Utgiver: Leka kommune

Dato: 10.06.11

Nr: 11/11

For niende år på rad inviterer Leka IL Fotballgruppa til Knøtt-turnering
for 5-8-åringer.
Kampene starter kl.12.00 og turneringa er ferdig ca.kl.16.30 - premie til alle!
Det blir salg av kaffe, brus, pølser med brød, toast, vafler, frukt og is.
Så alle foreldre, besteforeldre, øvrig slekt, naboer og venner - kort og godt DU:

SETT AV LØRDAGEN OG KOM OG SJÅ,
DET BLIR STOR STEMNING OG MANGE GLADE BARN!

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER

FREDAG17.06
FREDAG24.06

Neste utgaver 24.06 – 08.07 – 29.07 – 12.08–26.08 – 02.09 – 16.09 – 30.9 – 14.10–28.10 – 11.11
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

kl. 0800-1530
kl. 1100-1400
kl. 1100-1200

Tlf. Legevakt etter kl. 15.30
Tlf. Leka sykestue
Tlf NAV Leka
Tlf. Likningskontoret Leka

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

LEDIGE STILLINGER I LEKA KOMMUNE
SYKEPLEIER – vikariat
Inntil 100 % stilling i vikariat ved Leka kommune - institusjon og hjemmebasert omsorg.
Sykestua har gjennomsnittlig 10 plasser med generell pleie, samt hjemmesykepleie.
Stillingene inngår i rundturnus med arbeid hver 3. helg. Vikariatet er ledig for tiltredelse snarest med
varighet ca 1 år.
Ansvars og arbeidsområde:
Delta i direkte tjenesteyting overfor bruker. Skal bidra til kvalitetssikring av tjenesten, planlegging og
utvikling i tråd med ulike mål i Leka kommune. Direkte underlagt sykepleiesjefen
Vi søker personer som:
Er autorisert sykepleier, har gode kunnskaper om bruk av elektronisk verktøy (IKT), har gyldig
førerkort for bil klasse B, kan ta ansvar for å kvalitetssikre tjenesten i tråd med gjeldende lover og
regelverk.
Søkere må påregne å bli innkalt til intervju. Personlige egenskaper vil bli vektlagt ved utvelgelsen.
Vi vektlegger interesse og engasjement for fagfeltet eldreomsorg.
Vi søker samarbeidsvillig person som er god på kommunikasjon, tydelig, endringsvilling,
løsningsorientert, positiv og selvstendig men også kunne jobbe i team.
Vi tilbyr:
Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, godt arbeidsmiljø, gode pensjons- og
forsikringsordninger. Lønn etter tariffavtale + 6 års antesipert lønnsansiennitet ved tilsetting.
Spørsmål ang. stillingen kam rettes til sykepleiesjef Tove Kvaløy, tlf. 74387200.
Søknad med CV, attesterte kopier av vitnemål og attester, gjerne med referanser, sendes
Leka kommune v/ personalkonsulent, 7994 Leka, innen 20.06.2011.

------------------------------------------------------------Intern utlysning, jfr. HTA s Kap. 1 § 2.3, andre avsnitt
”Ved ledig stilling skal deltidsansatte ved intern utlysing tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling,
dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen”.

KOKK/SKOLELUNSJMEDARBEIDER
(66 % stilling – fast tilsetting)
Fast stilling som kokkemedarbeider ved Leka sykestue/skole i 66% stilling er ledig for tiltredelse
fra 01.08.11.
Arbeidssted:

Leka sykestue og Leka barne- og ungdomsskole.

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig. Det ønskes søkere med fagbrev som kokk, eller
annen relevant utdanning og/eller erfaring fra arbeide ved storkjøkken. Det vil bli lagt vekt på
personlige egenskaper og god serviceholdning. Søkere må ha førerkort kl. B.
Årslønn etter gjeldende tariffavtale.
Spørsmål ang. stillingen kan rettes til sykepleiesjef Tove Kvaløy, tlf. 74387200.
Søknader med CV, bekreftede attester og vitnemål sendes personalkontoret
innen 20. Juni 2011.
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Leka kommune søker etter tilkallingsvikarer:
Leka kommune har behov for tilkallingsvikarer til en vikarbank innen området stab/støtte,
og søker med dette etter personer som ønsker å inngå i en slik “bank”.
Arbeidsoppgaver vil være sentralbord, post/arkiv, merkantile oppgaver.
Vi søker personer som har
o gode IT-kunnskaper
o gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
o evne og vilje til å yte god service
o evne til å jobbe selvstendig
o være nøyaktig og pliktoppfyllende.
Lønn etter tariff.
Søknadsfrist: 20. juni.
Søknad sendes til Leka kommune, 7994.

