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Mer informasjon finner du inne i Lekaposten
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___________________________________________________________

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

____________

LEDIGE STILLINGER I LEKA KOMMUNE:
Helsefagarbeider 50% vikariat i turnus, arbeid hver 3. helg
Pleie og omsorg i Leka kommune har ledig stilling som helsefagarbeider.
Stillingen inngår i turnus med for tiden arbeid hver 3. helg.
Stillingens arbeidsområde:
- Vil delta i direkte tjenesteyting overfor pasienter
- Skal bidra til kvalitetssikring av tjenesten, planlegging og utvikling i tråd med ulike mål i
Leka kommune
- Direkte underlagt sykepleiesjefen
Vi søker etter en person med følgende kvalifikasjoner:
- Er utdannet hjelpepleier / omsorgsarbeider/helsefagarbeider.
- Har evne til samarbeid og kommunikasjon.
- Har kunnskap om / være komfortabel med bruk av elektronisk verktøy.
- Har evne til å ta ansvar for å kvalitetssikre tjenesten i tråd med gjeldende lover og
regelverk.
- Har gyldig førerkort for bil klasse B.
- Relevant praksis vil bli vektlagt.
Vi tilbyr:
- Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
- God pensjons- og forsikringsordning.
- Lønn etter tariffavtale.
Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er
fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk
plassering.
Søkere må påregne å bli innkalt til intervju, og personlige egenskaper vil bli vektlagt ved
utvelgelsen.
Stillingen er ikke lyst ledig internt i kommunen. Det tas derfor forbehold om fortrinnstrett
for interne søkere jfr arbeidsmiljølovens § 14.3 7 hovedtariffavtalen kap 1 § 2.3.
Ledig fra 1. oktober 2012
Søknadsfrist: 15. september 2012
Høres dette spennende ut?
For nærmere informasjon og søknad, ta kontakt med
Tove Kvaløy
Tlf. 74 38 72 00
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Ledig renholdsstilling 50 %
6 måneders vikariat med mulighet for fast tilsetting.
Med umiddelbar virkning er det ledig 50 % stilling for renholder ved kommunale bygg i
Leka.
Du vil bli del av et trivelig team som dels har faste arbeidssteder, dels arbeider på ulike
bygg.
Leka kommune har god pensjonsordning og du lønnes etter tariff.
Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr arbeidsmiljølovens § 14.3 7
hovedtariffavtalen kap 1 § 2.3.
Søknadsfrist 17. september 2012.
kirsti.hoff@leka.kommune.no
eller
Leka kommune
Personalkontoret
7994 Leka
_________________________________________________________________

Reguleringsplan, Hodalen hyttegrend, Leka kommune.
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Leka kommunestyre i møte
30.08.12 sak 59/12 reguleringsplan for Hodalen hyttegrend.
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 .
Hodalen hyttegrend, gnr 1 bnr 1 i Leka kommune, skal tilrettelegge for 4 hyttetomter.
Planen med planbeskrivelse ligger på kommunens nettside www.leka.kommune.no
_________________________________________________________________

Skyting på Leka skytterbane
Lørdag 15. september kl. 1500 Kommunepokal Felt
Søndag 16. september kl. 1400 Lekamester Felt
Salg av kaffe og karbonader
Arr: styret i Leka skytterlag
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Informasjon om spredning av gjødselvare
Vi minner om forskriften for spredning av gjødselvare.
Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i
vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites, og skal
gjøres senest innen 30. september. Mellom 1. oktober og 1. november må nedmolding
skje! Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav i Leka
kommune, Nord-Trøndelag.
Fastsatt av Leka kommunestyre 29.august 2007 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om
jord (jordlova) § 3 og § 11 første ledd, jf. forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av
organisk opphav

