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_________________________________________________________
Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 74 38 70 00

Hærverk miljøtorget
Leka kommune har den siste tiden opplevd en del hærverk med
bla knuste lysrør og rot inne på miljøtorget, og det er observert
barn på området på kveldstid. Miljøtorget er avlåst og omringet av
høye gjerder nettopp for å forhindre at uvedkommende tar seg inn
uten tillatelse. Nye overtredelser vil bli politianmeldt.
Teknisk etat.
----------------------------------------Ferdsel i nedslagsfeltet rundt Nessvatnet
Nessvatnet er drikkevann og har et nedslagsfelt som det må vises
hensyn til. Alle som ferdes her har ansvar for å påse at det ikke
gjøres noe som kan skade/ forringe drikkevannskilden.
Ferdsel med dyr nært Nessvatnet er ikke tillatt.
Søppel skal ikke etterlates.
Landbrukskontoret og Leka Vassverk
---------------------------------------------------

Leie av melkekvote
Er det interesse for leie av melkekvote,
kan dette meldes Landbrukskontoret i Leka.
Landbrukskontoret, v/ Annette T. Pettersen
---------------------------------------------------

Informasjon fra skatteoppkreveren
Alle arbeidsgivere blir oppfordret til å levere terminoppgaver
på RF -1037 via Altinn. Når terminoppgave leveres via Altinn
vil arbeidsgiveren få oppgitt korrekt KID og kontonummer til
Skatteoppkrever. Mer informasjon senere. Arbeidsgiver kan gå inn
på www.skatteetaten.no/kid for å lage kid selv.
SKATTEOPPGJØR FOR 2010, 2. PULJE ER UTSENDT.
Skatteoppgjør 2. pulje for lønnstakere og pensjonister for
inntektsåret 2010 var klart 17. august. Skatteoppgjøret denne
gangen omfattet 21 skattytere. Tilgodebeløp ble utsendt samme
dag. Forfall på restskatt for 2. pulje: 7. september og 12. oktober.
Neste skatteoppgjør for lønnstakere og pensjonister (3. pulje):
14. september. Skatteoppgjør for næringsdrivende, de som ikke
er lignet/avregnet tidligere, samt firmaer: 19. oktober.
Skatteoppkreveren har ferie i uke 35 (29. august – 2. september).
Med vennlig hilsen Kirsten Pettersen
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Slamtømming
Tømming av private tanker i Leka kommune blir gjort fra
ca uke 36 og utover.
Nærmere beskjed om dato kommer når dette er klart.
---------------------------------------------------

Forhåndsstemming
Dersom en velger ikke har anledning til stemme i kommunen hun
eller han er manntallsført i på valgdagen, kan vedkommende
forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet. Den
ordinære forhåndsstemmegivningen starter
onsdag 10. august og avsluttes fredag 09. september.
Ambulerende forhåndsstemming
Syke og uføre kan sende søknad til kommunen om å få stemme
hjemme, slik søknad må være sendt valgstyret innen 8.
september.
Alle som har stemmerett og ønsker å bruke den, skal kunne gis
mulighet til å stemme ved valg til kommunestyre, fylkesting og
storting.
Din forhåndsstemme teller i den kommune og det fylke der du er
manntallsført, men du kan avgi forhåndsstemme i hvilken som
helst kommune. Avgitt forhåndsstemme regnes som avgitt
stemme. Valgdagen er 12. september, Leka kommune har vedtatt
å ha åpent valglokale også søndag 11. september.
Du kan forhåndsstemme
Alle hverdager
Fredag 26.august
Lørdag 27.august
Lørdag 03. september
Onsdag 7.september

her:
kl.1000
kl.1900
kl.1100
kl.1100
kl.1600

Hjemme hos deg selv:

Hele perioden – vi avtaler tidspunkt
med deg.

til
til
til
til
til

kl.1400 Lekatun.
kl. 2100 Lekatun.
kl.1330 Gutvik Grendehus.
kl.1330 Lekatun.
kl.1700 Leka sykestue

