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Utgiver Leka kommune
Folkemøte om prosjektet HELSE I SENTRUM
– trygghet, trivsel og kvalitet for alle i Leka
Mandag 9. mai kl. 20.00 blir det folkemøte i Herlaugshallen.
Kommunen har fått nye medarbeidere med på prosjektlaget. Firmaet WSP ved Øyvind
Lundberg, Espen Solheim-Kile og Endre Sjøvold er engasjert for å hjelpe kommunen videre
i prosessen. Øyvind og Espen blir med på folkemøtet og forteller hvordan de skal bidra i
prosjektet.
Både Øyvind, Espen og Endre har solid erfaring fra lignende prosjekter. Øyvind har over 40
års erfaring som prosjektleder. Espen har spesiell kunnskap når det gjelder
prosjektgjennomføring. Endre har gjennom mange år arbeidet med å utvikle team som
jobber godt sammen for å løse utfordringer. Alle tre har erfaring i å arbeide med samspill
som gjennomføringsmodell i byggeprosjekter. Modellen brukes i stadig større grad. Nå skal
Leka kommune få hjelp til å finne den beste samspillsmodellen for dette prosjektet.
Anne-Ruth Jangaard fra Komposium utvikling er tilknyttet prosjektet som integrator: Hun
skal blant annet bidra til at alle som er engasjert i prosjektet jobber godt sammen med
kommunen og med hverandre. Hun blir også med på folkemøtet.
Et nytt helsetun handler om mye mer enn et bygg. Det handler om hvordan helse- og
omsorgstjenestene for innbyggerne i Leka kommune skal drives i årene som kommer.
Derfor har prosjektet fått et navn som skal beskrive dette: Helse i sentrum for kvalitet,
trygghet og trivsel for alle i Leka kommune. Som kortnavn brukes Helse i sentrum. Navnet
er i tråd med visjon og verdier i kommunens handlings- og økonomiplan. Et nytt Leka
helsetun skal bidra til å realisere disse verdiene. Medarbeiderne vi har med på laget skal
hjelpe oss med dette. Møt opp i Herlaughallen 9. mai og møt våre nye medarbeidere og få
mer informasjon!

Til kommunens befolkning
VI MARKERER THOMAS HJALMAR MALONEY WESTGÅRD SIN INNSATS I
SKISPORET!
Går for Irland, men først og fremst Lækkværing, Namdaling og Trønder!
Kom til en hyggelig markering i Herlaugshallen, lørdag 7.mai kl. 11.30
Vi serverer kaffe, kaker og selvfølgelig det beste Thomas vet; VAFFEL.
Hvis det klaffer, kommer Frode Estil og Bente Estil,
sistnevnte leder for hovedutvalg kultur.
Det blir kulturelle innslag og gode fortellinger fra Thomas
sitt liv i idretten så langt.
Det blir eget opplegg for barna.
Møt opp til en trivelig lørdags kaffe i hallen!

Ida Skorstad
Leder i idrettslaget

Elisabeth Helmersen
Ordfører
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Informasjon fra Leka kommune
Offentlig høring

– Landbrukspolitiske retningslinjer i Leka kommune –
høringsfrist 27.april 2022. Se høringen på kommunens hjemmeside: Offentlig høring Landbrukspolitiske retningslinjer i Leka kommune - Leka kommune

