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Nr. 8/19        

            
Utgiver:               Leka kommune      Dato: 3.mai 2019   

 
Vi ønsker våre konfirmanter lykke til på 

 konfirmasjonsdagen lørdag 11. mai. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Gratis datakurs 
for nybegynnere og andre våren 2019 

Lærer er Berit Øie fra firmaet IT-kunnskap Midt-Norge AS. 
Kurssted blir Lekatun. Deltakerne er med på å bestemme innhold og 

tidspunkt for kursene. Læreren har med seg datamaskiner, men du kan 
godt bruke ditt eget utstyr. 

Det tilbys to typer kurs denne gangen, og det velges formiddag eller ettermiddag 
etter hva som passer deltakerne best. 

Kurs for bruk av datamaskin/nettbrett/internett 
Du trenger ingen forkunnskaper. Du kan få opplæring i alt fra det mest 

grunnleggende, til mer avansert bruk.  Det er fullt mulig å delta på nytt kurs denne 

gangen, selv om du har gått ett av de tidligere kursene. 
Regneark – Det er en fordel om du har prøvd å bruke regneark, men nivået og 

innholdet tilpasses  
Uansett nivå, tid på dagen, og tema i kurset, så inngår det kaffepauser og prat! 

Berit ber om at den som er interessert, kontakter kommunens 
servicekontor. Si gjerne fra om hva du vil lære, om du er helt eller litt nybegynner 

osv.  
Servicekontoret ved Sissel og Kirsti 

743 87 000 / post@leka.kommune.no 
 

 
    
 
 

 

 

https://www.google.no/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-9Q7FEko8D2c/T7lIs62Ak6I/AAAAAAAAAjE/c4sN6jq9_yY/s1600/Bilder%2B17.mai%2B2012%2B013%2Bnr%2B2.JPG&imgrefurl=http://missabel.blogspot.com/2012/05/etegilde-og-17mai.html&docid=7j7-93AZSX0orM&tbnid=9NFpIWsIwXQ2jM:&vet=10ahUKEwjEpaC9w_zhAhUByKYKHfTTAzsQMwiRAShGMEY..i&w=1600&h=908&bih=1046&biw=1768&q=mai bilder&ved=0ahUKEwjEpaC9w_zhAhUByKYKHfTTAzsQMwiRAShGMEY&iact=mrc&uact=8
mailto:post@leka.kommune.no
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Informasjon fra Leka kommune 
               

 

Her får du nett-hjelp ! 
Du kan få hjelp til saker som gjelder skatt, pensjon, resepter,  

legetimer, betaling i nettbank og mer. 
 
Tid                       Hverdager kl.0900 – 1500 

                           Ring på oss for å sjekke om vi er på plass, eller kom innom når du vil. 
Sted                     Lekatun, eget kontor 

Din hjelper            Kirsti Hoff, andre ved fravær/ferie 
Utstyr                   PC har vi, men ta med egen pc eller nettbrett hvis du vil 
Ta med det du trenger av papirer, kodebrikker eller annet – 

ring og spør oss hvis du er i tvil. 
 

Vi har alltid taushetsplikt om alt vi blir kjent med gjennom jobben.  
Vi er vant til å forholde oss til alle former for sensitive opplysninger. 
Du bestemmer selv hvor mye hjelp du vil ha, det er du som har styringen! 

Tjenesten er gratis. 
 

Med vennlig hilsen 
Kirsti Hoff 

Konsulent 
                

Legekontoret – laboratoriet -  ny åpningstid 

Mandag – torsdag  åpent fra kl. 0815 – 1520 
 

               

Leka legekontor  
www.lekalegekontor.no 

 
På denne siden kan du  

bestille legetime, fornye 
resepter, og henvende deg  

med spørsmål. 
Andre kontaktmuligheter er 

via appen HelseRespons,  

og på SMS til 2097.   
 

Du må ha telefon tilgjengelig 
når du bruker siden for å motta kode. All informasjon sendes da i et sikkert system. 

 
Når du sender SMS; skriv inn:  

LEKA fødselsdato, ditt fulle navn, bestilling(grad av hast) 
(Unngå sensitiv informasjon her)  

Du får to SMS som svar; bekreftelse på mottatt melding og timeavtale. 
 

 

 

http://www.lekalegekontor.no/
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SOMMERJOBB for skoleungdom 2019 
Elever ved ungdomskolen, videregående og voksenopplæringen 

 

STRANDRYDDING  
Leka kommune søker også i år etter skoleungdom fra 14 år og oppover til ryddeprosjekter i 
strandsonen.  