Søk valgstyret muntlig eller skriftlig senest 8. september
Hjemmesykepleien eller andre innen pleie- og omsorgssektoren
vil hjelpe deg med en søknad.
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Åpningstider for valgdagene:
Søndag 11.september:
Lekatun for alle kretser

kl.1300 – 1600

Mandag 12.september:
Gutvik grendehus: krets Gutvik
Lekatun: krets Kvaløy/Husby
A/L Fjellvang: krets Haug/Solsem/Stein

kl.1100 – 1630
kl.1100 – 1900
kl.1100 – 1630

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

Kirkevalget 2011
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

Skoleungdom som er bortreist på skole og ikke har mulighet til å
stemme på valgdagen mandag den 12. september kan avgi sin
forhåndsstemme på Lekatun lørdag den 3. september mellom
kl. 11.00 og kl. 13.30.
Velgeren bør ha med sitt valgkort til forhåndsstemmegivningen.
Har ikke velgeren med valgkort, fylles det ut et valgkort på stedet
med opplysninger om velgerens navn, adresse og fødselsdato.
Stemmerett ved valget har hvert medlem av Den norske kirke
som bor i soknet og som senest i det år det stemmes vil ha fylt 15
år (religiøs myndighetsalder) og ikke er fradømt stemmerett i
offentlige anliggender, jf. Kirkeloven § 4 første ledd.
---------------------------------------------------

S
SØKE – KJØPE – SELGE – LEIE – MISTET:
Følgende trengs til sommerhus på Leka:
trillebår, plenklipper og toppmatet smal vaskemaskin.
Har du noe du ikke bruker?

:

Ring 40880719
Hilsen Signe
---------------------------------------------------

LEKA STEINSENTER(Leka camping)
Vi har åpent på steinsenteret:
Mai, juni, august og september
Lørdager Kl.12.00 – 14.00
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GUDSTJENESTER
Søndag 04.09
Gudstjeneste Leka kirke
kl. 11.15 v/ Ann Kristin Avdem Omberg
50-årskonfirmanter, konfirmantpresentasjon
---------------------------------------------------

Konfirmanter våren 2012
Informasjonsmøte ang konfirmantundervisninga kommende år
- for Leka-konfirmantene i Leka kirke torsdag 25. august kl 17.00.
Britt Karin
---------------------------------------------------

Respitpokal2011-08-14
1

Oddgeir Haug

Leka

48 45 49 93

9

2

Willy Hansen

Leka

93

17

3

Ole Hamnes

Leka

92

17

4
5
6
7

Olaf Olsen
Arne Lund
Inge Aune
Oddmund Haug

Leka
Leka
Leka
Leka

93
93
92
76

3
3
3

244 Gylt
medalje
243 Sølv
medalje
243 Bronse
medalje
241
241
237
197

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

Fergestatistikk

Trafikktall fra TTS for juli måned i ferjesambandet
Skei - Gutvik.
Det har vært en økning i trafikken med 14 % på passasjerer og
7 % på biler. Så dette er vi svært fornøyd med.
Kirsti Østby