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

Leka kommunestyre har vedtatt at kommune- og fylkestingsvalg 2011 avholdes søndag 11.
september i tillegg til mandag 12. september.
Lekatun benyttes som stemmelokale for alle stemmegivere på søndag.
Tidligstemmegivning:
fra og med fredag 1. juli til og med fredag 9. september slik:
Alle hverdager
kl. 1000 til kl. 1400 Lekatun
Ordinær forhåndsstemmegivning:
fra og med mandag 10.august til og med fredag 11.september slik:
Alle hverdager
kl.1000 til kl.1400 Lekatun.
Fredag 26.august
kl.1900 til kl. 2100 Lekatun.
Lørdag 27.august
kl.1100 til kl.1330 Gutvik Grendehus.
Lørdag 03. september
kl.1100 til kl.1330 Lekatun.
Onsdag 7.september
kl.1600 til kl.1700 Leka sykestue
Ambulerende forhåndsstemmemottak:
hele perioden etter skriftlig eller muntlig søknad til valgstyret, søknadsfrist 8. september.
Åpningstider for valgdagene:
Søndag 11.september:
Lekatun for alle kretser
Mandag 12.september:
Gutvik grendehus for krets 001: Gutvik
Lekatun
for krets 002: Kvaløy/Husby
A/L Fjellvang
for krets 003: Haug/Solsem/Stein

kl.1300 – 1600
kl.1100 – 1630
kl.1100 – 1900
kl.1100 – 1630

Leka kommunestyre består av 15 representanter, formannskapet består av 5 representanter.
I tillegg skal det oppnevnes medlemmer til ulike nemnder og råd.
Valgperioden er 4 år.

3

Godkjente lister til kommunestyrevalget 2011:
DET NORSKE ARBEIDERPARTI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bjørn Arne Laugen
Aina Hege Haug
Arnfinn Holand
Tove Kvaløy
John Martin Thorsen
Silje Marie Fjellseth
Kjetil Auståker
Marieann Aune
Jostein Reppen
Vivian Laugen
Kirsten Granås
12. Bente Martinsen

Leka
Leka
Leka
Leka
Leka
Leka
Leka
Leka
Leka
Leka
Leka
Leka

1943
1976
1962
1971
1984
1983
1937
1965
1940
1948
1935
1946

Leka
Leka
Leka
Leka
Leka
Leka
Leka
Leka
Leka
Leka
Leka

1962
1956
1959
1965
1967
1951
1961
1944
1969
1985
1953

Leka
Leka
Leka
Leka
Leka
Leka
Leka
Leka
Leka

1965
1957
1963
1988
1971
1965
1952
1973
1984

SOSIALISTISK VENSTREPARTI
1. Thor Erling Knædal
2. Mari-Anne Hoff
3. Reidar Magne Thorsen
4. Kirsti Audhild Hoff
5. Rune Rogne
6. Per Malvin Sandvik
7. Ann Beate Tangen Kowalk
8. Ivar Reppen
9. Ludmila Knædal
10. Jacob Andreas Sandvik
11. Steinar Garstad

VENSTRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Åsmund Nilsen
Lars Thorvik
Vidar Furre
Leif Harald Pettersen
Karstein Pettersen
Kjell Gravseth
Inger Kvaløy
Beate Johansen
Nils Magnus Leknes
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SENTERPARTIEET:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Per Helge Johansen
Trond Charles Hiller
Kristin Floa
Ole Kristian Holand
June Johanne Nordlund Hagen
Else Marie Nordaune Garnes
Leif Rune Jensen
Karen Elise Hoff Jakobsen
Sindre Helmersen
Tore Hagen
Bjørn Terje Hansen
Ole Annfinn Helmersen
Tom Løkken Antonsen
Bodil Blix Auståker
Jon Håkon Holand
Kjetil Bjørnstad
Elin Johanne Hukkelås
Inge Olai Nilsen
Leif Pettersen
Lars Einar Garstad

