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Servicebygg i Våttvika - Leka Utvalgte kulturlandskap
Våttvika er inngangen til et godt utbygd turløypenett i Skeisnesset.
I år har vi fått satt opp et servicebygg med universelt utformet toalett og en gapahuk.
Det er gjennomført i egenregi av ansatte i Leka (uteavdelingen). Vi vil med dette takke for
flott utført arbeid!
Prosjektet er tildelt både spillemidler og UKL-midler, og området har fått status som statlig
sikra friluftsområde.
Vi er nå helt i sluttfasen på byggeprosjektet og gleder oss til å ta det i bruk for sesongen
2021.
Vi har planer om en offisiell åpning til våren. Tidspunktet for åpning vil bli nærmere
annonsert.
Dette er et kjærkomment tiltak. Leka er et attraktivt reisemål, og vi opplever økende besøk
i området.
Vi vil opplyse om at toalettdelen ikke vil være åpent utenfor turistsesongen (på vinteren).
Dette er av hensyn til flere forhold, bl.a. frostsikring på vinteren og avsetning av ressurser
til renhold.
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Informasjon fra Leka kommune
KJÆRE INNBYGGERE
Adventstiden er i gang, og med den også budsjettarbeidet i kommunen. Budsjettet er nå ute til offentlig høring
etter at formannskapet vedtok det 30. november. Kommunestyrets behandling kommer 17.desember. Det som
ligger ute nå er et enstemmig budsjettforslag. Jeg er glad og stolt over at vi nå gjør investeringer som både bidrar
til økt trivsel for oss som bor her, samt at vi også investerer tungt for framtida for oss selv og de som ønsker å
flytte til kommunen vår.
Inntekter fra havbruket har gjort dette mulig. Jeg har sagt det slik at dette er penger vi må bruke i samfunnet vårt,
vi må «kjøpe» oss noe som er varig og som vi kan ha glede av i framtida.
Her er investeringene som formannskapet har sluttet seg til:
1. Klargjøring av asfaltering Tørrisengveien:
1.000.000
2. Aktivitetpark ved skolen
3.750.000
3. Oppgradering av brannstasjonen
4.000.000
4. Omsorgsbolig (2021)
15.000.000
5. Tømmestasjon for bobiler
500.000
6. Servicebygg
200.000
7. Overtakelse av Gutvik vannverk
2.420.000
8. Omlegging av Gangstøveien
1.000.000
9. Lagerhall ved kommunegarasjen
500.000
10. Nytt låsesystem kommunale bygg
1.000.000
11. Utskifting PC’er
200.000
12. Bygging av ny firemannsbolig
6.000.000
13. Bygdebok for Leka
1.000.000
14. Renovering av Leknes gamle skole
800.000
I økonomiplanen er det lagt inn flere tiltak som vi kommer tilbake til. Det er verdt å merke seg at de fleste av disse
tiltakene ikke er ferdig planlagt, og dermed har vi ikke full oversikt over faktiske kostnader. Dette skal
kommunestyret behandle etter hvert som planene er ferdige. Vi er imidlertid i gang, og når kommunestyret har
fattet sitt endelige budsjettvedtak, - ja så kan vi si at vi er i gang med mange spennende prosjekter som kommer
til å bli ferdige allerede i 2021.
Dere skal få nærmere orientering i folkemøter på Leka og i Gutvik i januar/februar.
Til dere alle:
I denne annerledestida vi lever i, - ta vare på hverandre, nyt advent og juleforberedelser. Nyt alle julelysene og
forventningene hver enkelt av oss har til ei fin førjulstid.
Gode adventsønsker fra
Elisabeth
Ordfører