---------------------------------------------------
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Leka kommune - mulighetenes kommune
Bjørn Arne Laugen – ordførerkandidat for Leka arbeiderparti
Leka kommune er av tidligere fylkesmann Inger Lise Gjørv kalt
”ufrivillig liten”.
Kommunen er liten, men den har mulighetene. Norge trenger
menneskene som bor i distriktskommuner. Her produserer
jordbruket kulturlandskapet som reiselivet i framtida skal leve av,
og det er her verdiskapningen skjer innenfor blant annet oppdrett
og fiske. Norges olje- og gassressurser ligger jo også i havet rett
utenfor stuedøra vår.
Det er mye å ta tak i innen ulike næringer som landbruk,
oppdrett, fiske og reiseliv.
En må skape en positiv innstilling til landbruket – se på
mulighetene. Næringen har betydelige investeringsbehov, og er
avhengig av tilgang på kapital som driften kan svare for. Økt - og
mer målrettet bruk av virkemidler i form av rentestøtte og
investerings-tilskudd er nødvendig. Det må tilrettelegges for
gunstige lån.
Bonden må kunne ta fri på lik linje med andre. Avløserordningen
må gis økt status gjennom kompetanse og lønn. Vi vil arbeide for
økt tilskudd til avløserordningen og gårdbrukere og kommune må
samarbeide og tilrettelegge for lokale fagkurs.
I kommunen sysselsetter havbruk mange og Leka som
fiskerikommune må styrkes.
Ungdom må bli bedre kjent med mulighetene innen havbruk og
fiske i skolens yrkesopplæring ved at elevene får oppfølgende
informasjon fra næringen selv. Det må videre tilrettelegges for
lærlingeplasser innen disse næringene.
Sammen med Nord-Trøndelag Arbeiderparti vil vi bidra til å utvikle
marin sektor, bl.a gjennom å beholde og helst øke
kvoterettighetene og sikre rekruttering til fiskerinæringa.
I reiseliv og turisme ligger det et stort potensiale. Leka Camping
har vist at med utrettelig arbeid og målrettet tenking, kan man
bygge opp en funksjonell næring.
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Øya Leka er valgt til Norges geologiske nasjonalmonument. Videre
er områdene rundt Skei og Skeisnesset utpekt som utvalgte
kulturlandskap. I tillegg har vi bl.a Herlaugshaugen, Ørnerovet og
Solsemhula. Dette gir grunnlag for en skikkelig turistsatsing. En
satsing kommunen må stå i spissen for. Dette vil gi grunnlag for
arbeidsplasser og økt aktivitet innen handel, bevertning og
overnatting.
Næringsutvikling handler også om at det plutselig kan dukke opp
en ildsjel eller en gründer med en god ide. Men det er ingenting
som kommer av seg selv. Kommunen må derfor styrke et
næringsapparat som kan bistå enkeltpersoner, utvikle turisme og
etablerte bedrifter til å sikre dagens arbeidsplasser på Leka, men
også bidra til nytenkning og nye muligheter.
Leka er ufrivillig liten, men Leka arbeiderparti går inn i kommende
valgperioden med tro og håp for framtiden og med en politikk for
Leka kommune der optimisme og pågangsmot skal råde.
---------------------------------------------------

FOLKEMØTE M/VALGDEBATT
TORSDAG 1/9- 11 KL. 19.30, PÅ SKOLEN
Fagforbundet
Fra SP stiller
Fra SV stiller
Fra V stiller
Fra AP stiller

Leka har utfordret våre politikere til valgdebatt.
Per Helge Johansen og Trond Hiller
Thor Erling Knædal og Mari-Anne Hoff
Åsmund Nilsen og Lars Thorvik
Bjørn Arne Laugen og Arnfinn Holand

