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Flaskeinnsamling
24. JANUAR 2018 mellom kl 17-19 kommer vi rundt og samler
inn flasker slik at dere får ryddet etter jula.
Svømmegruppa

UKM
Det blir arrangert UKM på Leka fredag
9. februar kl. 19.30. Husk påmeldingsfrist
23.januar!

Ledige stillinger i Leka kommune
Ferievikarer sommeren 2018
og sykepleierstilling
(se mere info s. 2 og 3)
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Informasjon fra Leka kommune

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.
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.
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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

Sykepleier fast 50 % stilling i turnus med arbeid hver 3. helg.
Tiltredelse 1.3.2018.
Stillingen er underlagt sykepleiesjef.
Vi søker utdannet sykepleier eller person som har annen relevant 3-årig
høgskoleutdanning.
Vedkommende må ha relevant praksis for tjenesteyting til brukere i og utenfor
institusjon.
Søker som har kunnskap om hverdagsrehabilitering vil kunne bli foretrukket;
alternativt at vedkommende i samråd med leder tilegner seg slik kompetanse i rimelig
tid etter tilsetting.
Den som tilsettes må ha førerkort for bil klasse B og beherske ulike elektroniske
verktøy.
Vedkommende må beherske norsk muntlig på tilfredsstillende nivå, være god til å
kommunisere og samarbeide, og være fleksibel ved endring av arbeidsoppgaver.
Den som tilsettes skal være med å bidra til planlegging, utvikling og kvalitetssikring
av tjenesten i tråd med kommunens målsettinger.
Personlig egnethet vil vektlegges, og aktuelle kadidater blir intervjuet.
Leka kommune tilbyr spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, god pensjons- og
forsikringsordning
og lønn etter tariffavtale. Sykepleiere får dessuten 6 års antesipert lønnsansiennitet.
Flyttegodtgjørelse ytes i henhold til kommunens reglement.
Spørsmål om stillingene kan rettes til sykepleiesjef Tove Kvaløy på tlf. 90974041
Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes post@leka.kommune.no
Søknadsfrist 1.2.2018.
Det tas forbehold om fortrinnsrett til stilling for interne søkere jf. Arbeidsmiljøloven
§ 14.3 7 og HTA kap 1 § 2.3.

3

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

Hjelp renovatøren på vinterføret!
Husk å måke og strø slik at renovatøren kan komme seg
greit fram med avfallsdunkene!

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.
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.

DRIVSTOFFPUMPENE

COOP MARKED LEKA
Hei.
Minner om at de som ønsker å betale drivstoff inne i butikken må komme inn å gi oss
beskjed før dere fyller. Vi klarer dessverre ikke bestandig å se hvem det er som fyller
drivstoff.
Har hatt et par tilfeller der personer har glemt å gi oss beskjed etter at de har fylt
drivstoff, samt tror de betaler med kort på kortterminalen ute, da sliter vi med å få
betaling for drivstoffet.
4

Coop Leka SA
Coop Leka SA søker butikkmedarbeider i 30% fast stilling
samt tilkalling for snarlig tiltredelse.
I sommersesongen kan det forventes betydelig mer
stillingsprosent.
Arbeidsoppgaver
 Salg og kundeservice
 Kassearbeid
 Varepåfylling og rydding
 Annet forefallende arbeid
Kvalifikasjoner
 Blid, hyggelig og serviceinnstilt
 Jobber raskt og effektivt
 «Stå på» vilje
Vi tilbyr
 Ordnede arbeidsforhold og lønn etter tariff
For spørsmål kontakt Lars Erik på tlf: 41 42 00 43
Søknadsfrist 31. januar 2018
Søknad med CV sendes til:
Coop Leka SA
v/ Lars Erik Holand
Leknesveien 86
7994 Leka
E-post: lars.erik.holand@coop.no