Alminnelig ettersyn - Budsjett 2021 - Økonomiplan
2021-2024 - kommunale avgifter
I henhold til kommunelovens § 14-3 skal formannskapets innstilling til budsjett og
økonomiplan med alle de forslag til vedtak som foreligger, legges ut til alminnelig ettersyn i
minst 14 dager før den behandles i kommunestyret.
Dokumentene ligger ute til alminnelig ettersyn på Lekatun og på kommunens hjemmeside i
perioden tirsdag 1.desember tom mandag 14. desember 2020.
Høringsfrist er mandag 14. desember innen kl. 1500.
Merknader sendes Leka kommune v/ kommunedirektør innen fristen.
Send til post@leka.kommune.no eller Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 Leka.
Kommunestyret behandler budsjett i møte torsdag 17.desember 2020.
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Ledige stillinger i Leka kommune
100 % stilling for avdelingsleder for institusjonstjenester
50 % stilling for avdelingsleder for hjemmebaserte tjenester
Snarlig tiltredelse / tiltredelse etter avtale
Avdelingslederne for institusjonsbaserte og hjemmebaserte tjenester er direkte underlagt
kommunalsjef for helse og velferd.
Avdelingsleder har det faglige, økonomiske og personalmessige ansvaret på sin avdeling.
Det vil være et naturlig samarbeid mellom avdelingslederne på daglig basis. I perioder,
f.eks. ved ferieavvikling, legges det opp til at avdelingslederne overtar/ivaretar den andres
oppgaver og ansvar.
Din kompetanse og egenskaper
Du må ha
• autorisasjon som sykepleier
• gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
• politiattest uten anmerkninger
• erfaring med relevante digitale fagsystemer, eller få opplæring før tiltredelse
• gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Du bør ha
• ledererfaring / kompetanse innen ledelse
• relasjonskompetanse
• fokus på og erfaring med arbeidsmiljøutvikling
Du må være
• ansvarsbevisst
• tydelig engasjert
• kvalitetsbevisst
• løsningsorientert
• fleksibel
• strukturert
Som
•
•
•
•
•

avdelingsleder hos oss får du
en spennende arbeidshverdag
delta i et godt og kreativt arbeidsmiljø
jobbe i et inspirerende og bredt fagmiljø
mulighet til å bidra til utvikling av tjenester og organisasjon
lønn etter avtale, pensjons- og forsikringsordning gjennom KLP, og flyttegodtgjørelse
etter kommunens reglement

Dersom intern søker blir tilsatt som avdelingsleder, kan det bli ledig stilling for sykepleier.
Vi ber deg derfor om å oppgi om du også søker sykepleierstilling.
Personlig egnethet vil vektlegges når søkerne vurderes. Aktuelle kandidater blir innkalt til
intervju. Spørsmål om stillingen kan rettes til kommunalsjef for helse og velferd; Helga
Bogen Størseth, telefon 936 92 634
Søknad med CV og referanser sendes post@leka.kommune.no –
søknadsfrist fredag 04.12.2020
Det tas forbehold om fortrinnsrett til stilling for interne søkere jf. arbeidsmiljøloven § 14.3
7 og HTA kap 1 § 2.3.
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Leie av bolig(er) Leka og Gutvik
Leka Kommune registrer en positiv utvikling og en økt forespørsel etter bolig i kommunen.
Kommunen har som arbeidsgiver, også behov for å leie bolig til ansatte og nyansatte og
ønsker en oversikt over hva som kan være ledig kapasitet i utleieobjekter for både
langtids- og korttids leie. Vi håper derfor å få etablert en base over ledig utleiekapasitet på
Leka og i Gutvik og vi ber derfor om at du som eier av potensielt utleieobjekt, tar kontakt
med oss. Vi ber om at du melder dette til vårt servicekontor post@leka.kommune.no eller
på tlf 74387000. Eller til undertegnede rune.saus@leka.kommune.no
Kommunalsjef for teknisk og eiendom
Rune Saus

Bassenget
Siste badedag før jul er 11.desember. Det vil bli annonsert når det åpnes i januar.
Det er nå mulig å betale med vipps for bassengkort/ badetime.

Kulturkontoret
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Nye retningslinjer for gudstjenester og kirkelige
handlinger
Under forutsetning av at avstandkravet kan overholdes, kan det være opp til 50 deltakere
under gudstjenester og andre kirkelige handlinger.
Det vil ikke bli feiret nattverd, og det skal ikke foregå lystenning eller annet som får
deltakerne til å gå rundt i kirkerommet. Ofringer til må følgelig foregå via Vipps.
Retningslinjene kan endres på relativt kort varsel, avhengig av koronasituasjonen nasjonalt
og lokalt.
Du får oppdatert informasjon hos kirkeverge Arild Hestø (90 86 08 14).
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Ny prest i Ytre Namdal
Johannes Kvangarsnes (31) fra Ålesund begynner 1. februar som ny sokneprest på Leka.
Han kommer til Ytre Namdal som helt nyutdannet prest.