Med forbehold om endring av navn.
Møt opp, hør og spør våre politikere hva de har på
programmet det neste 4 år.
Kaffeslag fra kl. 19.30 og fram til debatten starter kl. 20.10.
Da skulle Gutvikværingene være på plass.
(Dæm ska få kjøp kaffe dæm å.)
ARR. Fagforbundet Leka
Se for øvrig oppslag på butikkene.
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Når dette skrives er vi snart i midten av august og vi
aner at høsten er i anmarsj. Været er vel ikke endret
seg av betydning. Denne sommeren har vært som en
forsmak på høst omtrent siden St Hans. Det er blitt betydelig mørkere
om kveldene og snart er det slutt på lyse netter.
Ute i verden er det like urolig som det har vært lenge. Det smeller
fortsatt i Afghanistan, i Irak, i Libya, for ikke å snakke om i Syria hvor
den grumme tyrann av en president sørger for å få skutt flest mulig av
sine landsmenn som ikke liker enevelde og korrupsjon.
Sør i Europa har både grekere, italienere og spaniere levd over evne
lenge. De styrende i disse landene har latt dette skje ved å la
lønnsutgiftene øke mer enn årlige brutto nasjonalprodukt tåler.
For å kunne sitte ved makten har de tatt opp store årlige lån i utlandet
som de ikke lenger er i stand til å betale renter og avdrag på. USA er
også i vanskeligheter. Der har de opptatt så store lån både innen- og
utenlands at det barker mot ny finanskrise, ikke bare der, men i hele
den industrialiserte verden. Her til lands sitter vi litt bedre i det, vi har
jo oljen. Dette er vel og bra så lenge noen har råd til å kjøpe den og de
andre produktene landet eksporterer.
I to samfulle uker har både TV, radio og aviser vært fulle av stoff om
de uhyggelige hendelsene i Oslo og på Utøya 22. juli. Mange av oss
syns det har blitt i meste laget. Det er også de som mener at disse
forferdelige tildragelsene utnyttes politisk. Både regjeringssjef og
statsråder omtrent bor i TV og radio-studioer, de legger ansiktene i
seriøse folder og lar det skinne gjennom at både de selv og det
statsapparat de har til hånde hadde taklet situasjonen
helt forbilledlig. PST kunne ikke ha gjort noe, politiet mangler penger
for å være skikkelig på hugget. Bare brannvesenet synes å ha sitt på
det tørre, for å si det slik. Statsrådene farter rundt med TV-fotografer i
helene og håndtakker alle som kan tenkes å ha hatt noe ansvar for
sikkerhet og offentlig service, det synes å være slipstvang over hele
linjen, alt mens vi hører ymt om at det kan være det forestående
valget som er noe av drivkraften til alt oppstyret. Vi stiller oss
ingenlunde bak slike synspunkter, men skjønner godt at sånne tanker
kan oppstå.
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På det lokale plan kan en også denne gang notere seg positive trender.
Først og fremst vil vi nevne oppryddingen rundt redskapsskuret på
kirkegården. Slik skal det se ut! Forhåpentlig vil de som ferdes der
sørge for at det er ryddig og fint også i fremtiden. Videre har vi merket
oss at noen gamle hus som har stått til forfall i årevis nå blir pusset
opp. Det er en trend vi håper vil fortsette. Velstelte hus langs veien er
et bevis på levende bygder og tegn på optimisme, trivsel og tro på
stedet der en bor.
Når det gjelder politisk aktivitet har det vært stille en god stund.
Det er å håpe at det skjer endringer i så måte når kommunevalget
rykker nærmere. Nå venter vi på at de som står bak de fire lokale
listene som øens borgere kan nytte ved valget begynner å røre på seg.
Det er sterkt ønskelig at lokale kampsaker blir presentert. På bakgrunn
av sommerens ulykkelige hendelser bør rikspolitiske saker legges bort
under valgkampen denne gang. Som alltid er det fire nye års
lokaldemokrati som er valgets tema. Da er det spørsmål om hvilke
kampsaker de forskjellige partiene har for den kommende valgperiode.
Hvilke saker de vil gå i bresjen for, lokalt og regionalt. Det er bare på
denne måten en kan vurdere troverdigheten til både partiene og de
enkelte politikere som velges og som vil avgjøre om de er noe å satse
på ved neste korsvei.
Neste gang tar vi sikte på å gi noen tips til de lokale velgere – så følg
med!
Lorents Didrik Klüver, vår og landallmuens fremste rådgiver i praktiske
spørsmål, har dette tips for august måned:

I denne Maaned kan intet Øl brygges, som skal henligge
længe. Bedærvet og uklar Viin kan gjøres brugbar ved at
tilsætte den Vand, der er destileret af den Urt, som kaldes
Hjertensfryd.
Ord
Fertryt’ (ta ting ille opp), gælnhei (tjukk l, vågal og litt vill ungjente),
hel’ – helest’ (tjukk l, helst brukt negativt:: “eg heli’ kji deinne
musikken”), kausji’ (kjølig)
Uttrykk
Ta med deg døra! ( Lukk døra etter deg!)
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“Jeg har mer og mer oppdaget at det viktigste i menneskelivet er
det samme fra vugge til grav;
VENNSKAP
KJÆRLIGHET
AT NOEN BRYR SEG OM OSS
TRYGGHET
VARME
NÆRHET!
Sitat Simon Flem Devold