Flyktningestrømmen fra Ukraina, hva kan du og vi
gjøre?
Leka kommune har blitt anmodet av IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) om å ta
imot 25 flykninger i 2022, for bosetting. Tallet kan virke høyt for en liten kommune som
Leka, og tilsvarer ca. 4,2 % rask befolkningsvekst som en start. Vi registrer et stort ønske
om å hjelpe og bidra, hvor flere boligeiere har tatt kontakt med oss for å tilby enkeltsenger
for en periode, til de som måtte trenge det. Dette anser vi som meget generøst og tar det
med oss i vurderingene videre.
Til tross for dette, har vi et skrikende behov for tilgang på mindre og større boliger, hele
hus, leiligheter eller fritidshus, hytter, rorbuer eller andre beboelige enheter. I en
overgangsperiode trenger vi møblerte enheter for å skaffe til veie de nødvendige boligene
ved plutselig ankomst av flytninger. Vi vet ikke den enkelte flyktnings behov eller skjebne,
men det er ikke det som er viktig nå, det viktigste nå er å kunne hjelpe med et trygt og
godt bosted.
Har du ledig husvære, ledig fritidshus, ledig rom eller tips om ledige boliger, ta kontakt
med Leka kommunes sentralbord, eller Leka kommunes e-post: post@leka.kommune.no
Det er nå vi trenger din hjelp, og det er nå du kan hjelpe.
Ta kontakt for nærmere informasjon og veiledning.
Boligtildelingsnemden i Leka kommune
Leder Rune Saus

Ny åpningstid for NAV-kontoret på Leka:
Onsdager kl 10.30 – 14.30. Gjelder fra 20. april 2022.

SMIL-midler 2022
Leka kommune er tildelt en pott på kr. 250.000 til spesielle miljøtiltak i landbruket.

Hvem kan søke: Tilskudd kan gis til drivere av landbrukseiendom. Eiere av

landbrukseiendom kan også søke selv om de leier ut, forutsatt at det er drift med
produksjonstilskudd på eiendommen.

Søknad

Søknadsfrist til kommunen er satt til 20. mai 2021.
Det søkes elektronisk via Altin: Søk SMIL elektronisk via Altinn
Søknadsskjemaet er lagt opp slik at de fleste etterspurte opplysninger kan fylles direkte inn
i skjemaet. Det vil være behov for bruk av vedlegg som utfyllende informasjon (kart,
kostnader m.m.).

Følgende tiltak kan omsøkes:
Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter. Omfatter planlegging av
større SMIL-tiltak.
Tilskudd til kulturlandskapstiltak og forurensingstiltak.
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1. Tiltak i kulturlandskapet.

• Bevare og fremme biologisk mangfold, holde gammel kulturmark i hevd og bekjempe
fremmede arter.
• Friluftsliv og tilgjengelighet.
• Bevare kulturminner og kulturmiljøer (inkl. verneverdige bygninger)

2. Tiltak mot forurensing.




Hydrotekniske anlegg og økologiske rensetiltak
Særskilte bygningsmessige miljøtiltak
Utslipp til luft

For mer info:
• Landbruksdirektoratet: Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Tilskudd til tiltak i beiteområder 2022
Leka kommune er tildelt 30 000 kroner til tiltak i beiteområder i 2021.

Hvem kan søke: Tilskudd gis til beitelag og andre former for organisert samarbeid der
det drives næringsmessig beitedrift. Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best
mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme
fellestiltak i beiteområdene.

Søknad

Søknadsfrist til kommunen er satt til 20. mai 2021.
Det søkes elektronisk via Altin: Altin
Søknadsskjemaet er lagt opp slik at de fleste etterspurte opplysninger kan fylles direkte inn
i skjemaet. Det kan være behov for bruk av vedlegg for utfyllende informasjon (kart,
kostnader m.m.).
Tilskuddet kan gis til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til
beitebruk i utmark, i tillegg til ulike planleggingsprosjekter som fører til god og effektiv
bruk av utmarksbeitene.
For mer info se:
• Landbruksdirektoratet: Tilskudd til tiltak i beiteområder

Bør Børson jr. Forestillingen vises i Herlaughallen 12. mai kl 1730,
som eneste visningssted i Ytre Namdal !
Kan være lurt å være tidlig ute med billettkjøp.
Billetter kjøpes på Turneteateret sine sider:
Turneteateret i Trøndelag (turneteatret.no)

Årsmøte i rådyrvaldet på Leka
avholdes 28 april kl 20.30 på Lekatun, vanlige årsmøtesaker. Kaffe og kjeks serveres.
Har noen saker de vil ta opp så kan det gjøres i møtet, skal noe sjekkes opp på forhånd
kan man ta kontakt med undertegnede.
Jacob Sandvik tlf 93099681

