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Valgting søndag 12. september:  
I Leka kommune er det vedtatt å ha åpent valglokale også søndag før offisiell valgdag. 
Lekatun benyttes som stemmelokale for alle kretser i kommunen.  
 
Åpent valglokale for alle stemmekretser    kl. 1300 - 1600  Lekatun  

 
Valgting mandag 13. september:  
Offisiell valgdag i 2021 er fastsatt til mandag 13. september. 
Du kan avgi din stemme på valgdagen på følgende steder i Leka kommune: 
 
Åpent valglokale for valgkrets 001 Gutvik    kl. 1100 – 1630 Gutvik grendehus  
Åpent valglokale for valgkrets 002 Kvaløy/Husby   kl. 1100 – 1900 Lekatun  
Åpent valglokale for valgkrets 003 Haug/Solsem/Stein  kl. 1100 – 1630 Grendahuset                        
                                                                                                                                 Fjellvang 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker; fredag 24.september. 
Frist for innlevering av stoff  er mandag 20.september. 

Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff, tlf. 74 38 70 00    post@leka.kommune.no 

Du finner også Lekaposten på www.leka.kommune.no 

mailto:post@leka.kommune.no
http://www.leka.kommune.no/
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                Informasjon fra Leka kommune 
               
 

Covid-19 
Per 6.september er det satt over 800 doser vaksine mot covid-19 i Leka, det betyr at 92,1 % har fått 
første dose og 82,7 % har fått to doser, dette gjelder innbyggere over 18 år. 
 
I tillegg har 16 og 17 åringene fått tilbud om vaksine, og fra neste uke vil det gis tilbud til unge fra 12 til 
15 år.  
 
Med oppstart på skoler og studier har smittetallet økt i hele landet, og også i vårt fylke. Det er i 
hovedsak de som ikke er vaksinert som smittes, og som sprer smitten videre.  
 
Mer enn noen gang gjelder det å 
• holde avstand - minst 1 meter 
• ha god håndhygiene - vask med såpe / sprit, ikke håndhilse 
• ha god hostehygiene - host/nys i papirtørkle eller albuekroken 
• holde seg hjemme ved symptomer på infeksjon med coronavirus og teste seg 
               
 

Slamtømming  
MNA - Midtre Namdal avfallsselskap har ansvaret for innsamling, avvanning og behandling av septisk 
slam i Leka kommune. Det er firmaet Stoklands AS som utfører innsamlingen.  
Spørsmål angående slamtømming skal rettes direkte til MNA. 
Telefon: 74 28 17 60 epost: slam@mna.no 
               
 

Feiing i Leka kommune 
Hytte/fritidshus - angående feiing/tilsyn vennligst kontakt for avtale: Leif Pettersen, tlf 95826528. 
               
 

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 / tlf 74387000, eller til undertegnede rune.saus@leka.kommune.no 
Kommunalsjef for teknisk og eiendom Rune Saus 
               
 

Romslig hybel til leie 
Felles kjøkken med eget kjøleskap, felles oppholdsrom, kr 150 per døgn 
Trine Olsen, telefon 917 99 608 
               
 

Hus ønskes kjøpt 
Vi er en familie på tre som har flyttet til Leka, og vi ønsker å kjøpe hus – kontakt meg på telefon 
95869147. Ingrid Skogly 
 

mailto:slam@mna.no
mailto:post@leka.kommune.no
mailto:rune.saus@leka.kommune.no
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Ettermiddagstreff på Lekatun 
Mandag 20.september og mandag 4.oktober 
kl.1530 – 1730. 
Kaffe og vafler. Loddsalg. 
Velkommen! 
Ingunn, Karin, Randi og Marit 
              
 

Årsmøte i Teaterlaget 
Onsdag 22.09.21 kl. 19.00 på Cafe Flora. 
Vanlige årsmøtesaker. 
Vi ønsker at dere melder dere på pga matbestilling.  
Velkommen skal dere være! 
Hilsen styret i teaterlaget 
Meld deg på til: Maja Furre, 977 31 678 eller Line Ekrem, 950 40 553 
               
 

Fra Bygdekvinnelaget i Leka 
Nei da, vi har ikke tenkt å gi oss med strikkekaffe 
for trivselen skyld! 
I disse korona tider har det riktignok ikke vært 
mye aktivitet, men i juli greide vi faktisk å hive 
oss rundt og invitere til bok- kveld med Miriam 
Husby Sterner som foreleste om psykisk 
helse  og det å finne styrken i seg selv til å 
komme videre i livet etter traumatiske 
opplevelser. Det var sterke 
personlige  fortellinger. Hun leste også dikt fra 
boka si: Lita jente Aldri mer og åpnet for 
spørsmål og dialog. 
Bygdekvinnelaget kastet seg rundt og greide på 
kort varsel å diske opp med kaker og kaffe samt 
blomsterpyntet  lokale. Og fikk fullt hus  og god 
stemning i det gamle E-verkslokalet. 
Selv med alle korona hensyn ivaretatt var mer 
enn tyve tilstede. Og det var positive 
tilbakemeldinger å høre, sosialt,  og et tema 
som er aktuelt å sette lys på. 
 