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

FOTPLEIER MARGRETHE EDVARDSEN
kommer til Leka sykestue
onsdag 24. og torsdag 25. august
For timebestilling ring mobil 901 52 243
---------------------------------------------------

Vi hilser og gratulerer...
Hipp hurra for gudmor Laila Husby
som hadd bursdag 11. august.
Stor bursdagsklæm fra Line
---------------------------------------------------

Tøffe-Tove

Sangstjerne-Tove

Blomsterpike-Tove

Alt kler den smukke og 1. september blir denne flotte dama 40 år!
Masse gratulasjoner på dagen fra
“Julebordskomitéen”
10

Mandager

Tirsdager

Onsdager

Torsdager

Fredager
Lørdager
Søndager

0900
1100
1100
1130
1100
1100
1200
1500
0900
1100
1100
1830
2000
1100
1100
1130
2000
0900
1100
1100
1100
1100
1200
1100
1100
2000

- 1530
- 2300
- 2300
- 1400
- 2300
- 2300
- 1300
- 1700
- 1530
- 2300
- 0230
- 1945
- 2300
- 2300
- 1400
- 1530
– 2300
- 0230
- 2100
- 0230
- 1400
- 2100
- 2300

NTE Expert åpen
Vertshuset Pub og Catering åpent
åpen solstudio
åpent bibliotek
åpen solstudio
Vertshuset Pub og Catering åpent
åpent bibliotek
åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
NTE Expert åpen
åpen solstudio
Vertshuset Pub og Catering åpent
åpent bibliotek
linedans i Lille Herlaughall
åpen solstudio
Vertshuset Pub og Catering åpent
åpent bibliotek
bingo Skei
NTE Expert åpen
åpen solstudio
Vertshuset Pub og Catering åpent
åpen solstudio
Vertshuset Pub og Catering åpent
åpent Steinsenter (mai-september)
åpen solstudio
Vertshuset Pub og Catering åpent
bingo på Solsem
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AUGUST
Onsdag
Torsdag

24
25

Fredag
26
Lørdag
27
SEPTEMBER
Torsdag 01
Lørdag
03
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Søndag

04
05
06
07
11

Mandag

12

Lørdag
17
Torsdag 29
OKTOBER
Tirsdag
04
Uke 41
Torsdag 20
Onsdag
26
NOVEMBER
Tirsdag
01
Tirsdag
16
Tirsdag
22
Fredag
25
DESEMBER
Tirsdag
06
Torsdag 15
Tirsdag
20
Onsdag
21
JANUAR
Tirsdag
03
FEBRUAR
Uke
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Fotpleien er på sykestua
Fotpleien er på sykestua
Kommunestyremøte Lekatun kl 1030
Forhåndsstemmegivning på Lekatun kl. 1900-2100
Forhåndsstemmegivning i Gutvik Grendahus kl. 1100-1330
Folkemøte med valgdebatt, skolen kl. 1930
Forhåndsstemmegivning på Lekatun kl. 1100-1330
Forhåndsstemmegivning Menighetsråd Lekatun 1100-1330
Gudstjeneste Leka kirke kl. 1115
Forhåndsstemming Menighetsråd Leka sykestue 1700-1800
Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Forhåndsstemmegivning institusjon Leka sykestue 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
Nord-Trøndelag Teater – HELG av Thorvald Sund
Kommunestyremøte Lekatun 1030
Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Skolens høstferie
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030
Markering av verdensdagen for Psykisk Helse
Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030
Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Skolefri – fagpedagogisk dag
Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030
Siste skoledag før jul
Første skoledag etter juleferien
Skolens vinterferie
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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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