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Informasjon fra Leka kommune

Godt nytt år!!!
KOMMUNESTYRET HAR TATT TILBAKE LEKA KOMMUNE!
Kommunereformen er et «avsluttet kapittel».
Leka er blitt lagt merke til i forskningsmiljøene. At 583 innbyggere snur Stortinget er i seg
selv en prestasjon. Leka klarte å snu et helt Storting. ‘Da vil de klare å drive Leka kommune
videre’, sier NRK Trøndelag på morgensendinga 6. desember 2017.
Forsker ved Ruralis, Svein Frisvoll, sier at Leka vil overleve. Framtida bestemmes av
distriktspolitikken. Det lokale engasjemenet og frontfigurer er avgjørende.
Rådmann og samfunnsviter Solveig Slyngstad understreker i NRK-sendingen at Leka må dra
fordelen med å være liten og at Leka er blitt til over tid. Tjenestene er tilpasset dette
samfunnet, antallet innbyggere, geografi og økonomi. Slyngstad som har jobbet i
Kommunaldepartementet, Innovasjon Norge og Oslo kommune sier at det skal gå an å bo på
en liten plass. Dette er en artig og spennende utfordring sier rådmannen.
Svein Frisvoll fra Ruralis ( Institutt for rural- og regional forskning Trondheim/Oslo,
tidligere Bygdeforskning) sier samtidig at det er bra for Leka at nabokommuner lykkes.
Å bygge en ny kommune (Nærøy og Vikna) betyr en lang prosess med interne spenninger
som kan svekke interessen for samarbeid.
Forskning viser dessuten at det ikke er kommunestørrelse som avgjør kvaliteten på
kommunale tjenester.
Veien videre for Leka kommune er å drive nøkternt innenfor den økonomiske rådighet vi til
enhver tid har. Menneskene er den viktigste ressursen vi har. Kommunen ønsker å
konsolidere driften og fremstå robust med tanke på fremtidig utvikling.
Det vil være en viktig oppgave for lokalpolitikerne å sørge for at Stortinget ikke kutter i
inntektene/overføringene (rammetilskuddet, småkommunetilskuddet, Namdalstillegget). I
tillegg må politikerne påvirke til at Havbruksfondet styrkes (areal og volumavgift på
sjøanlegg). Kommunen vil sørge for at tjenesteutviklingen ivaretas, enten i egen kommune
eller i samarbeid med andre kommuner i et IKS og/ ved kjøp av tjenester.
Kommunereformen har vært spennende. Det har bl.a. pågått et samarbeid med de 10
øykommunene siden 2014. Samarbeidet har vært knyttet til Kommunaldepartementet og
Stortinget/Kommunal- og forvaltningskomiteen.
Saker og tiltak kan være tidkrevende. Pågående saker i Leka kommune er bl.a.:
 Mobil- og mobilt bredbånd. Det er forhandlet frem en avtale med Telenor og
prosjektet er nå satt i produksjon.
Det bygges 3 nye basestasjoner (se kartet) som vil sikre full (100 %) mobildekning i
Leka kommune. Dette inkluderer også etablering av mobilt bredbånd med 228 mbt.
per stasjon. I tillegg forsterkes allerede etablerte mobilstasjoner. Leka kommune bidrar
med 500 tusen og Fylkeskommunen med 1,5 mill. i prosjektet. Dekningsdirektøren i
Telenor uttrykker at mobilt bredbånd er en forutsetning for at ungdom skal finne Leka
interessant.
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Utbyggingen forventes å være ferdig høsten 2018. Det har vært gjennomført mange
møter og gjort flere befaringer/målinger (de siste fire årene) sammen med Telenor før
den endelige avtalen ble en realitet.



Fiber/Bredbånd. Kommunene Leka, Nærøy og Vikna har søkt og mottatt NKOM
midler til fiberutbygging i ikke-komersielle områder, såkalte hvite soner. Leka
kommune har som mål at «alle» innbyggerne i kommunen skal få tilbud om tilkopling
til fiber. De tre kommunene har fått vel 11,5 mill til fordeling. Fiber går til boliger. Fiber
er det raskeste for overføring av datamengde.
De tre kommunene er i sluttfasen i forhandlingene med aktuelle utbyggere.