Arbeidsperioden er uke 27, 28, 29 og 30, det vil si fra 1. – 26. juli.  
 
Skriv i søknaden hvilke ukenummer du kan jobbe. 

Søknaden må inneholde navn, adresse, fødselsdato, jobberfaring og litt om hvorfor du har 
lyst til å jobbe med strandrydding. 

Søkere som er bosatt i kommunen vil bli prioritert dersom det er flere søkere enn vi kan ta 
inn.  
Søknadsfrist: mandag 20. mai.  

Søknaden sendes: post@leka.kommune.no eller Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 
Leka 

 

STRANDRYDDING i HORTAVÆR 
Leka kommune søker i år etter skoleungdom fra 14 år og oppover til rydding av marint 
avfall i Hortavær.   

Arbeidsperioden er en ukes arbeid (5 dager) i perioden uke 28-29. Arbeidet er 
væravhengig.   
 

Søknaden må inneholde navn, adresse, fødselsdato, jobberfaring og litt om hvorfor du har 
lyst til å jobbe med strandrydding. 

Søkere som har tilknytning til Hortavær prioriteres.  
Oppmøtested er Hortavær, og det forutsettes at søkere selv ordner bolig/sted å være i 
Hortavær. 

Søknadsfrist: mandag 20. mai.  
Søknaden sendes: post@leka.kommune.no eller Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 

Leka 
 

SKJØTSEL AV KULTURLANDSKAP  
Leka kommune søker etter ungdom som ønsker å ta småoppdrag i Skei Utvalgte 

Kulturlandskap. 
Arbeidsperioden er uke 26, 27, 28, 29 det vil si fra skoleslutt til 19. juli.  

 
Oppgaver er bl.a: 

 Vedlikehold/tiltak i Skeisnesset Kultursti og Steinhytta 

 Mekanisk bekjempelse av uønskede arter (rynkerose, veitistel, småplanter av sitka) 
 Rydding av arealer  

 
Skriv i søknaden når du kan jobbe. 
Søknaden må inneholde navn, adresse, fødselsdato, jobberfaring og litt om hvorfor du har 

lyst til å jobbe med skjøtselsoppgaver. 
Søkere som er bosatt i kommunen vil bli prioritert dersom det er flere søkere enn vi kan ta 

inn. 
Søknadsfrist: mandag 20. mai  
Søknaden sendes: post@leka.kommune.no (Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 Leka) 

               

Container for hytterenovasjon!  

Container for hytterenovasjon vil bli flyttet fra Coop til miljøtorget, Leknesveien 61.  

Det er ved gamle NTE bygget. Dette blir fra og med 7. mai 2019. Den vil stå ved siden av 
container for netting landbruk. Husk at det ikke er lov og henstille gjenstander i området.  

Hilsen Utviklingsavdelingen 

mailto:post@leka.kommune.no
mailto:post@leka.kommune.no
mailto:post@leka.kommune.no


4 
 

 

Gratis henting av jernskrot !  
Jerninnsamling våren 2019 skjer fra uke 24 (10. juni---). 

MNA ved Retura kan komme til Leka/ Gutvik for å hente jernskrot 
Jernskrotet blir hentet på gården/området hvor det er samlet opp.  
Ønske om henting må meldes inn før fredag den 7. juni til Retura,  74 28 17 70 

Eller til firmapost@retura-nt.no. Har du spørsmål? 
Ta kontakt med Retura, 74 28 17 70. 

Hilsen Utviklingsavdelingen 
               

Skrift-hugger 
Kommer til Leka i løpet av mai for å hugge inn navn og pusse opp gravminner på Leka 

Kirkegård og Gutvik gravplass. 
Ønsker du utført slik tjeneste ta kontakt med 

Alfred O. Pettersen tlf. 97 11 47 01. 
               

Leka Sanitetsforening 
Velkommen til storsymøte 8.mai  kl. 19.00 på Lekatun. 