FLASKEINNSAMLING
24. JANUAR 2018 mellom kl 17-19 kommer vi rundt og samler inn flasker
slik at dere får ryddet etter jula.
Svømmere og foreldre i Leka IL kommer rundt og samler inn flasker på
ettermiddagen, om dere ikke er hjemme så sett posene på trappa så henter vi :-)
Dette er dugnaden som spillerne selv tar stor del i !
Hilsen fra oss i Svømmegruppa
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Kunngjøring
Fagforbundet Leka avholder årsmøte onsdag 24.01.2018 kl. 18 på Lekatun.
Vanlige årsmøtesaker. Saker som skal behandles av årsmøte, må sendes til
styret v/ Torill Grande innen 15. januar.
Styret

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

29. januar
12. februar
26. februar

Ingunn, Jorunn, Randi og Marit

Resirkulering av julekaker
Grillet smultring – frys smultringene i passe
porsjoner og varm dem på grill eller bål
Pepperkaker – brukes til bunn i ostekake i stedet
for kjøpte kjeks.
Tilslørte bondepiker – knus julekaker, brun dem lett i tørr steikepanne, og legg lagvis
med pisket krem og syltetøy, frukt eller bær.
Er du lei alt av julekaker – server det til «himmelens fugle og sjura» (lokalt
uttrykk; muligens meget lokalt)
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Medlemskontingent i Leka IL 2018
Ungdom og voksne som er med på svømming, småbarnstrim,
ballspill, fotball, badminton, spinning, step, styrke
med m.m. - dvs
ALL aktivitet i basseng - idrettshall og på 2T –
HUSK Å BETALE MEDLEMSKAPET DITT/DERES I LEKA IL
Betalt medlemsskap i Leka IL gjør at du er forsikret under trening/kamper.
Barn/Ungdom frem til 16 år
Ungdom/voksne fra 16 år og opp
Familie
Støttemedlem

kr.
kr.
kr.
kr.

250
300
500
100

pr
pr
pr
pr

år!
år!
år!
år!

Kontonummer: 4212 18 77885.
Ingen betaling – ingen forsikring!
(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

Takk til Sanitetsforeninga ved Kirsti Østby, for en
fin bukett i anledning min 80-årsdag!
Ønsker også forening lykke til med det nye året –
2018!
Hilsen Åge Jakobsen.
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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

Torsdag

29. mars

Leka sykestue

Kl. 11.00

Nattverdgudstjeneste (skjærtorsdag)

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)

Søndag

04. febr

Søndag

Høytidsgudstjeneste (påskedag)

MØTER, ARRANGEMENT, AKTIVITETER, FRISTER
Mandag 22.

Kl. 10.30

JANUAR
Formannskapsmøte

Onsdag 24.

Kl. 17- 19

Flaskeinnsamling - Svømmegruppa

Onsdag 24.

Kl. 18.00

Årsmøte, Fagforbundet Leka

Lekatun

Torsdag 25.

Kl. 19.00

Strikkekafè – Bygdekvinnelaget

Helsesenteret

Onsdag 31.

Kl. 1030

Kommunestyremøte

Lekatun

Lekatun

FEBRUAR
Torsdag 8.

Kl. 19.00

Strikkekafè – Bygdekvinnelaget

Helsesenteret

Fredag 9.

Kl. 19.30

Ungdommens kulturmønstring - Leka

Herlaugshallen

Onsdag 14.

Kl. 10.30

Formannskapsmøte

Lekatun

Torsdag 22.

Kl. 19.00

Strikkekafè – Bygdekvinnelaget

Helsesenteret

Onsdag 28.

Kl. 10.30

Kommunestyremøte

Lekatun

MARS
Torsdag 1.

Kl. 19.00

Årsmøte i Bygdekvinnelaget

Helsesenteret

Onsdag 14.

Kl. 10.30

Formannskapsmøte

Lekatun

Torsdag 22.

Kl. 10.30

Kommunestyremøte

Lekatun

APRIL
Onsdag 11.

Kl. 10.30

Formannskapsmøte

Lekatun

Torsdag 26.

Kl. 10.30

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
90 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 2. februar, frist for innlevering av stoff er
mandag 29. januar.
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