Ettermiddagstreff på Lekatun
mandag 25. april kl 1530 – 1730.
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17. MAI KOMITE FOR 2022 I HERLAUGHALLEN ER:
HUSBY/SKEI/BOTNET
I 2012 vedtok Leka formannskap å oppnevne 5 grendvise komiteer som på rundgang får i
oppdrag å stå for 17. mai-arrangementet i Herlaughallen.
I år er det grend nr 5 Husby/Skei/Botnet er arrangør igjen.
Da vedtaket ble gjort i 2012 ble et utvalg personer av alle som bodde i de 5 grendene listet
opp. Siden den gang er det flyttet personer til og fra, slik at listen er korrigert noe. Ikke
alle står på listen, men alle er hjertelig velkomne til å være med. Og det står komiteen fritt
å komplettere listen med personer som kan bidra.
Britt og Ole Kristian Holand står først på listen, og får i oppdrag å kalle inn til første
møte. Det betyr ikke at de får mere ansvar enn resten av komiteen, kun ansvar for å kalle
inn til første møte.
På Lekatun ligger en ringperm med informasjon, praktiske tips og oversikt over
mengdeberegning av mat og drikke mm, den kan lånes ut under arbeidet med
planleggingen.
Britt og Ole Kristian Holand
Audhild Hansen
Åsmund Nilsen
Elin og Sigbjørn Pettersen
Kristin Floa og Arnfinn Holand
Laila og Sveinung Thorvik
Jessa Garstad
Karl Oddvar Hakkebo
Marit Østby og Bjørn Sundberg
Rigmor og Tor Erik Reppen
Torill og Trond Grande
Wenche og Bernt Erik Thorvik

Anne og Per Otto Furre
Beate Johansen
Bjørg og Olaf Nilsson
Kirsti Østby
Laila og Odd Husby
Lars Garstad
Lena og Stig Johansen
Line Rogne
Nina og Stig Holmstrand
Per Helge Johansen
Vivian og Bjørn Arne Laugen
Ågot og Arve

Malin Skaufel og Vegard Strand
Tove Kjeøy Vikestad og Fans Ruben Aune
Maribell og Bjørn Roald Ulriksen
Geraldine og Frank Johansen
Alisa og Svein Arve Solli
Vidar Furre
Bodil Furre

Mona Reppen
Ariam Kifelmikiel
Rune Rogne
Ruth og Åsmund Aune
Torgrim Furre
Adrianna Druzkowska

Lykke til med arrangementet!
Mvh
Beathe Mårvik

Leka gror igjen
Eldrerådet ønsker å invitere grunneiere, kommunen og potensielle vedhuggere til et møte
for å sondere muligheten til å danne et hogstlag i Leka.
Bakgrunnen er at Leka gror igjen. Samtidig har mange eldre og uføre problemer med å
skaffe seg ved. Dessuten kan kjøp av ved være en stor ekstra utgift for mange uføre og
eldre.
Eldrerådet ønsker derfor å invitere til et kveldsmøte for å sondere muligheten for å etablere
et hogstlag – gjerne med spreke pensjonister. Tanken er at hogstlaget selv må bestemme
tempo. Også sosial trivsel må vektlegges. Eldrerådet oppfordrer spreke pensjonister og
andre som kan tenke seg å ta et tak å møte opp.
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Eldrerådet inviterer kommunen for å lufte tanken om at kommunen sponser utstyr og på
annet vis hjelp til selve drifta av et slikt hogstlag.
Ordningen skal ikke konkurrere ut grunneiere som selger ved som en del av gårdsdriften.
Eldrerådet inviterer til kveldsmøte om etableringen av et hogstlag onsdag 27.04 kl. 2015
på Lekatun.
Leka eldreråd

Støtte til våre ukrainske venner i nød – Leka kirke

Tirsdag 10.mai kl. 19.00 blir det et møte i Leka kirke for å markere støtte til våre
ukrainske venner i nød.
Håkon Fagervik fra Nordic Mission forteller om arbeidet de gjør i Ukraina. Det blir
rapporter og vitnesbyrd fra deres arbeid i Ukraina.
Det ser også ut som noen av flyktningene som bor på Nordic Mission sitt senter på
Levanger blir med og deler sine historier.
Alle er hjertelig velkommen til å tenne et lys, be en bønn eller støtte arbeidet på
andre måter.
Ørjan Aarmo