§ 1. Formål
Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav i Leka har som
formål å hindre forurensing til luft, vann og vassdrag, gjennom å sikre at gjødsla utnyttes
best mulig som en ressurs for planteproduksjonen.
Videre er det et mål å sikre at gjødsla disponeres på en slik måte at hensynet til det
biologiske mangfoldet ivaretas.
§ 2. Virkeområder
Denne forskriften gjelder for spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav,
herunder bla. husdyrgjødsel, silopressaft, avløpslam, kompostprodukter og annen organisk
gjødsel og gjelder for hele kommunen.
§ 3. Forbud mot vann- og luftforurensing
Gjødselvarer av organisk opphav skal disponeres slik at den ikke fører til forurensing
eller fare for forurensing, eller på annen måte berører hensyn nevnt i § 1.
§ 4. Spredetidspunkt
Spredning av gjødselvarer av organisk opphav er kun tillatt i perioden 15. februar til 1.
november. Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark.
Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i
vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites, og skal
gjøres senest innen 30. september.
Ved spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde i perioden 1.- 30.
september skal det settes igjen en sone på minimum 5 m mot bekker, åpne kanaler og
vassdrag som ikke gjødsles. Det bør unngås å spre husdyrgjødsel på sterkt hellende mark i
denne perioden.
Kommunen kan ved forskrift eller enkeltvedtak forby spredning av gjødselvarer mv. av
organisk opphav, som nevnt i 1. -3. ledd, i hele eller deler av perioden fra og med 1.
september til 1. november i områder med alvorlig forurensning eller fare for alvorlig
forurensning.
§ 5. Forhold til andre lover og forskrifter
Krav utover denne forskrift som stilles i andre lover eller forskrifter må oppfylles.
§ 6. Avkorting, tilbakeholdelse og innkreving mv. av produksjonstilskudd
Ved drift i strid med regelverk for jordbruksvirksomhet kan avkorting, tilbakeholdelse,
innkreving mv. av produksjonstilskuddet gjøres i henhold til forskrift 22. mars 2002 nr. 283
om produksjonstilskudd i jordbruket § 12 og § 14.
§ 7. Klage
Enkeltvedtak fattet av kommunen etter § 4, 4. ledd kan påklages til fylkesmannen.
Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt vedtaket er kommet fram til søkeren. Klagen sendes
om kommunen.
§ 8. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 29. august 2007.
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ÅPNINGSTIDER - LEKA SKATTEKONTOR
På grunn av at undertegnede begynner i ny jobb vil skattekontoret bli betjent fra Nærøy
skattekontor de dagene det er åpent.
Leka Skattekontor vil ha følgende åpningstider fra september og ut året:
Tirsdag 4. september kl 09.00 – kl 14.30
Tirsdag 2. oktober
kl 10.30 – kl 14.30
Tirsdag 6. november kl 10.30 – kl 14.30
Tirsdag 4. desember kl 10.30 – kl 14.30
Etter 1.1.2013 vil Leka Skattekontor være stengt.
Nærmeste skattekontor vil da være Nærøy som har åpent mandag og torsdag fra kl 10.0015.00 eller Namsos som har åpent alle hverdager fra kl. 09.00-15.00.
Henvendelser kan også rettes til Skatt Midt-Norge, tlf 800 80 000 alle hverdager i
tidsrommet 0800-1530 eller mail til skattmidt@skatteetaten.no.
Post sendes: Skatt Midt-Norge, postboks 2060, 6402 MOLDE
Minner om at skattekort kan endres på internett;
Finn frem Pin-kodene som du mottok i eget brev og gå inn på www.skatteetaten.no der du
kan fylle inn nye opplysninger.
Skattekort kan også hentes på sms:
Kopi av skattekort: kopi <mellomrom> fødselsnummer
Skjema (rf-1102) : skjema <mellomrom>fødselsnummer
Frikort;
frikort<mellomrom>fødselsnummer
Pinkoder; pinkoder<mellomrom>fødselsnummer
Dette sendes til 02111.
Det kan også hentes ut skjema som en trenger ved levering av selvangivelse, forskjellige
skjema til folkeregisteret og annen informasjon på samme internettadresse.
OBS!
Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske borgere.
Alle som skal melde innflytting og alle som skal ha skattekort må møte personlig på
skattekontoret i Namsos, Steinkjer, Trondheim eller Brønnøysund.
Vil samtidig si takk for meg!
Laila E. Thorvik