Leka
Gutvik
Leka
Leka
Leka
Gutvik
Leka
Leka
Leka
Leka
Leka
Leka
Gutvik
Leka
Leka
Leka
Gutvik
Leka
Leka
Leka

1958
1956
1966
1952
1993
1954
1967
1934
1990
1965
1958
1959
1970
1941
1993
1973
1955
1942
1959
1976

Mer informasjon om kommunevalg finner du på www.valg.no
-----------------------------------------------------------------Reguleringsplan Klokkergården boligfelt
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Leka kommunestyre i møte
18.05.11 sak 31/11 reguleringsplan for Klokkergården boligfelt.
Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplanen og utfyllende bestemmelser
får direkte rettsvirkning fra vedtaksdato. Dette innebærer at bygge- og anleggstiltak
eller fradeling av eiendom til slike formål, ikke må være i strid med arealbruk eller
bestemmelser fastlagt i planen.
Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens påklages,
jfr § 1-9.
Planen med planbeskrivelse ligger på kommunens nettside.
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Menighetsrådsvalget 2011
12. september avholdes menighetsrådsvalg i Leka sokn.
Valget gjennomføres på Lekatun fra kl. 1100-1900 og i Gutvik grendehus fra kl. 1100-1700.
Forhåndsvalg foregår i perioden 10. august til 09. september slik:
I Gutvik:
hos Bjørg Guttvik
På Leka:
på menighetskontoret i åpningstiden
Lørdag 3. september på Lekatun kl. 1100-1330
Mandag 5. september på Sykestua kl. 1700-1800
Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer. Valgperioden er 4 år.

Kandidatliste menighetsrådsvalg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Beathe Mårvik
Elin Johanne Hukkelås
Sindre Helmersen
Astrid Elise Engan
Ole Martin Johansen
Reidun Gudding Jacobsen
Bjørn Terje Hansen
Gunnhild Engan Haug
Tom Løkken Antonsen
Silje Marie Fjellseth
Raymond Danielsen Johansen
Anne Berit Sandnes
Anders Meier Larsen
Aina Hege Haug
Karle Ludvig Strand
Kirsti Audhild Hoff
Jan Egil Tharaldsen
Tove Rita Henriksen
Bernt Erik Thorvik
Elli Ingebjørg Holand
Stig Arve Holmstrand
Kjetil Auståker

44
56
21
63
72
54
53
55
41
28
22
55
57
35
59
46
59
56
57
27
53
74

år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år

Leka
Gutvik
Leka
Leka
Gutvik
Leka
Leka
Leka
Gutvik
Leka
Leka
Leka
Leka
Leka
Leka
Leka
Leka
Gutvik
Leka
Leka
Leka
Leka

Stemmerett ved valget har hvert medlem av Den norske kirke som bor i soknet og
som senest i det år det stemmes vi ha fylt 15 år (religiøs myndighetsalder) og ikke er
fradømt stemmerett i offentlige anliggender, jfr. Kirkeloven § 4 første ledd.
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KANSELLERING AV TURER

Sambandet
Skei - Gutvik

ONSDAG 15. Juni.
FØLGENDE TURER BLIR KANSELLERT:
Fra Skei. Kl. 10:35, 12:40, 13:40 og 14:40.
Fra Gutvik. Kl. 11:05, 13:10 og 15:10.
Ovennevnte på grunn av
flåteøvelse om bord på M/F Leka.
(Regner med å være i rute fra Skei Kl. 15:40)
M/F Leka 26. mai 2011.
------------------------------------------------------------------VIKTIG INFORMASJON FRA LEGEKONTORET
Kontortid mellom kl 0800 – 1530 fra mandag til torsdag. Fredag er kontoret stengt.
Telefontid fra mandag til torsdag mellom kl 1100 – 1200.
Fornying av resepter, timebestilling, rekvisisjoner, kontakt med lege vedr prøvesvar
etc. MÅ skje i telefontiden fra mandag til torsdag mellom kl 1100 -1200.
Kontoret er stengt i telefontiden, det er kun telefoniske henvendelser.
Alle blodprøver skal tas mellom kl 0815 – 1030 fra mandag til torsdag.
I forbindelse med innføring avelektronisk frikort, er det nå legekontoret som bestiller
drosje til kjørkontoret når pasienter skal til sykehus og lege. Dette må skje senest
kl 1300 siste hverdag før avreise.
Det er derfor viktig at denne bestillingen skjer i telefontiden mellom kl 1100 –
1200mandag til torsdag. Eks. reiser som skal skje på mandag må bestilles torsdag
uken før.
Med vennlig hilsen
legekontoret
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GUDSTJENESTER
Lørdag 11.06