Reidun, Ragnhild og Randi  tar med noe til kaffen. 
Styret 
               

Hus / Eiendom ønskes kjøpt 
Vi er en familie på 4 som over lengre tid har hatt et ønske om å flytte ut til leka. Vi har ved 

flere anledninger vært nært, men av forskjellige grunner har det skjært seg. 
Vi har et ønske om å kjøpe en gård eller noe annet som kan utvikles da vi i dag driver et 

eget firma og har planer om å drifte det videre i den grad det går. 
Vi har ikke et ønske om å leie noe da vi har barn og ikke ønske å flytte flere ganger en 

nødvendig. Vi har familie og tilhørighet til Leka. 
Ta kontakt med meg på TLF: 46766039 eller på epost: post@josko.no 
Med vennlig hilsen 

Jan-Erik Skogsøy 
               

Årsmøte i Coop Leka SA 
Mandag 13.mai kl.20.00 i Lille Herlaughall, Leka 
Sakliste: 

1. Åpning 

2. Godkjenning av innkalling og 

sakliste 

3. Valg av møteleder og referent, 

samt to medl. til å underskrive 

møteboka 

4. Årsmelding 2018 

5. Regnskap for 2018 

6. Budsjett for 2019 

7. Kjøpebonus for 2019 – orientering 

8. Eventuelt innkomne forslag (må 

være sendt styret innen8.5.2019) 

9. Valg i henhold til vedtekter (se 

valgoversikt i årsberetningen) 

Etter årsmøtet serveres det kaker og kaffe. 

Vel møtt! Styret 

             

Matjord til salgs 
med innblandet hønseskit selges – Jan Erling Pettersen,  9134 3873 

Asfaltering på Leka 
Det er planlagt asfaltering på noen plasser på Leka i midten av mai. Hvis det er noen 
interesser for asfaltering, ta kontakt med Jan Erling Pettersen, 9134 3873. 

               

Ettermiddagstreff         
mandag  13. mai og mandag 27.mai kl 15.30-17.30 på Biblioteket. 

Mandag 17. juni er det sommeravslutning på Lekamøya Spiseri. 

mailto:firmapost@retura-nt.no
mailto:post@josko.no
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Sommerjobb som guide på Leka Bygdemuseum 
Vi søker etter guide fra 01.07.19-31.07.19. 

Stillingen innebærer guiding av turister, vedlikeholdsarbeid som blant annet maling, 
rydding innendørs og utendørs. Hjelp til organisering av bygdedag.  

Vi søker etter person med interesse for Lekas historie og kultur, som er arbeidsom, 

imøtekommende og positiv og som behersker godt engelsk. 
Søknadsfrist. 01.06.19 Søknaden sendes til: majafurre@gmail.com 

 For spørsmål eller nærmere informasjon ta kontakt med styrer Maja Furre,  

Tlf: 97731678 eller mail: majafurre@gmail.com 
             

Frisør til Leka   

Frisør Monica Dekkerhus kommer til Leka Sykestue mandag 13. mai og tirsdag 14. mai. 
Timebestilling gjøres direkte til Monica innen fredag 10. mai, på tlf 95971333.  

  

 
               

Oves turmarsj 
LANGFREDAG 19. april møttes vi for å hedre Ove ved å gå fra Briktdalen til 

Nessvasskleiva. 

Det ble en flott markering med masse folk, vel 100 stykker med smått og stort. Da er ikke 
hundene telt med.   

Takk til alle dere som var med på den flotte dagen. 

Inntekten som kom inn den dagen går uavkortet til Thomas sin satsning. 

Det kom inn i overkant av 5000 kr.  Tusen takk til alle dere som bidro til dette, Leka IL 

 
               

Ekstratur med ferga 17. mai fra Gutvik til Leka kl. 12.15. 

 

 

mailto:majafurre@gmail.com
mailto:majafurre@gmail.com
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PROGRAM FOR DAGEN 

Kl.1000  Bilkortesjen starter fra skolen 
                  PREMIERING AV MEST PYNTA BIL  

Kl.1200  Herlaughallen åpner for kjøp av mat og drikke 
Kl.1245 Toget starter fra sykestua 

Kransenedlegging ved bautaen ved Trond Pettersen  

når toget passerer   
Ca. kl.1315 Toget ankommer skolen og korpset spiller en marsj 

   Tale for dagen 
Leka blandakor framfører nasjonalsangen 

   Quiz 
   Leiker for barna  

   Premiering av bil fra morgenens kortesje    
Ca. kl.1600 Avslutning 

Barna får en gratis is og brus hver, og gratis saft utover dagen 
Salg av pølse i brød, is, brus, kaffe, kaker, påsmurt mat mm. 

Betal gjerne med Vipps! #116845 eller søk opp Leka kommune. 
Parkering: 

Ikke parker ved skolen/hallen – det skal være fri adkomst 
blant annet for kjøretøy som transporterer bevegelseshemmede. 

Plasser bilen på grusbanen ved ballbingen, på parkeringsplassen nedenfor boligen, 

eller ved Lekatun. 
               