Kvangarsnes forteller at han de første årene av sitt liv vokste opp på øya Vigra, men at han
mesteparten av sin barndom og ungdomstid bodde på Emblem, som er ei bygd i Ålesund.
Kvangarsnes vet derfor litt om hva det vil si å bo i kystnære strøk. Utenom en bror i Oslo,
så har han hele sin nærfamilie boende i Ålesund. Han forteller at hans mor døde for to år
siden.
Johannes har nå bodd i Oslo i 10 år, der han har studert ved Menighetsfakultetet. Han
opplever at studiene har vært utfordrende faglig og personlig. Det han har likt best er
praksisemnene. Han opplever at det har vært fantastisk å få lov i løpet av studiene til å
høste konkret arbeidserfaring som prest.
Han har også hatt jobb ved siden av studiene. Johannes har blant annet jobbet som
vikarlærer i ungdomsskolen og som ansatt i to forskjellige bokhandler. Kvangarsnes gir
uttrykk for at han ved siden av studiene har hatt variert arbeidserfaring med gode og
trygge arbeidsmiljø.
Johannes Kvangarsnes har en far som jobber som kirkemusiker. Johannes har arvet
interessen for sang og musikk. Han har sunget i flere kor. De siste årene har han vært med
i Oslo kammerkor. Det betyr at det ikke vil være noe å utsette på prestens sangstemme.
Lokale kor i Namdalen bør absolutt merke seg at den nye presten liker å synge i kor. Han
spiller for øvrig litt banjo og cello, men understreker at det bare er til husbruk. I tillegg er
Johannes veldig interessert i litteratur og film. Han har vært med i bok – og filmklubber, og
forteller at han nok bruker nok mer tid på film enn de fleste. Håpet er at det er et lokalt
kinotilbud som kan matche interessen hans.
Han tror også naturen i Namdalen skal kunne klare å tilfredsstille en sunnmørings behov
for livsrom og utsikt. Det er imidlertid bare noe han tror, for i skrivende stund har
Johannes ennå ikke vært i Namdalen, men han understreker at bildene han har sett
forteller om et naturskjønt område. I tillegg har han også hørt mye flott om landsdelen fra
venner og bekjente med tilknytning til eller bakgrunn fra Namdalen.
Johannes forteller at han gleder seg veldig til å tjenestegjøre for menigheten og
fellesskapet, til å møte både unge og gamle, til å bli kjent med møtesteder, fellesskap,
skoler, kulturliv, aktivitetstilbud, nærmiljø, strandlinjer og fjelltopper, og til å delta og bidra
sammen med kolleger og frivillige i menighetslivet, både på Leka, og ellers i Ytre Namdal.
Vi ønsker Johannes Kvangarsnes hjertelig velkommen som prest i Ytre Namdal.
Frode Askekjær – Prost i Namdal
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Gudstjenester i Leka sokn
Søndag 6.desember

kl.15.00

Julaften, torsdag 24.desember kl.11.30

Lysmesse /v konfirmantene i Leka kirke
Julegudstjeneste i Leka kirke

Leka menighet

Gudstjenesteplanen våren 2021

10.01. kl 11.30

Leka kirke

Avskjedsgudstjeneste for Donata

07.02. kl 11.30

Leka kirke

Innsettelsesgudstjeneste for Sokneprest
Johannes Kvangarsnes.

07.03. kl 11.30

Leka kirke

Gudstjeneste v/ Johannes Kvangarsnes.
Utdeling av tegneseriebibel til 5. klassinger.

Gutvik bedehus

Gudstjeneste v/ Johannes Kvangarsnes.

04.04. kl 11.30

Leka kirke

Høytidsgudstjeneste v/ Johannes Kvangarsnes.

02.05. kl ?

Leka kirke

Samtalegudstjeneste v/ årets konfirmanter og
Johannes Kvangarsnes.

22.05. kl 11

Leka kirke

Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Johannes
Kvangarsnes.

kl 15.00

Veglys Nord
For å kunne opprettholde ordningen med veglys er vi helt avhengig av at alle bidrar til
fellesskapet. Vi håper derfor at du også vil betale avgift for 2020:
Overfør kr 550 til vår konto 4468 05 24979 – og legg helst inn hvem det er som betaler.
På forhånd hjertelig takk for ditt bidrag!
Veglys Nord

Salg
Julesalg i garasjen på Østby hver dag t.o.m torsdag 10.12. Kl 12-17.
Håndarbeid, filleryer, villsauskinn, krinalefse.
Velkommen !