kl. 1100

Leka kirke – konfirmasjonsgudstjeneste
v/ Brit Karin Theimann

Søndag 19.06

kl. 1115

Leka kirke – gudstjeneste v/ Karstein Ness

Tirsdag 19.07

kl. 1900

Friluftsgudstjeneste Steinhytta i Skeisnesset

-----------------------------------------------------------------Konfirmanter i Leka kirke lørdag 11.06 kl.1100
Amalie Hansen Sønnesyn
Anja Ulriksen
Helene Totland
Marie Thorsen
Joakim Andre Juliussen
Oddmund Haug

-----------------------------------------------------------------Leka kirke

Restaureringsarbeidet ved Leka kirke er kommet godt i gang. Kirken er bygd i 1867 og
grunnlaget for restaureringstiltakene er en rapport utarbeidet av Joar Hamlandsø, Kolvereid.
Han er rådgiver når det gjelder bygningsvern.
Det er Astra Bygg og entreprenør A/S med adresse Mære v/Steinkjer som skal utføre første
del av oppdraget.
Restaureringstiltakene deles opp i 2 hoveddeler. Den mest omfattende jobben er tak- og
tårnarbeidene som utføres i år.
På taket skal all takskifer tas ned og ny skifer skal legges. Alle takrenner og takrenne-nedløp
skal også skiftes ut.
Etter sommerferien vil det bli satt opp stillaser rundt tårnet og da vil kirkespiret rettes opp og
settes på plass.
Kobberet er delvis løsnet fra tårnet og det skal utføres ny kobbertekking her.
Tårnlukene skal erstattes i stil med det som ble gjort i 1867 og skal lages i spesielt gode
materialer. Videre blir trepanel i tårn skiftet.
Utsmykninger skal erstattes med nye i spesialmateriale.
Andre hoveddel av restaureringen vil skje neste år - 2012. Da gjelder det utskifting av noe
bordkledning og maling av kirka.
Ny hoveddør m/karm – glassfelt - blir bestilt og vil bli satt på plass.
Takskiferen som er tatt ned er vurdert for dårlig til videre bruk. Det er bestilt ny skifer til
taket. Den gamle skiferen skal ikke gjenbrukes og gis bort. Den er foreløpig lagret bak kirka
og kan besiktiges her.
Ta kontakt med teknisk kontor – Flaviu Borlea - dersom noen ønsker å hente skifer.
Bjørn Arne Laugen
Leder byggekomiteen kirke.

------------------------------------------------------------------
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KANSELERING AV RUTETUR.
Onsdag 15.06.11 blir rutetur fra Skei kl.12.40 og fra Gutvik kl.13.10
innstilt pga flåteskyting.

Ruteendringer mai/juni – pinse 2011
Rute 17-522 Skei (Leka) - Gutvik
Søndag
12. juni
søndagsrute
Mandag
13. juni
søndagsrute

-----------------------------------------------------------------Ruteendringer MS Foldafjord – mai/juni 2011
Lørdag
11. juni
lørdagsrute
Søndag
12. juni
innstilt
Mandag
13. juni
søndagsrute

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

SØKE – KJØPE – SELGE – LEIE - MISTET:

.

BRILLER MISTET
Lesebriller med svart innfatning og snor i svart etui med grå pussefille i mistet.
Har du funnet den – ta kontakt med Randi Pettersen, 743 99 671.

-----------------------------------------------------------------LEKA STEINSENTER
Vi har åpent på steinsenteret:
(Leka camping)
Mai, juni, august og september
Lørdager Kl.12.00 – 14.00
I juli har vi åpent tirsdag, torsdag og lørdag kl 12.00 – 14.00
Velkommen!

