walter Tørriseng og Jens Christian Berg.

2T 2016! Ta deg en tur, vi er der for deg 
Timeplan 2T Leka IL 2016
Kl
Mandag
18:30

Tirsdag
Spinn 30/
styrke 15 min

19:00 Styrke/kondisjon
Bootcamp
19:30 Pump/utøyning
Spinn 45
30 min

Torsdag

Spinn 45

2T er en del av idrettslaget. Derfor er prisene forskjellig for medlemmer og ikke-medlemmer.
Det lønner seg derfor å være medlem i Leka IL
også når du skal trene på 2T.
Vi har styrkerom og to tredemøller, som det bare er å bruke når vi er åpent.
Voksne (1 vgs og oppover).
Medlem
Ikke-medlem
Enkelttime
kr. 50,kr. 70,Vårsesongen
kr. 300,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-).
Ps: Det er lov å komme å se /prøve 
Vi holder til i kjelleren på helsesenteret. Inngang fra baksiden.

ÅRSMØTE I LEKA IL FREDAG 5.FEBRUAR KL.19.30 PÅ LEKA
BRYGGE
Saksliste årsmøte Leka IL
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av saksliste
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent
5. Valg av to til å signere protokollen
6. Årsmeldinger og økonomi
-Hovedlaget
-Allidrettsgruppa
-Fotballgruppa
7. Valg
-Hovedlaget
-Allidrettsgruppa
-Fotballgruppa
8. Årsmøtesaker
-Svømmegruppa som egen gruppe i idr.laget
Servering. Velkommen!
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Medlemskontingent i Leka IL 2016
Ungdom og voksne som er med på svømming, småbarnstrim, ballspill, fotball, badminton, dansing,
spinning, step, volleyball med m.m., dvs ALL aktivitet i basseng, all 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. 250 pr år!
Ungdom/voksne fra 16 år og opp
kr. 300 pr år!
Familie
kr. 500 pr år!
KONTO 0539 65 36813
Støttemedlem
kr. 100 pr år!
Det er også mulig å betale kontant til Annette Th. Pettersen og Kjell Arve Sønnesyn.
Innbetalt kontingent sikrer at vi kan drive med alle aktivitetene –
til glede for store og små.
Hilsen styret i Leka IL

GUDSTJENESTER I LEKA 2016
Søndag

07. febr

Leka kirke

Kl. 11.15

Faddergudstjeneste – kirkekaffe v mr-råd

Søndag

13. mars

Leka kirke

Kl. 11.15

Gudstjenste – kirkekaffe v menighetsråd

Torsdag

24. mars

Leka sykestue

Kl. 11.15

Gudstjeneste

Søndag

27. mars

Leka kirke

Kl. 11.15

Høytidsgudstjeneste

Søndag

17. april

Leka kirke

Søndag

17. april

Gutvik bedehus

Kl. 15.00

Gudstjeneste

Tirsdag

17. mai

Leka kirke

Kl. 11.15

Høytidsgudstjeneste

Lørdag

21. mai

Leka kirke

Kl. 11.15

Konfirmasjonsgudstjeneste

Lørdag

04. juni

Leka kirke

Søndag

05. juni

Leka kirke

Uke 29

Kl. 11.15

Samtalegudstjeneste – kirkekaffe konf.foreldre

Tårnagentarrangement-trosopplæringstiltak
Kl. 11.15

Steinhytta

September

Gudstjeneste med tårnagenter – kirkekaffe v
tårnagentforeldre
Friluftsgudstjeneste
Konfirmantjubileum 50-60-70 år

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

Årsmøte i Leka Sanitetsforening
Innkalling til årsmøte i Leka Sanitetsforening, onsdag 17.2 kl. 20.00 på NTE – bygget.
Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
2. Valg av møteleder og sekretær.
3. Godkjenning av årsmelding.
4. Godkjenning av regnskap.
5. Budsjett 2016.
6. Aktivitetsplan 2016.
7. Organisasjonsutvikling og verving – deltakelse i frivillig spleiselag.
8. Valg av leder, kasserer, 2 styremedlemmer, revisor og valgkomite.
Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende 2 uker før møtet.
Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen!
Styret.
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Årsmøte i Leka teaterlag
holdes på Vertshuset Herlaug
tirsdag 23.februar kl.20.00
SAKLISTE:
1. Godkjenning av innkalling.
2. Godkjenning av sakliste.
3. Valg av møteleder og referent.
4. Valg av to til å underskrive møteboka.
5. Årsmelding.
6. Regnskap.
7. Valg.
Andre saker som ønskes tatt opp
må meldes til leder innen 16. februar.
( Linda, mob: 99697536)
Servering av pizza, kaffe og dessert.
VELKOMMEN! Styret.