_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

S

SØKE – KJØPE – SELGE – LEIE – MISTET:

:

Ved selges
Telefon:478 06 364
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Fagforbundet Leka
I forbindelse med fagforbundsukene (uke 44-45) har styret lyst til å arrangere en
aktivitetskveld/hyggekveld.
Vi ønsker innspill fra våre medlemmer om hva dere har lyst til å ha som aktivitet.
For eksempel dekorasjoner/retro interiør osv.
Vi vil da prøve å få ta i kursholder.
Kom med ideer inen 21. september 2012.
Til

Anne tlf 950 40 966
Torill tlf 413 09 647
_________________________________________________________________________

Åpen gård hos Wenche og Bernt Erik Thorvik
Søndag 16.09.12 kl. 1200-1500
Salg av rømmegrøt, pølse med brød, vafler, kaffe og saft
Ønsker alle velkommen til en trivelig stund.
Arr: Leka Bondelag

_________________________________________________________________________

GUDSTJENSTER
30. sept

Leka kirke kl.11.15
Høsttakkefest v/Donata Faustmann, kirkekaffe

04. nov

Leka kirke kl. 11.15
Vi minnes de som er død siste år

24. nov

Leka kirke – Lys Våken

25. nov

Leka kirke kl. 11.15
Familiegudstjeneste v/ Donata Faustmann
Lys Våken

2. des

Lysmesse i Leka kirke kl. 1600 v/ Dontata Faustmann

24. des

Julaftensgudstjeneste i Leka kirke kl. 1200
v/ Donata Faustmann
Juleandakt på sykestua etter gudstjenesten
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Oppstart 2T, trening og trivsel, høsten 2012
Vi starter opp med pump på
mandag den 10. september.
Oppstart spinning
tirsdag 11. september!

Nybegynner spinn 30 min. tirsdager kl 1845!
Timeplan 2T Leka IL 2012
Kl
18:45
19:30

Mandag
Pump/zumba

Tirsdag
Spinn 30
Spinn 45

Torsdag
Spinn 45

Det blir pump mandager til Zumba starter. De som har vekter/stenger må
ta det med på pumpen.
Priser:
Voksne (1 vgs og oppover)
Enkelttime
kr. 50,1. mnd
kr. 150,-

Spesialpris denne høsten:
kr 300,- for hele høstsesongen 2012!
Oppfordrer alle som trener på 2T til å ta med en venn på trening!
Husk vannflaske, gode treningssko og håndkle.

7

Vega Songlag og Leka Blandakor
vil gjennom
ord og toner
ta dere med tilbake til

Konsert i Fjellvang
lørdag 29.september
Etter konserten blir det dans.

Vi hilser og gratulerer...
Takker og bukker så mye for hyggelige hilsener og annen
oppmerksomhet i forbindelse med min 85 årsdag
Svein Kvaløy sr
Bindal Fotball G16 med Bendik Hass Kjærstad som keeper tok
sølvmedalje under NorwayCup.
Lekaposten gratulerer masse med flott innsats,
litt sent - men like fullt godt ment.
Tusen takk for blomster, gaver og hilsninger i forbindelse med våre dager.
Edith, Kurt, Geir Tore og Kurt Eskil
Jonas, 19 år :-)
Gratuler så mykji med 19-års dan du ha 30.august.
Klæm fra mamma , Bjørn og ræstn tå gjængen :-)
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Mandager

Tirsdager

Onsdager

Torsdager

Fredager
Lørdager

Søndager

11.00
12.30
19.30
19.00
11.00
12.30
15.00
184.5
19.00
19.30
11.00
17.00
18.00
17.30
19.00
20.30
11.00
11.30
17.30
19.30
11.00
19.00
20.00
11.00
12.00
14.00
14.00
11.00
19.00
20.00
20.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