-----------------------------------------------------------------COOPUKA 2011 MARKERES I UKE 23

SOM AVSLUTNING AV COOPUKA 2011, DER DET HAR VI HAR HATT MANGE GODE
MEDLEMSTILBUD.
VIL VI FREDAG DEN 10 JUNI FRA KL. 10 TIL 16 SERVERE KAFFE, BRUS OG
NYSTEKTE VAFLER.
ALLE ER VELKOMMEN.
MVH.
COOP LEKA.
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Vi hilser og gratulerer...
Tusen takk til all i Leka blandakor for det koselige
Mona Støle-smykket med inskripsjonen CARPE DIEM.
Med vennlig hilsen Ella
Kjempekoselig tradisjon!
Hver mai de siste årene har små & store i
Barnehagen fått være med på “lam-slæpp” på Bakkan.
Barna får holde, klappe og mate de søte små lammene,
og hilse på Perla.
Dette er stor stas for ungene.
Etterpå får de nystekte boller og saft.
Tusen takk til Reidun, Sverre Johan, Suzzette og Even for gjestfriheten!
Hilsen mammaer og pappaer til glade for fornøyde barn.
Hjertelig takk for alle hilsninger, telefoner og gaver i anledning min 75-årsdag.
Hilsen Arne Lund

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

En drøm om sommerlige sysler…
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Det er søndag formiddag når dette skrives. Været sist uke har ikke vært av det
sommerlige slaget, for å si det pent. Dette har ført til liten uteaktivitet og mange
innendørs sysler. Vår beskjedne spalte, i et framifrå informasjonsmedium,
som slukes av den stedlige allmue til like med utflyttede lekværninger og anna
fagnafolk, er en slik aktivitet. Den holder oss i ånde selv på dager med sydvest stiv kuling og regn
i bøtter og spann. Gamle ord og uttrykk, gravd fram fra en etter hvert noe nedslitt hukommelse,
er ikke nok til å fylle en hel side i Lekaposten. Derfor må vi ty til litt petitjournalistikk, som helst
skal ha en viss ironisk snert uten å henge ut personer med navns nevnelse. Vi lykkes nok ikke
helt i denne sjangeren, men det er da morsomt å prøve.
Ute i verden går alt i samme duren. Vi skal denne gang ikke gå mye inn på dette, selv om NATO
har satt inn kamphelikoptere i Libya og det norske landslaget tapte nede i Lisboa.
På hjemmefronten skjer det alltid ting i et valgår. Statsministeren er i full fart inn på banen igjen
med mange slags ideer og sprell. Nå skal narkotikaselgere tvangsflyttes ut til mer grisgrente strøk
av kongeriket der de ikke er så synlige for oslofolk. Han kommer kanskje litt i motstrid her med en
annen ikke ukjent gammel politiker som mener at narkotikamisbruk skal avkriminaliseres.
Meningsmålingene postulerer at skole og helse er det velgerne setter høyest på ønskelisten i
forhold til høstens valg – vips så er den gode regjeringssjef på banen med nyoppussede gamle
løfter om storsatsing på disse felt. Hvem husker vel ikke lovnadene med å fylle alle skolers
svømmebassenger med vann for et par valg tilbake? I etterkant ble det kjent at lovnadene bare
gjalt utgifter til selve vannet, strøm og drift var ikke ment å være med.
Fra lokalt hold har vi ikke hørt noen løfter ennå. De fleste som står på valglistene har neppe lest
sine moderpartiers programmer og satt seg dypere inn i partifilosofien som ligger bak. Som det
oftest har vært vanlig tidligere har folk sett mer på navn enn partifarge og stolt på at naboer,
familie og ubefestede sjeler ellers gir dem sin stemme De som ikke har lovet bort noe før valget
kan heller ikke bebreides for løftebrudd, selv om lite eller intet skjer i hele neste valgperiode. Vi
ikke har stemmerett på disse kanter, men venter spent på valglistene, de kommer kanskje
allerede i denne utgave av kommunens eget utmerkede organ. Da ser vi for oss en sommer hvor
vi kan uteske de håpefulle kandidaters personlige syn og mening i spørsmål som angår de fleste,
i alle fall oss som frister et lunefullt sommervær ved utkantenes ytterkant. Når neste utgave av
Lekaposten ligger i godtfolks postkasser har vi allerede passert solsnu og Jonsok.
Til da: Sol over gårder, grender og gamle fjell!
Lorents Didrik Klüver, vår egen og til like landalmuens sikreste rådgiver i praktiske spørsmål har
blant annet dette å si om juni måned:

