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Vi ønsker alle et riktig godt nytt år

UKM – Leka
Lokalmønstring
i Herlaughallen
fredag 15. februar.
Påmeldingsfrist 1. februar
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Informasjon fra Leka kommune

Ny rektor på Leka barne- og ungdomsskole

Jon Einar Kristensen er tilsatt i stilligen som rektor ved skolen fra 1. januar 2019.

Oppfordring

Alle oppfordres til å ta vare på veistikkene langs våre veier. Ser du veistikker som ligger
langs veien kan du prøve å sette de på plass igjen.
På forhånd takk.
Uteseksjonenkl

Informasjon til innbyggerne i Leka kommune og brukere
av legekontoret i Leka kommune
Leka legekontor er nå aktiv med egen hjemmeside, her kan du bestille
time og fornye resepter. For å komme inn må du gå inn på
helserespons.no følg deretter anvisningen du får bedskjed om.
Dette er veldig enkelt bare prøv. Lykke til!
Vi skal prøve å være behjelpelig, så ta kontakt om det er noe dere lurer
på.
For dere som ikke ønsker å bruke denne muligheten, ring som vanlig
mellom 11-12 alle hverdager til 74387038
Med vennlig hilsen
ansatte på legekontoret

Miljøtorg/gjenvinning
Det er kun tillatt å levere avfall til de containere som står på
miljøtorget til en hver tid.
Det gjelder klær, tøy, glass og metall.
Annet avfall kan kun levers på den mobil gjenvinningsstasjonen, «Rulle».

Åpningstider 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

Det er forbudt å henstille gjenstander,
avfall mm på miljøtorget.

Takk for hjelpen!

Hilsen Leka kommune
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Etablererkurs 2019

Du har en god forretningsidé – hva gjør du nå?
Hvor godt kjenner du kundene dine? Hvordan skal du tjene penger? Og når du først er i gang
– hvordan skal bedriften vokse? Dette er spørsmål du bør ha tenkt nøye gjennom før du sier
opp dagjobben og begir deg ut på gründereventyret.

Finn et kurs og meld deg på her
Proneos Etablererkurs er et tilbud til deg som er i startgropa og ønsker å starte din egen
bedrift. Kurset gjennomføres i samarbeid med Innovasjon Norge og gir deg kunnskapen du
trenger for å komme raskt i gang uten å bomme på hoppkanten.
Etablererkurs passer for deg som:
Har startet eller er i ferd med å starte din første bedrift
Har en god idé som du vurderer å sette ut i livet
Er interessert i å lære mer om gründerskap og forretningsutvikling
Etter endt Etablererkurs har du lært å:
gjøre en markedsanalyse
identifisere behovene til kunden/ brukeren
lage en markedsstrategi
forstå økonomiske prinsipper knyttet til regnskap og likviditet
lage en solid forretningsmodell
Kursplan og praktisk informasjon:
Kurset går over fire kvelder, hvor hver kveld varer i 4 timer. Kurset krever ingen spesielle
forkunnskaper. Det eneste du trenger er medbragt engasjement og et sterkt ønske om å
lykkes.
Egenandel kr. 1.000,-. Påmeldingen er bindende. Ta kontakt med Stine-Aileen hvis du trenger
ytterligere informasjon om kurset.
Finn et kurs og meld deg på her
Første samling: «Hvor godt kjenner du kundene dine?»
Innføring i sentrale prinsipper for markedsavklaring. Du lærer å gjøre en målgruppeanalyse
og innhente kunnskap om de viktigste kundene dine.
Andre samling: «Hvordan markedsfører du produktene og tjenestene dine?»
Innføring i prinsipper for markedskommunikasjon og prisstrategi. Du lærer også mer om
begrepet bærekraft, og hvorfor det kan være viktig for deg.
Tredje samling: «Hvordan holder du orden i økonomien?»
Du får en innføring i sentrale prinsipper for økonomistyring og regnskapsføring. Du lærer å
holde styr på de viktigste økonomiske sidene av bedriften din.
Fjerde samling: «Hvordan skal bedriften din vokse?»
Innføring i hvordan du lager en effektiv forretningsmodell for selskapet ditt. Den fungerer
som en strategisk ledestjerne, synliggjør hvilken verdi du skaper for kundene dine, hvem du
trenger å samarbeide med, og ikke minst; hvordan du skal tjene penger.
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Etablererkurs Trøndelag er et samarbeid mellom Proneo, Innovasjon Norge og Namdalshagen