Nå tenker vi litt framover og har tenkt å prøve å 
få igang strikkekaffe- kvelder igjen.  
(Innafor alle koronahensyn, naturligvis. Vi er 
fremdeles ikke ferdig med pandemien og tar alle 
forholdsregler med avstand og renhold.) 
 

Vi starter 30. September og fortsetter med å 
møtes hver 14. dag som vi har brukt å gjøre. 
Datoer for strikkekaffe  før jul blir da: 
30.september 
14. og 28. oktober  
11. og 25. november. ( 25.nov. blir siste møte 
før jul). 
 
Første møte i 2022 blir den 20.januar. Dette blir 
også årsmøtedato for  2020 og 2021. 
(Som har blitt utsatt og forskjøvet p.g.a.korona.) 
Styret har bestemt å utsette  innbetaling av 
kontingent til 2022. 
 
Sett kryss i kalenderen på 30. September og 
kom til strikkekaffe. 
Hvis ikke annet annonseres møtes vi i det gamle 
E-verksbygget. 
Og tidspunktet er fra 19.00. til ca.  22.00. Det er 
lov å komme om klokka skulle bli 20 også og  
det er først og fremst for å få litt sosialt påfyll vi 
møtes. Så får vi drøfte hva slags aktiviteter vi 
skal drive med i vinter. 
 
Velkommen til gamle og veldig gjerne nye 
medlemmer. 
Med hilsen fra styret for Bygdekvinnelaget i 
Leka V/Bitte 
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Spleis for Thomas Maloney Westgård 
Jeg satser videre som før i skisporet hvor det i 
kommende sesongen er OL i Beijing som er det store 
målet.  
I den anledning har lokale krefter startet en ny Spleis 
for å gjøre forutsetninger bedre inn mot sesongen.  
Ettersom OL tar plass i høyden (1700moh) er det 
nødvendig å få nok høydedøgn inn mot 
mesterskapet for å være godt nok akklimatisert. For 
å være mer presis vil det være nødvendig med minst  

60 dager i høyden for å stille godt nok forberedt. 
Slike høydeopphold koster økonomisk, og de 
innsamlede pengene vil gå til dette formålet. 
Ønsker at alle som gir penger til innsamlingen oppgir 

navn slik at jeg kan få gitt en skikkelig takk       
Enormt takknemlig for bidragene og entusiasmen 
dere gir! 
Mvh. Thomas 

 

 
BLI MED PÅ LAGET OG TA UTFORDRINGEN VED Å SETTE INN ET KRONEBELØP TIL THOMAS. 
Gå inn på Spleis og søk opp Thomas eller  
vipps til Leka Idrettslag nr:105464 og merk Thomas. 

               

 
Kjære alle medlemmer  
Minner om: Årsmøte onsdag 15.september kl 1900 – Lekatun. 
 
Ordinære årsmøtesaker: 

1. Konstituering 
2. Godkjenning av innkalling av sakliste 
3. Valg av ordstyrer/møteleder og referent  
4. Årsmelding og regnskap – fås ved å henvende seg til Lekatun ved Venke Thorsen telf 952 23 145 

eller mail: venke.thorsen@leka.kommune.no 
5. Innkomne forslag 

a. Forslag til vedtektsendringer – disse fås også hos Venke Thorsen 
b. Styrehonorar - drøfting  

6. Valg av styre 
Innkallingen er også lagt ut på Herlaugsgildets facebookside.  
I tillegg er årsmøtesakene sendt de medlemmene vi har mailadresse på. 
Vel møtt. Styret i Herlaugsgildet  
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Skjærp dæ 
Turne-teateret kommer til Leka folkebibliotek tirsdag 21.september kl.18.00  
 
Nå er det på tide at vi blir snillere og rausere  
både med oss selv, hverandre og jordkloden!  
Intet mindre. 
Den nordnorske forfatterdivaen Astri Hansen Juvik  
møter trønderrockeren Terje Tranaas på scenen.  
Vi lover, du har aldri opplevd noe lignende før! 
Knakende gode livsfilosofiske tekster  
mikses med musikk komponert eller spesielt utvalgt  
for anledningen.  
Teksten og musikken er skjør som glass  
eller brautende og frampå – som livet selv. 