Gudstjenester i Leka sokn
Samtalegudstjeneste

søndag 24.april

kl.11:30

Gudstjeneste

søndag 22.mai

kl.11:30

Konfirmasjonsgudstjeneste

lørdag

kl. 11:00

4.juni

Andre søndag i påsketiden,
Konfirmantdeltakelse
Utdeling av bøker til 5,6 og
7 åringer
Pinseaften
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AKTIVITETSKALENDER
Mandag 25.
Tirsdag 26.
Onsdag 27.
Torsdag 28.

Kl 1530-1730
Kl 1500-1730
Kl 2015
Kl 2030

Lørdag 7.
Mandag 9.
Tirsdag 10.
Tirsdag 10.

Kl 1130
Kl 2000
Kl 1145
Kl 1500-1730

Tirsdag 10.

Kl 1900

Tirsdag 24.
Onsdag 25.

Kl 1500-1730
Kl 1045

Nyttige telefonnummer
Leka kommune, servicekontoret
Lege/ legesekretær
Legevakt
Nødnummer legevakt
Politi
Nødnummer politi
Brann
Tannlege–Ytre Namdal tannklinikk
Veterinærvakt
Namdal Landbrukstjenester SA
Kontakt ved påkjørsel av dyr
Leka sykestue
Hjemmesykepleien
Pasienttelefon, sykestua
Tildelingskoordinator/brukerkontor
Werna Arntzen
Helsesykepleier Gunnhild J. Gutvik
Fysioterapeut Arnfinn Holand
Kirkekontor
Sokneprest Johannes Kvangarsnes
Kirkeverge Arild Hestø
Tilbringertjenesten og handlerute
Leka Taxi AS
Ghanam Taxi
Leka vassverk SA, Arve Haug
Anders Larsen
Skatteetaten; ligningskontor
NAV Leka
Politikontakt – Morten S. Halvorsen
Lekaferga
Turistinformasjon
Fjord Viking (hurtigbåt)
Midtre Namdal Avfallsselskap

April
Ettermiddagstreff
Rulle – gjenvinningsmottak
Leka gror igjen – møtearr. Leka eldreråd
Årsmøte i Rådyrvaldet Leka
Mai
Thomas H. Westgård – markering
Folkemøte – prosjekt Helse i sentrum
Formannskapsmøte
Rulle – gjenvinningsmottak
Møte – Markere støtte til våre ukrainske
venner i nød
Rulle – gjenvinningsmottak
Kommunestyremøte

74 38 70 00
74 38 70 38
116117
113
02800
112
110
74 17 60 20
74 39 91 66
40 00 15 09
95 82 65 28
47 50 86 05
90 11 05 72
47 51 50 10

kl.10.00–14.00
kl.11.00–12.00

Lekatun
NTE-bygg
Lekatun
Lekatun
Herlaughallen
Herlaughallen
Lekatun
NTE-bygg
Leka kirke
NTE-bygg
Lekatun

ma.-fr.
ma.-fr.

46 91 87 69
47 05 11 35
99 59 39 67
74 39 54 00
97 13 32 48
90 86 08 14 ah585@kirken.no Kontordag på Leka første torsdag i mnd – kl 11-13
07 417
40 69 27 00
46 80 91 15
91 77 85 43
91 59 66 96
80 08 00 00
55 55 33 33
kl.10.30–14.30 onsdager
91 16 03 06
hverdager kl 08-15
95 73 70 53
74 39 97 70
48 29 45 60
74 28 17 60
firmapost@mna.no

Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker; fredag 6. mai 2022. Frist for innlevering av stoff
er mandag 2. mai 2022. Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff, tlf. 74387000
post@leka.kommune.no Du finner også Lekaposten på www.leka.kommune.no

6