Leka kommune
Kunngjøring om utleggelse av eiendomsskattelistene

På bakgrunn av kommunestyres vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2019 i Leka
kommune, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til
offentlig gjennomsyn i tre uker fra 15.01.2019. Listen viser de skattepliktige eiendommene
med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendomsskattetakstene, skattesatsen, og utregnede eiendomsskattebeløp.
Skattelisten er lagt ut på Lekatun samt publisert på kommunens internettside
www.leka.kommune.no.
I tillegg legges det ut liste over eiendommer som er fritatt etter eiendomsskatteloven
§ 5 og 7.
KLAGE.
Det er klageadgang på takstgrunnlaget. Klagefristen er 12.02.2019.
Klage sendes skriftlig til Leka kommune.
Adresse:
Leka kommune, eiendomsskattekontoret,
Leknesveien 67
7994 LEKA.
post@leka.kommune.no

Flaskeinnsamling

Svømmeklubben skal ha flaskeinnsamling på førstkommende lørdag mellom 12-13.
Bare sett ut pose på trappa om du ikke er hjemme.
Hilsen svømmegruppa
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Godt nytt år!

Bygdekvinnelaget i Leka inviterer til sosialt samvær og håndarbeid for den som vil på
følgende torsdager: 17. og 31. januar, 14. og 28. februar, 14. og 28. mars ,
11. og 25. april, 9. og 23. mai og 6. og 20. juni.
Årsmøtet blir 28 .februar og siste treff før sommeren blir 20. juni. Det tas forbehold om
eventuelle forandringer. Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen.
Medlemsavgift er fastsatt til 200,- kr. for året. Medlemsavgift kan betales til konto
44680524227 til Bygdekvinnelaget eller du kan bruke “vips” på tlf. til kasserer
Gunnhild Haug.
Samlingene holdes i (det gamle prestekontoret) lokalet på helsehuset(Helsesenteret), men
kan flyttes. Sjekk på medlemssiden på Facebook, eller plakater på butikkene.
Med hilsen styret ved Bitte.

Medlemskontingent i Leka IL 2019
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

Konto:
4212 18 77885

kr.
kr.
kr.
kr.

250
300
500
100

pr
pr
pr
pr

år!
år!
år!
år!

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

Solsem Bingo
Takk til arrangørene og alle som har spilt bingo i 2018 - det har vært et bra oppmøte dette
året. Også en stor takk til alle de som har bidratt med mat til bingoene, og vi håper på mere
bingospill i 2019. Godt nyttår.
Hilsen en av bingospillerne

6

Takk
Jeg vil få rette en stor takk til alle som på hver sin måte har hjulpet meg i dette mitt første år
alene etter Arne`s bortgang. Tusen takk til alle som har tatt meg med på tur. Tusen takk til
alle som har hjulpet meg med mange praktiske ting. Tusen takk for alle besøk, blomster og
telefoner. Jeg ønsker dere alle ett riktig godt nytt år.
Hilsen Bjørg Lund

Takk
Tusen takk for gaver, blomster og telefoner på min 80 års-dag.
Takk til mine barn, svigerbarn og barnebarn for koselig kveld i Vonheim. Tusen takk til
Klara og Reidar for at de stakk innom.
Asbjørg