Leka kommune har kjøpt (desember 2017) 6 mannsboligen på Husby. Dette er
en god investering og tenkt som et boligalternativ for mennesker som er i en
overgangsfase og ikke kommer inn i boligmarkedet på ordinært vis.
Nye boliger til lave priser er god boligpolitikk for bosetting og nyrekruttering. Denne
kostet 13,3 mill. inkludert garasjeanlegg, asfalt, lyssetting og uteareal. Leka kommune
søkte og mottok bortimot 4 mill i tilskudd fra Husbanken til formålet.





Venterom ved fergekai i Gutvik med tilrettelagt opplegg for kiosk og matsalg
er under bygging. Leka kommunes deltakelse i samarbeid med Fylkeskommunen
(Thomas Hallem) og Statens vegvesen, har vært avgjørende for å få dette prioritert.
Sammen med driverne, Ching og Thor Bjørknes, ønsker kommunen å prioritere at
tiltaket ferdigstilles før sommersesongen. Kommunen har mottatt midler til innredning
av lokalene. Vi har noen tekniske utfordringer knyttet til krav fra Mattilsynet. Dette må
løses.
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Vannforsyningen i Gutvik utvides/forbedres. Leka kommune har vedtatt å ta over
Vassverket i Gutvik innen 3 år fra fattet vedtak.
Det er foretatt utbygging med ny vannledning fra Sør-Gutvik vannet og ned til
pumpestasjonen. Her er det dessverre problemer med nyanlegget. Vannet renner ikke
nedover som planlagt. Målet var å hindre stans i vannforsyningen da vannet fryser i
dagens anlegg. Foreningen for Tørrisenget hyttefelt ønsker å legge egen ledning for
tilkoblig til Sør- Gutvik på samme anlegg. Vannforsyningen i Gutvik har vært ustabil,
men innbyggerne i samarbeid med Leka kommune har fått tilkjørt vann ved stans som
skyldes frost osv. Disse investeringene vil sikre bedre vannforsyning. Leka kommune
stiller med kommunegaranti på lån til taket.

Med Stortingsvedtaket i ryggen går Leka kommune videre, fremoverlent og klar for
nye utfordringer.
Per-Helge Johansen
ordfører

Nye åpningstider på servicekontoret
Servicekontoret på Lekatun er nå åpent fra klokken 09.00-15.00 alle hverdager.
Dette gjelder også for sentralbordet.
Legekontor (telefontid 1100-1200): 743 87 038
Sykestua:
475 08 605

Ledige stillinger i Leka kommune
FERIEVIKARER SOMMEREN 2018
Søker du en utfordrende og meningsfull sommerjobb i 2018, og i tillegg er blid og
positiv, arbeidsom og liker utfordringer, kan Leka kommune tilby ferievikariater på
disse tjenesteområdene:




Leka sykestue
o Pleie- og omsorgstjeneste – dag- og nattjeneste; sykepleiere,
vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter.
o Kjøkken – for kokker og assistenter.
o Vaskeri – for assistenter.
Hjemmehjelpstjeneste
o Hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter.

Vi søker:
Sykepleiere/sykepleiestudenter, vernepleiere/vernepleiestudenter, hjelpepleiere,
omsorgsarbeidere, assistenter, hjemmehjelpere, støttekontakter, brukerstyrt
personlig assistent, vaskeri- og kjøkkenpersonell.
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Generelt:
Du må kunne snakke og forstå norsk godt ved arbeid med brukere.
Det settes krav om å disponere egen bil/moped for stillinger som hjemmehjelp og
assistenter i hjemmehjelpstjenesten.
Det settes krav om førerkort klasse B for de som søker arbeid i hjemmesykepleien.
For alle stillinger er det nå krav om politiattest.
Avlønnes i henhold til gjeldende tariffavtale. For beregning av riktig
lønnsansiennitet kreves at alle tjenesteattester legges ved søknaden.
Dette gjelder også tidligere tilsatte ferievikarer. For tillegg av omsorgansiennitet
kreves fødselsattest for barn vedlagt søknaden.
Skriv når du har mulighet til å jobbe samt hvor stor stilling du kan tenke deg.
Søkere som kan jobbe hele perioden vil ved ellers like forhold få
førsteprioritet.
Men - vi har behov for deg, selv om du ikke kan jobbe hele ferieperioden!
Spørsmål angående stillingene kan rettes til sykepleiesjef
Tove Kvaløy på tlf. 909 74 041.
Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes post@leka.kommune.no
Søknadsfrist 15.2.2018