Trimkortsesongen 2020
Mange har vært på tur, og noen har allerede levert trimkortene.

Dere kan levere trimkortene når dere er ferdige.
Frist 6.desember.
Ønsker dere krus, så legg ved 100 kr og skriv tydelig navn på hvem som skal ha. Dette
leverer dere i den grønne postkassen (inne) på Joker Husby.
Vi vil gjerne ha inn kortene til alle sammen, selv om dere ikke ønsker krus.
Krusene blir ikke delt ut før mot påske i 2021.
Det vil bli trekning på kortene!
Hilsen Leka IL Allidrettsgruppa
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Takk
Takk for all omsorg, gaver og hilsener i forbindelse med Astrid Helmersens bortgang.
Takk til alle som var med oss i begravelsen.
En spesiell takk til personalet ved Leka Sykestue for god pleie og omsorg.
Ole med familie

AKTIVITETSKALENDER
Tirsdag 8.
Tirsdag 8.
Mandag 14.
Torsdag 17.

Kl 1030
Kl 1500-1730
Fra kl 9
Kl 1030

DESEMBER
Formannskapsmøte (ekstra)
Rulle gjennvinningsmottak
Henting av papir, matavfall og plastemballasje
Kommunestyremøte

Lekatun
NTE-bygg
Lekatun

Nyttige telefonnummer
Leka kommune, servicekontoret
Publikumsåpne kontorer forøvrig
Lege/ legesekretær
Legevakt
Nødnummer legevakt
Politi
Nødnummer politi
Brann

kl. 10.00 – 14.00 tlf 74 38 70 00 post@leka.kommune.no / www.leka.kommune.no
kl. 10.00 – 14.00
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, Leif Pettersen

74 17 60 20
74 39 91 66
95 82 65 28

Leka sykestue
Hjemmesykepleien
Pasienttelefon, sykestua

47 50 86 05
90 11 05 72
47 51 50 10

Helsekoordinator Brita Myrvold
Helsesykepleier Gunnhild J. Gutvik
Fysioterapeut Arnfinn Holand
Kirkekontor
Sokneprest Donata Faustmann
Kirkeverge Arild Hestø
Tilbringertjenesten og handlerute
Leka Taxi AS
Leka vassverk SA,
Arve Haug
Anders Larsen
Skatteetaten;ligningskontor
NAV Leka onsdager kl.1000 – 1400
Politikontakt for Leka: Anne Mette Selnes
Lekaferga
Turistinformasjon
Fjord Viking (hurtigbåt Leka – Namsos)
Midtre Namdal Avfallsselskap

46 91 87 69
47 05 11 35
99 59 39 67
74 39 54 00
92 01 24 81
90 86 08 14 / ah585@kirken.no
07 417
40 69 27 00
91 77 85 43
91 59 66 96
80 08 00 00
55 55 33 33
48 99 75 54
95 73 70 53
74 39 97 70
48 29 45 60
74 28 17 60

Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker fredag 18. desember
Frist for innlevering av stoff er mandag 14.desember
Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff, tlf. 74 38 70 00 post@leka.kommune.no
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Leka kommune

Invitasjon til bønder og øvrig næringsliv i Leka kommune
Leka kommune inviterer til informasjon om nye retningslinjer for kommunalt
næringsfond.
- Prioriteringer
- Krav til søknader
- Saksbehandlingstid
- Næringsfondets størrelse og årlig påfyll
- Spørsmålsrunde
Bønder inviteres til Lekatun 10.12.2020 kl. 1100
Øvrig næringsliv inviteres til Lekatun 10.12.2020 kl. 1400
Invitasjonen deles i to av smittevernhensyn – det er plass til maks 20 personer –
førstemann til mølla for påmelding.
Påmeldingsfrist: onsdag 9. desember kl. 1500 til
post@leka.kommune.no eller via sentralbord 743 87 000

Hjertelig velkommen
Elisabeth Helmersen
ordfører

Oddvar Aardahl
kommunedirektør
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