Rapport fra Bygdekvinnelagets møte 28. januar
Nr. 2 2016
Hei igjen!
Strikkekafféen åpnet dørene kl. 19.00 og denne dagen var det godt og varmt i rommet, men så var det
ikke 10 minus utenfor heller. Også denne dagen røy det inn 14 medlemmer. Stemningen steg mot
taket, (og det er høyt under taket) så damene trivdes. Vi kaller det strikkekaffé men det er ikke bare
strikking som foregår. Alle typer håndarbeid du måtte ønske kan du ta med. Og like viktig er det
sosiale samværet; praten, maten, kaffen og den lille pausen i hverdagen som vi slett ikke er flinke nok
til å ta til hverdags.
Hva har så Bygdekvinnelaget på tapetet i neste omgang? Jo aller først starter vi med «Åpen kafe» på
lørdag 6. februar mellom kl. 12.00 og 14.00 Det blir kaffe og vaffel å få kjøpt som vanlig, og en
liten utlodning står også på programmet. (Trekkes på stedet kl. 14.00)
Husker du «Lekagenseren»? Genseren med motiv fra funn i Herlaugshaugen og i «Lekas» farger.
Bygdekvinnelaget har fått retten til mønsteret til denne genseren. Det kan du få kjøpt ved henvendelse
til styret.
Bygdekvinnelaget har også fått overta videre jobbing med å ferdigstille «Lekadrakten» fra Astrid
Engan.
Er du interessert i å sy denne drakta? Da tar du kontakt med bygdekvinnelagets styre slik at
«draktkommiteen» får en oversikt over interessen. Det vil hjelpe oss i ferdigstillelsen av drakten å få
noen innspill. Hvis interessen er «passe stor» vil vi på sikt dra i gang et kurs med tanke på å sy
drakten.
Så først Åpen kafé på lørdag 6.2. og så er det Årsmøte den 18.2 og vanlig Strikkekafé den 25.
2.
Velkommen! Med hilsen fra Bygdekvinnelagets styre v/Bitte

Takk!

Til Leka Sanitetsforening
Hjertelig takk for den fine blomsten.
Hilsen Aud Margrethe
Tusen tusen takk for hjertestarteren vi fikk i gave fra dere i LHL
Hilsen oss på sykestua
Leka sykestue ønsker å takke leder Kirsti Østby og resten av Santitetsdamene for julegaven vi
fikk. Alle beboere fikk en juleblomst, samt at sykestua fikk ett kjempefint juleservise.
Hilsen oss på sykestua
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Tusen takk for pengegaven vi fikk til Leka sykestue ved Toras begravelse
Vennlig hilsen alle oss på Leka sykestue
Tusen takk for pengegaven vi fikk til Leka sykestue ved Joruns begravelse
Vennlig hilsen alle oss på Leka sykestue

FASTE AKTIVITETER OG ÅPNINGSTIDER
BIBLIOTEKET 74 38 70 00
Mandag
Onsdag

1130 - 1430

1130 – 1300
1830 - 1930

VERTSHUSET HERLAUG 74 39 91 99
Mandag-fredag
Lørdag

1200 - 1800

1100 - 1800
2100 - 0200

Søndag (middagsservering mellom kl.1400 og 1730)

Mandag
Onsdag

Mandag
Tirsdag
Torsdag

1200 - 1800
LEKAMØYA SPISERI 417 68 615
OFFENTLIG BADING – bassenget ved Leka barne- og ungdomsskole
1800 – 2000
For alle
1800 – 1900
Småbarn / familie
1900 – 2000
Alle
2000 – 2100
Voksne
2T – treningslokale i kjelleren ved helsesenteret, inngang på baksida
1900 –
Program 1 styrke / kondisjon/bootcamp
1930 Pump/uttøyning
1830 Spinn 30 / styrke 15
1930 Spinn 45
1930 Spinn 45
LEKA BLANDAKOR – lille Herlaughall

Mandag

1915 - 2215 Annen hver mandag

MØTER, ARRANGEMENT, AKTIVITETER, FRISTER
FEBRUAR 2016
Fredag 5.
Lørdag 6.
Mandag 8.
Tirsdag 9.
Lørdag 13.
Onsdag 17.
Torsdag 18.
Torsdag 18.
Fredag 19.
Mandag 22.
Tirsdag 23.
Torsdag 25.
Fredag 26.

Kl.19.30
kl.12-14
Kl.1530
Kl.15-18
Kl. 10 kl.2000
Kl.1030
Kl.1900
kl.1530
Kl.2000
kl.1900
Kl.1800

Årsmøte i Leka IL
Åpen dag ved bygdekvinnelaget
Ettermiddagstreff ved Ragnhild og Sonja
Åpen miljøstasjon/Rulle
Kakelotteri – 8./9. klasse
Årsmøte Leka Sanitetsforening
Kommunestyremøte
Årsmøte, bygdekvinnelaget
Møte i Region Namdal
Ettermiddagstreff ved Ragnhild og Sonja
Årsmøte – Leka Teaterlag
Strikkekafe ved bygdekvinnelaget
Årsmøte LHL

Tirsdag 8.
Tirsdag 8.
Torsdag 10.
Torsdag 10.
Torsdag 10.
Onsdag 16.
Lørdag 19.

Kl.1030
Kl.15-18
Kl.1030
Kl.1900
Kl.
Kl.
Kl.1200

Formannskapsmøte
Åpen miljøstasjon/Rulle
Kommunestyremøte
Strikkekafe ved bygdekvinnelaget
Nord-Trøndelag Teater
Kystgruppe-møte
Åpen dag ved bygdekvinnelaget

Leka Brygge
NTE-bygget
NTE-bygget
Leka/miljøtorget
Coop/Joker
NTE-bygget
Lekatun
NTE-bygget
NTE-bygget
Vertshuset Herlaug
NTE-bygget
Bente Martinsen

MARS 2016
Lekatun
Leka/miljøtorget
Leatun
NTE-bygget
Herlaughallen
Lekatun
NTE-bygget
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