 

17. MAI I GUTVIK 
 

 

 

 

PROGRAM FOR DAGEN 

Vi møtes på Grendehuset kl. 11:30 

  Kl. 11:45 blir det tog med musikk av Fønix ungdomskorps 
Salg av middag, kaffe, kaker, is og brus. 

Vel møtt ! 
Arr. 17. mai – komitèen i Gutvik 
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Trimkrus for 2018 

Trimkrusene for 2018 kan hentes på Lekatun. 
Disse vant premier på trekning av trimapp og trimkort: 

Det ble trukket gavekort på 3* 1000 kr, 6* 500 kr, 2*250 kr,  
samt saker sponset av Sport 1 Kolvereid og Leka IL effekter.  

 
Håvard Nymo 
Esther Johansen 

Thomas Westgård 
Beate Johansen 

Lina Sørli 
Stine Thorvik 

Daniel Hårstadstrand 
Unni May Hansen 
Kaja Sofie Johansen 

Tilde Grydenland 

Stine Kvalø Nordseth 
Oda Myrvoll 

Ingrid Johansen Rekstad 
Aina Hege Haug 

Trygve Einar Engan 
Solfrid Solsem 

Bodil Helmersen 
Hilde Solsem 
Håkon Valø 

Selma Grav Livik 
Svein Losvik fikk flest poeng på trimappen og får navnet sitt på vandrepokalen. 

Premier for trekning på trimkort og trimapp 2018 kan også hentes på kommunen.  
               
 

MINNEORD TIL MAMMA GUNNLAUG JOHANSEN   
Mandag 22.april 2019 døde du fra oss, 85 år gammel. 

Du bodde mesteparten av ditt liv på Leka, bortsett fra de første 7-8 årene da du bodde på Horta. 

Hortaværing var du og det ble du hele livet, i sinn og sjel og hjerte. Og i språket. Du snakket 

hortaværing og hadde mange ord og uttrykk derfra. Det er mange minner, mange bilder å ta fram 

fra livet ditt, mamma. Noen har du gitt meg i form av samtaler, andre har jeg og brødrene mine 

opplevd selv sammen med deg. 

Du fortalte masse om et strevsomt liv, både på Horta og på Leka.  

Du fortalte så levende at det var nesten som vi var der. 

 

Blant annet fortalte du om skoleveien om vinteren, da du og søstrene dine Jorid og Rollaug av og til 

måtte traske til knes eller mer i snø. Du sa det var så kaldt, det var jo ikke vanlig med bukser til 

jenter da. 

Du kunne fortelle om folk i Horta, navn og slektskap og gi oss mange opplysninger om livet der. Du 

trengte sannelig ingen slektsforskningsapp . I stedet var det du som ble spurt når noen lurte på hva 

den og den het og hva slags slektskap det var.  

Du hadde mange samtaler med Ørjan om folk på Horta og på Leka og disse samtalene satte du stor 

pris på. 

Du fortalte også mye om da du møtte pappa og hvordan det var før dere giftet dere i 1952 og livet 

deres sammen.  

 

Mange bilder av deg dukker fram når jeg tenker tilbake. Jeg ser deg for meg når du vasket klær 

vinterstid. Det var ikke så lett uten vaskemaskin å skulle vaske klær til en familie. Av og til var jeg 

med deg ned til bekken. Du måtte først kakke hull på isen, så skylte du klærne i iskaldt vann. Ikke 

rart du gikk hjem med blåfrosne fingre. 

 

Et annet bilde som kommer fram er bildet av deg bakpå mopeden til pappa når dere skulle besøke 

Inger og Jarl på Stein. Dere var gode venner og var mye sammen, både på Leka og på fiske. Du og 

pappa og Jarl drev fiske sammen, Jarl på sin båt og deres på vår. 

Du sa alltid at den beste tiden du hadde var da du drev fiske sammen med pappa. Du var ikke bare 

med for gøy, du sto i fiskermanntallet og var fisker du også. Du var flere ganger med på Lofoten og 

var også en gang på Finnmarka. Det var mye hardt arbeid, men du syntes det var så godt å være på 

havet sammen med pappa. 
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Du var også en kreativ dame, du hadde en kunstner i deg.  Synge kunne du, fin sangstemme var 

det også. Du var veldig flink til å tegne og du skrev. Du skrev dikt og du skrev dagbøker i mange år. 

Så hvis noen lurer på hva slags vær det var en bestemt dag i 87, så står det nok i dagboken hennes. 