 

AKTIVITETSKALENDER 

SEPTEMBER 

Søndag 12. Kl.13.00 – 16.00 Stortingsvalg - Sametingsvalg Lekatun 

Mandag 13. Kl.11.00 – 19.00 Stortingsvalg – Sametingsvalg Lekatun 

Mandag 13. Kl.11.00 – 16.30 Stortingsvalg – Sametingsvalg Gutvik grendehus 

Mandag 13. Kl.11.00 – 16.30 Stortingsvalg – Sametingsvalg Fjellvang/Solsem 

Tirsdag 14. Kl.15.00-17.30 Rulle – Gjenvinningsmottak NTE-bygg 

Onsdag 15. Kl.19.00 Årsmøte i Herlaugsgildet Lekatun 

Torsdag 16. Kl.10.30 Kommunestyremøte Lekatun 

Søndag 19. Kl.24.00 Høringsfrist kystsoneplan  

Mandag 20. Kl.15.30 – 17.30 Ettermiddagstreff Lekatun 

Tirsdag 21. Kl.18.00 Turneteateret – Skjærp dæ! Biblioteket 

Tirsdag 28. Kl.15.00-17.30 Rulle – Gjenvinningsmottak NTE-bygg 

Torsdag 30. Kl.19.00 – 22.00 Strikkekafe NTE-bygget 

OKTOBER 

Mandag 4. Kl.15.30 – 17.30 Ettermiddagstreff Lekatun 

Tirsdag 12. Kl.10.30 Formannskapsmøte Lekatun 

Tirsdag 12. Kl.15.00 – 17.30 Rulle – Gjenvinningsmottak NTE-bygg 

Onsdag 13.  Offentlig bading - sesongstart  

Torsdag 21. Kl.10.30 Kommunestyremøte Lekatun 

Søndag 24. Kl.19.00 Trøndelag Teater – Eg er vinden Herlaugshallen 

Tirsdag 26. Kl.15.00 - 17.30 Rulle – Gjenvinningsmottak NTE-bygg 

NOVEMBER 

Tirsdag 9. Kl.15.00 – 17.30 Rulle – Gjenvinningsmottak NTE-bygg 

Tirsdag 16. Kl.10.30 Formannskapsmøte Lekatun 

Torsdag 25. Kl.10.30 Kommunestyremøte Lekatun 

Tirsdag 30. Kl.10.30 Formannskapsmøte Lekatun 

DESEMBER 

Onsdag 8. Kl.18.00 Trøndelag Teater – Jakob og Neikob Herlaughallen 

Torsdag 9. Kl.10.30 Kommunestyremøte Lekatun 

Tirsdag 14. Kl.15.00 – 17.30 Rulle – Gjenvinningsmottak NTE-bygg 
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Nyttige telefonnummer      
             Leka kommune, servicekontoret  74 38 70 00   kl.10.00–14.00 ma.-fr.   

Lege/ legesekretær    74 38 70 38   kl.11.00–12.00  ma.-fr.   

Legevakt     116117        

Nødnummer legevakt    113          

Politi                   02800      

Nødnummer politi     112 

Brann   110 

 

Tannlege–Ytre Namdal tannklinikk  74 17 60 20 

Veterinærvakt   74 39 91 66 

Kontakt ved påkjørsel av dyr  95 82 65 28   

 

Leka sykestue    47 50 86 05 

Hjemmesykepleien   90 11 05 72 

Pasienttelefon, sykestua  47 51 50 10 

Helsekoordinator Brita Myrvold 46 91 87 69 

Helsesykepleier Gunnhild J. Gutvik 47 05 11 35    

 

Fysioterapeut Arnfinn Holand 99 59 39 67 

Kirkekontor    74 39 54 00  

Sokneprest Johannes Kvangarsnes  97 13 32 48 

Kirkeverge Arild Hestø  90 86 08 14 ah585@kirken.no 

 

Tilbringertjenesten  og handlerute  07 417 

Leka Taxi AS      40 69 27 00   

Ghanam Taxi   46 80 91 15 

 

Leka vassverk SA, Arve Haug   91 77 85 43  

                           Anders Larsen  91 59 66 96 

Skatteetaten; ligningskontor  80 08 00 00 

NAV Leka   55 55 33 33 kl.10.00–14.00  onsdager  

Politikontakt - Anne Mette Selnes  48 99 75 54  

 

Lekaferga     95 73 70 53    

Turistinformasjon    74 39 97 70 

Fjord Viking (hurtigbåt)  48 29 45 60  

Midtre Namdal Avfallsselskap 74 28 17 60 firmapost@mna.no 
               
 

Gudstjenester i Leka sokn 
Søndag 3/10 Høsttakkefest i  Leka kirke     kl.11.30 
Søndag 3/10 Høsttakkefest i Gutvik bedehus    kl.15.00 
Søndag 7/11  Allehelgensgudstjeneste i Leka kirke    kl.11.30 
Søndag 12/12  Lysmesse i Leka kirke      kl15.00 

mailto:ah585@kirken.no
mailto:firmapost@mna.no