23.00
15.00
21.00
23.00
15.00
17.00
19.15
20.30
23.00
18.00
19.00
19.30
20.30
22.00
23.00
14.00
19.00
23.00
20.30
21.30
21.00
14.00
15.30
15.30
21.00
20.30
21.30

Solstudio åpent
Åpet bibliotek
Pump/zumba - 2T
Turn fra 8. klasse og oppover
Solstudio åpent
Åpent bibliotek
Miljøtorg åpent annenhver tirsd. oddetallsuke
Spinn 30 – 2T
Fotball 7.-10.klasse
Spinn 45 – 2T
Solstudio åpent
Fotball førskole – 2.klasse
Fotball 3-4 klasse
Biblioteket åpent
Miniatyrskyting for barn og ungdom
Fotball ungdom og voksne
Solstudio åpent
Biblioteket åpent
Fotball 4-6 klasse
Spinn 45 – 2T
Solstudio åpent
Fotball 7.-10.klasse
Fotball ungdom
Solstudio åpent
Leka steinsenter åpent (mai-sept)
Fotball ungdom
Guiding Solsemhola
Solstudio åpent
Badminton
Bingo på Solsem
Ballspill damer
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SEPTEMBER 2012
Tirsdag
11.
Lørdag
15.
Søndag
16.
Torsdag
20.
Lørdag
29.
Søndag
30.
OKTOBER 2012
Tirsdag
02.
UKE 41
8-12
Torsdag
18.
NOVEMBER 2012
Søndag
04.
Fredag
23.
Tirsdag
06.
Torsdag
18.
Lørdag
24.
Søndag
25.
Tirsdag
27.
DESEMBER 2012
Søndag
02.
Tirsdag
04.
Søndag
09.
Torsdag
13.
Tirsdag
18.
Fredag
21
Mandag
24.

Formannskapsmøte på Lekatun
Kommunefelt Felt, Leka skytterbane kl. 1500
Lekamester Felt, Leka skytterbane kl. 1400
Åpen gård, Wenche og Bernt Erik kl.
Kommunestyremøte på Lekatun
Forestilling 70-tallet med Leka Blandakor og Vega Songlag – dans, Fjellvang
Høsttakkefest Leka kirke kl. 11.15, kirkekaffe
Formannskapsmøte på Lekatun
Skolens høstferie
Kommunestyremøte på Lekatun
Gudstjeneste Leka kirke kl. 11.15 – vi minnes våre døde
Skolefri – fagpedagogisk dag
Formannskapsmøte på Lekatun
Kommunestyremøte Lekatun
Lys Våken – Leka kirke
Familiegudstjeneste Leka kirke kl.11.15 – Lys Våken
Formannskapsmøte Lekatun
Lysmesse i Leka kirke kl. 1600
Formannskapsmøte Lekatun 1200-1500
Julekonsert i Leka kirke med Bindalseidet Songlag og Leka Blandakor
Kommunestyremøte Lekatun
Kommunestyremøte Lekatun
Siste skoledag før juleferie
Julegudstjeneste i Leka kirke kl. 1200
Andakt på sykestua etter gudstjenesten

JANUAR 2013
Torsdag
03

Første skoledag etter juleferie

FEBRUAR 2013
UKE 8
18-22

Skolens vinterferie

MARS 2013
UKE 13
25-01

Påskeferie

APRIL 2013
Onsdag
17.

Thirtynine Step – Nord-Trøndelag Teater kommer til Herlaughallen

Meld inn planlagte aktiviteter/arrangementer slik at vi får det med i aktivitetskalenderen – og bruk
aktivitetskalenderen når dere planlegger, så unngås unødvendige «kollisjoner».

Smil et smil før du sover,
så går dagens surhet over.
Piet Hein
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