Rulle – åpningstider 2018
Leka (Rulle)
Sommer (april – t.o.m. Oktober): Tirsdag i oddetallsuker kl. 15.00-17.30
Vinter (Jan, feb, mars, nov, des): Andre tirsdag i mnd. kl. 15.00-17.30
Leka/Bindal/Nærøy
Sommer (april – t.o.m. Oktober):– 02. mai, 06. juni og 05. september.
Gutvik kl. 1400-1500, Kjella kl. 1530-1630.
Kundesenter telefonnummer: 74 28 17 60

Leka kommune vedtok i K.sak 71/17 Lokal forskrift om feiing og
tilsyn av fyringsanlegg og om regulering av feiegebyr i
Leka kommune.
Forskriften pålegger kommunen å gjennomføre feiing og tilsyn også på alle
fritidsboliger som har fyringsanlegg. For fritidsboliger gjennomføres feiing og tilsyn av
fyringsanlegg etter behov.
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Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr i følgende tilfeller:
1.
Bygningen har ikke installert ildsted/ fyringsanlegg.
2.
Fyringsanlegget er frakoblet eller røykrør/skorstein er blendet.
Før fritak gis, skal feieren ha godkjent frakobling av fyringsanlegget og at blending av
skorstein er tilfredsstillende utført.
Eier plikter å melde fra til kommunen dersom fyringsanlegg installeres, eller blending
av røykrør/skorstein skal fjernes.
Om huseier/bruker lar være å melde installasjon/tilkobling av ildsted/ fyringsanlegg
eller fjerner blending, kan kommunen kreve feiegebyret etterbetalt fra det tidspunktet
fritaket ble gitt.
Feiegebyr for fritidsbolig er for 2018 fastsatt til kr. 290,- eks mva.

ETTERMIDDAGSTREFF
Ettermiddagstreff på Lekatun kl 15.30-17.30.
Kaffe og vafler. Loddsalg.
Mandag
-«-

12. februar
26. februar

Ingunn, Jorunn, Randi og Marit

ÅRSMØTE I LEKA IL
Onsdag 14. februar kl. 19.30 på Leka Brygge.
SAK 1: Godkjenning av innkalling
SAK 2: Godkjenning av saksliste
SAK 3: Valg av møteleder
SAK 4: Valg av referent
SAK 5: Årsmeldinger og økonomi
-Hovedlaget
-Allidrettsgruppa
-Padlegruppa
-Fotballgruppa
-Svømmegruppa
SAK 6: Valg
Evt.
Andre årsmøtesaker må være levert leder, Kjell-Arve Sønnesyn
innen torsdag 8. februar!
Bevertning!
6

Innkalling til årsmøte i LHL LEKA
Onsdag 28. februar 2018 kl. 1700 på Lekamøya Spiseri.
Til behandling:
Vanlige årsmøtesaker (godkjenning av årsberetning og regnskap, valg i henhold til
vedtektene, herunder utsending til fylkesutvalgets møte i Nord-Trøndelag.
Styret.

Årsmøte i Leka Sanitetsforening
28.02.18 kl.20.00 på Lekatun
Sakliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkjenning av innkalling og sakliste.
Valg av møteleder og sekretær.
Godkjenning av årsmelding 2017.
Godkjenning av regnskap 2017.
Budsjett 2018.
Aktivitetsplan 2018.
Valg av leder, kasserer, 1 styremedlem, revisor og valgkomite.
Valg av utsending til fylkesmøte.

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende
2 uker for årsmøtet.
Ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen.