Den 24de kaldes St. Hansdag, og ansees for Midtsommertid. Erfarne Husholdere holde det
nu for den bedste Tid at lægge Høns, da de Kyllinger, som falde, skulde blive gode
Værpefugle.
Lav nu og, eller bestil dig Rosenvand, det er altid nyttigt at have ved Haanden.
Ord
Mægg’ (upopulær damemenneske, helst i godt voksen alder), opplys (nedbørfri periode etter en
snø- eller regneling), ovejnsliheit (betegnelse på bakgrunn for en slem og ondskapsfull handling,
åstajor’ (anspent, urolig, gjerne foran en reise)

Uttrykk
De’ va som et myapess i Nesvatne’ (det var ikke noe å snakke om – helt minimalt)
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MAN

ONS

FRE

0900-1530 NTE Expert åpen
1100-2300 åpen solstudio
1130-1400 åpent bibliotek
1100- 1800 åpen frisørsalong
1700-1800 småbarnstrim
1800-1930 fotball 3-7 klasse
0900-1530 NTE Expert åpen
1100-2300 åpen solstudio
1100-1800 åpen frisørsalong
1830-1945 åpent bibliotek
2000-2130 fotball ungdom/voksne
2000linedans i Lille Herlaughall

TIR

0900-1530
1100-2300
1100-1800
1830-2000
2000-2130

LØR

JUNI
Lørdag

NTE Expert åpen
åpen solstudio
åpen frisørsalong
fotball 7-10klasse
fotball ungdom/voksne

SØN

1100-2100 åpen solstudio
1100-1600 åpen frisørsalong
1200-1400 åpent Steinsenter (mai-september)
1400-1530 fotball ungdom/voksne
1100-2100 åpen solstudio
1700fluefiksekastetrening
1900-2030 badminton
2000 ------ bingo på Solsem
2030-2200 ballspill damer Herlaughallen

Mandag
Lørdag
Søndag
JULI

13
18
19

Konfirmasjon i Leka kirke
Skyting om medlemskrus kl. 1000 – Gutvik skytterlag
Skyting om Leka kommunes pokal kl. 1000 – Gutvik skytterlag
Knøtteturnering på Leka
Gudstjeneste Leka kirke kl. 1115

Uke 29

18-24

Herlagusdagene 2011

17
26
27

Første skoledag skoleåret 2011-2012
Forhåndsstemmegivning Kommune- og fylkestingsvalg på Lekatun kl. 1900-2100
Forhåndsstemmegivning Kommune- og fylkestingsvalg i Gutvik Grendahuskl. 1100-1330
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Forhåndsstemmegivning Kommune- og fylkestingsvalg på Lekatun kl. 1100-1330
Forhåndsstemmegivning Menighetsrådsvalg på Lekatun kl. 1100-1330
Forhåndsstemming Menighetsrådsvalg på Leka sykestue kl. 1700-1800
Forhåndsstemmegivning institusjon – Leka sykestue kl. 1600-1700
Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2011-2014 på Lekatun - for alle stemmeberettigede
Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2011-2014: Gutvik grendahus, AL Fjellvang, Lekatun
Menighetsrådsvalg Gutvik grendahus, Lekatun

AUGUST
Onsdag
Fredag
Lørdag
SEPTEMBER
Lørdag
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TOR

1100-2300 åpen solstudio
1200-1300 åpent bibliotek
1100-1800 åpen frisørsalong
1200-1400 åpent Steinsenter (juli)
1500-1700 åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
1900-2030 fotball7-10 klasse
1100-2300 åpen solstudio
1100-1800 åpen frisørsalong
1130-1400 åpent bibliotek
1200-1400 åpent Steinsenter (juli)
1830-2000 fotball 7-10kl
2000bingo Skei

Mandag
Onsdag
Søndag
Mandag

05
07
11
12

OKTOBER
Uke 41

10-14

Skolens høstferie

25

Skolefri – fagpedagogisk dag

21

Siste skoledag før jul

NOVEMBER
Fredag
DESEMBER
Onsdag

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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