Gudstjenester i Leka 2019 – våren

Søndag 13.januar kl. 11.30 – Leka kirke, bibelgudstjeneste
(vikarprest Helge Schmidt), kirkekaffe v/MR
Søndag 3. februar kl. 11.30 – Leka kirke, dåpspåminnelse, kirkekaffe
Søndag 3.mars

kl. 11.30 – Leka kirke, gudstjeneste

Søndag 3.mars

kl. 15.00 – Gutvik bedehus, gudstjeneste

Onsdag 13.mars

kl. 10-16 – Tårnagentdag.
kl. 16.00 – Gudstjeneste

Skjærtorsdag 18.april kl. 11.00 – Leka sykestue – nattverdsgudstjeneste
Søndag 21. april

kl. 15.00 - Leka kirke – høytidsgudstjeneste

Onsdag

kl. 15.00 – Leka kirke – samtalegudstjeneste – kirkekaffe

Lørdag

1.mai
11.mai

Fredag 17.mai
Søndag 16.juni

kl. 11.00 – Leka kirke – konfirmasjonsgudstjeneste
MESSEFALL
MESSEFALL

Trenger du skyss til kirken? Ring Beathe Mårvik 951 09 887

ÅPNINGSTIDER
Biblioteket
Lekamøya Spiseri
Ednys Bakeri

416 85 393
417 68 615
405 42 130

Onsdag
Catering,selskap,for lag/grupper,etter avtale
Hver dag

1830 - 1930
0800 – 2230
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MØTER, ARRANGEMENT, AKTIVITETER, FRISTER
Torsdag 17.
Onsdag 30.
Torsdag 31.

Kl. 10.30

Onsdag 13.
Torsdag 28.

Kl. 10.30
Kl. 10.30

Onsdag 13.
Torsdag 28.

Kl. 10.30
Kl. 10.30

Onsdag 10.
Torsdag 25.

Kl. 10.30
Kl. 10.30

Onsdag 15.
Torsdag 23.

Kl. 10.30
Kl. 10.30

JANUAR
Formannskapsmøte
Årsmøte Fagforbundet Leka
Kommunestyremøte
FEBRUAR
Formannskapsmøte
Kommunestyremøte
MARS
Formannskapsmøte
Kommunestyremøte
APRIL
Formannskapsmøte
Kommunestyremøte
MAI
Formannskapsmøte
Kommunestyremøte

Kl. 10.30

Lekatun
Lekatun
Lekatun
Lekatun
Lekatun
Lekatun
Lekatun
Lekatun
Lekatun
Lekatun

Nyttige telefonnummer
Leka kommune, servicekontoret kl. 09.00 – 15.00 tlf 74 38 70 00
Publikumsåpne kontorer

forøvrig

Lege og legesekretær
Legevakt
Nødnummer legevakt
Politi
Nødnummer politi
Brann

kl. 11.00 – 14.00 post@leka.kommune.no
www.leka.kommune.no

74 38 70 38 kl.1100 – 1200 mandag- fredag
116117
113
02800
112
110

Tannlege – Ytre Namdal tannklinikk, Rørvik
Veterinærvakt
Kontakt ved påkjørsel av dyr Oddgeir Haug

74 17 60 20
74 39 91 66
91 85 22 51 eller Leif Pettersen 95 82 65 28

Leka sykestue
Hjemmesykepleien
Pasienttelefon, sykestua
Fysioterapeut Arnfinn Holand
Kirkekontor
Sokneprest Donata Faustmann

47
90
47
99
74
92

50
11
51
59
39
01

86
05
50
39
54
24

05
72
10
67
00
81

Tilbringertjenesten og handlerute
Leka Taxi AS
Leka vassverk SA,
Arve Haug
Anders Larsen
Ytre Namdal Skatteoppkreverkontor
Skatteetaten; ligningskontor
NAV Leka onsdager kl.1000 – 1400

07
40
74
74
74
80
55

41
69
39
39
38
08
55

7
27
93
93
26
00
33

00
56 / 91 17 85 43
36 / 91 59 66 96
00
00
33

Lekaferga
Foldafjord (hurtigbåt Leka – Namsos)
Turistinformasjon

95 73 70 53
41 51 36 22
74 39 97 70

Neste utgave av Lekaposten kommer om 2 uker, fredag 25. januar.
Frist for innlevering av stoff er mandag 21. januar.
Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff tlf. 74 38 70 00 post@leka.kommune.no

8