Årsmøte 2018 i Bygdekvinnelaget

Avholdes torsdag 01.03. kl. 19.00.
Saker til årsmøtet sendes til styret, ved Bitte eller Gunnhild, senest 15.februar.
Årsmøtet avholdes i storstua hos Bitte, i Leknesveien 41.
Velkommen.
Bygdekvinnelaget I Leka har delt ut «månedens blomst» en periode i 2017. Den siste
«blomsten»ble delt ut til «Småjobban» i Leka kommune. Siden dette er en gruppe og ikke en
enkelt person besluttet laget å dele ut anerkjennelsen i form av en god lunsj som alle
sammen kunne nyte.
«Småjobban» gjør en fantastisk jobb rundt omkring i lokalsamfunnet. De har ryddet og
ordnet i busk og kratt rundt på kirkegården, de har beiset treverk på steinhytta i Skeisnesset,
jobba med veiprosjektet til Ivarshalleren, jobba med vedprosjekt og mange andre små og
store ting både her og der. De er gode å ha for mange! En flott jobb gjør de! Hurra for
«Småjobban»!
Med hilsen Bygdekvinnelaget.
Det blir «labbekurs» i samarbeid med Nordnorsk Pensjonistskole nå i vår. Mere informasjon
kommer når dato er bestemt. Om noen trenger mer informasjon, kontakt Sigbjørg.
Mob.94288570
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INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Årsmøte i Leka Blandakor avholdes
mandag 05.02.2018 kl. 2000 i Lille Herlaughall.
Sakliste:
1. Konstituering, valg av møteleder og sekretær
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Behandle årsmelding for 2017
4. Behandle regnskap for 2017
5. Behandle budsjett for 2018
6. Fastsette kontingent 2018
7. Behandle innkomne saker
8. Behandle aktivitetsplan for 2018
9. Foreta valg:
a. Leder, for 1 år
b. 2 styremedlemmer, for 2 år
c. 2 varamedlemmer, for 1 år
d. 2 revisorer, for 1 år
e. 2 utsendinger til Distriktsårsmøtet
f. Medlem av hovedkomiteen for Herlaugsdagene 2018
g. Varamedlem til hovedkomiteen
h. Leder av valgkomiteen, for 1 år
i. 2 medlemmer til valgkomiteen, for 1 år
j. 1 varamedlem til valgkomiteen, for 1 år
Etter årsmøtet blir det servert kaffe og kaker.
Velkommen til gamle, og nye, sangere.
Styret.
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SWINGKURS PÅ LEKA

Sted: Grendahuset Fjellvang på Solsem.
Dato: 10. og 11. mars 2018.
Lørdag 10. mars fra klokken 1200 til klokken 1500.
Søndag: 11. mars fra klokken 1030 til klokken 1330.
Dyktige instruktører fra NamSwing: Hilde Kristin Solum Hansen og Geir Erling Hansen.
Swingkurset for nybegynnere passer godt for de som ikke har danset tidligere og for de som
har lyst til å friske opp gamle kunnskaper.
Kom alene eller sammen med partner.
Pris 350 kroner pr deltager.
Max 30 deltagere.
For påmelding kontakt Lotte Hamlandsø.
Mobil 97160035

Bursdagshilsen til Kirsti
Gratulerer hjerteligst med dagen den 6. februar, unge dame!
Stor klem fra Sissel og Stine på servicekontoret.
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Gudstjenester i Leka 2018
04. mars

Leka kirke
Leka kirke
Gutvik bedehus

Kl. 11.30
Kl. 1130
Kl. 15.00

Gudstjeneste med dåpspåminnelse, kirkekaffe
2- og 3 åringer inviteres
Gudstjeneste
Gudstjeneste

29. mars

Leka sykestue

Kl. 11.00

Nattverdgudstjeneste (skjærtorsdag)

Søndag

04. febr

Søndag
Torsdag

Høytidsgudstjeneste (påskedag)
Søndag

01. april

Leka kirke

Kl. 15.00

Søndag

29. april

Leka kirke

Kl. 11.30

Gudstjeneste med konfirmantene
Kirkekaffe

Torsdag

17. mai

Leka kirke

Kl. 11.15

Gudstjeneste

Lørdag

19. mai

Leka kirke

Kl. 11.00

Søndag

03. juni

Leka kirke

Kl. 15.30

Konfirmasjonsgudstjeneste (pinseaften)
Tårnagentgudstjeneste
(Tårnagenter møter kl. 09.30)

MØTER, ARRANGEMENT, AKTIVITETER, FRISTER
FEBRUAR
Mandag 5.

Kl. 20.00

Årsmøte i Leka Blandakor

Lille Herlaughall

Torsdag 8.

Kl. 19.00

Strikkekafè – Bygdekvinnelaget

Helsesenteret

Fredag 9.

Kl. 19.30

Ungdommens kulturmønstring - Leka

Herlaugshallen

Onsdag 14.

Kl. 10.30

Formannskapsmøte

Lekatun

Onsdag 14.

Kl. 19.30

Årsmøte i Leka IL

Leka Brygge

Torsdag 22.

Kl. 19.00

Strikkekafè – Bygdekvinnelaget

Helsesenteret

Onsdag 28.

Kl. 10.30

Kommunestyremøte

Lekatun

Onsdag 28.

Kl. 17.00

Årsmøte i Leka LHL

Lekamøya Spiseri

Onsdag 28.

Kl. 20.00

Årsmøte Leka sanitetsforening

Lekatun

MARS
Torsdag 1.

Kl. 19.00

Årsmøte i Bygdekvinnelaget

Helsesenteret

Lørdag 10.

Kl. 12.00-15.00 Swingkurs på Solsem

Grendahuset Fjellvang

Søndag 11.

Kl. 10.30-13.30 Swingkurs på Solsem

Grendahuset Fjellvang

Onsdag 14.

Kl. 10.30

Formannskapsmøte

Lekatun

Torsdag 22.

Kl. 10.30

Kommunestyremøte

Lekatun

APRIL
Onsdag 11.

Kl. 10.30

Lørdag 14.
Torsdag 26.

Kl. 10.30

Formannskapsmøte

Lekatun

Rekruttstevne Leka svømmehall

Leka svømmehall

Kommunestyremøte

Lekatun
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BIBLIOTEKET

416 85 393

VERTSHUSET
HERLAUG

LEKAMØYA SPISERI

ÅPNINGSTIDER
Mandag
Onsdag

971 34 163

Lørdag

417 68 615

Søndag
Søndag, middagsservering
Etter avtale

(skolebibl.)

1130 - 1400
1130 - 1400
1830 - 1930
1200 – 1800
2100 – 0200
1200 - 1800
1400 – 1730

NYTTIGE TELEFONNUMMER mm
Leka kommune, servicekontor
kl. 09.00 – 15.00
Publikumsåpne kontorer
kl. 11.00 – 14.00
Kontakt/info.:
74 38 70 00
post@leka.kommune.no
www.leka.kommune.no
Lege og legesekretær
74 38 70 38
kl.1100 – 1200 mandag- fredag
(fredager kun lege til stede)
Legevakt
116117
Nødnummer legevakt
113
Politi
02800
Nødnummer politi
112
Brann
110
Tannlege – Ytre Namdal tannklinikk, Rørvik
74 11 54 21
Veterinærvakt
74 39 91 66
Kontakt ved påkjørsel av dyr Oddgeir Haug
91 85 22 51
Leif Pettersen
95 82 65 28
Leka sykestue
47 50 86 05
Hjemmesykepleien
90 11 05 72
Pasienttelefon, sykestua
47 51 50 10
Kirkekontor
74 39 54 00
Sokneprest Donata Faustmann
92 01 24 81
Tilbringertjenesten og handlerute
07417
Leka Taxi AS
40 69 27 00
Leka vassverk SA, leder Arve Haug
743 99 356 / 91 17 85 43
driftsansvarlig Anders Larsen 743 99 336 / 91 59 66 96
Ytre Namdal Skatteoppkreverkontor
74 38 26 00
Skatteetaten; ligningskontor
80 08 00 00
NAV (Leka tirsdag og torsdag kl.1100 – 1400)
55 55 33 33
Lekaferga
95 73 70 53
Foldafjord
41 51 36 22
Neste utgave av Lekaposten kommer fredag 16. februar, frist for innlevering av stoff er
mandag 12. februar.
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