Du hadde også god fantasi. Barnebarnet ditt, Torgrim, overnattet av og til hos deg og pappa. Da var 

det du som måtte legge ham, fordi du fortalte så spennende eventyr, og de lagde du selv. 

 

Dessverre sviktet synet ditt mer og mer og du måtte oppgi mye av det du hadde gjort før.  Du 

måtte slutte med kryssord, som du hadde likt så godt. Det samme med bøker. Du hadde alltid likt å 

lese og hadde alltid en bok liggende. Nå ble lydbøker redningen og du og jeg hadde av og til lange 

samtaler om bøker og forfattere. 

 

I 2000 mistet du pappa, som du var så inderlig glad i. Han døde etter lang tids sykdom. Det var et 

tungt slag for deg da du mistet ham, men du viste oss alle hvor sterk du var. Du sa ofte at «Man blir 

så sterk som man må». Ord verdt å ta med seg i dag. Heldigvis ble du ikke boende alene etter at 

pappa døde. Frank og du var sammen og det var til støtte for dere begge. Jeg husker du skrøt av 

Frank mange ganger og du var så imponert over hvor flink han var til å lage mat.  

Frank ble boende i Kvaløya til 2009, da hadde han giftet seg med Geraldine og de fikk datteren 

Arianne Marie. Men da de hadde flyttet innover på Leka, ble du boende alene. Vi var alle spent på 

om du ville klare det.  Men det gjorde du. Du var så trygg på hvor alle ting i huset var, det måtte du 

fordi synet ble stadig dårligere. Det var da viktig at andre ikke flyttet på ting. Vi lærte etter hvert. 

 

Du ble en ivrig radiolytter, fulgte med på både vær og nyheter og holdt deg orientert. Det hendte 

ofte du ringte og fortelle om noe du hadde hørt. Telefonnumrene hadde du i hodet. Du hørte også 

mye på musikk, du hadde en ganske variert musikksmak, men du likte ikke gammeldans. Kom det 

derimot en Metallica-sang på radioen kunne det godt hende du skrudde opp lyden. 

 

Du hadde hjemmehjelp hver fjortende dag, da kostet du litt først. For det skulle jo se ordentlig ut.  

Og da ble det gjerne tid til en kaffekopp først også. Du fikk også daglig besøk av hjemmesykepleien 

og du fikk mat fra sjukestua. Men du ga klar beskjed om at du skulle bare ha mat på de dagene det 

var fisk. Ja også grøt på lørdagene. Hjemmesykepleien ble et kjærkomment innslag i hverdagen din 

og en trygghet for oss. Du sa også mange ganger hvor takknemlig du var for all den hjelpen Werner 

og Tove ga deg. De handlet inn for deg det de trengte og ordnet opp det du ikke klarte selv.  Du sa 

ofte at du visste at hadde det ikke vært for dem kunne du ikke bodd hjemme. 

 

Men tiden kom dit at helsen ble så dårlig at det var umulig for deg å bo alene. Du var på sjukestua 

en kort periode først, men da ville du hjem igjen. Helsen din ble stadig dårligere og du hadde et 

opphold på sykehuset i Namsos. Da du kom tilbake til Leka fikk du plass på sjukestua. Du hadde 

alltid sagt at du ikke ville på sjukestua. Men da du kom dit trivdes du fra første stund. Når jeg 

snakket med deg i telefonen eller var på besøk var det masse godord om alle som jobbet på 

sjukestua. Alle var så snille og hjelpsomme. Hun kalte dem «englene mine». Du satte stor pris på at 

de hadde tid til deg, at de kunne sette seg og prate med deg, både om gammel tid og dagen i dag. 

 

Den siste tiden ble det vanskeligere for deg å prate, men du husket fremdeles godt, hukommelsen 

var det ingenting i veien med. Men du ble fort sliten og det var nok for deg at vi bare satt der. 

 

Du sovnet stille inn, uten store smerter. Jeg fikk holde deg i hånden til hjertet ditt stoppet og det var 

tungt å slippe hånden din.  

Kjære mamma, du lever videre i hjertene våre. Minnene om deg også. 

Gode minner om en mamma som var glad i alle ungene sine, en mamma som har hatt et langt og 

strevsomt , men godt liv. 

Vi savner deg mamma, men vi unner deg hvilen. 

Takk for alt kjæreste mamma 

             HVIL I FRED  

 

Ann Kristin 
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Rom til leie 
Tilgang til kjøkken og oppholdsrom/stue. Trine, tlf. 91 79 96 08. 

               

 

  

 

 

 

 

 

MØTER, ARRANGEMENT, AKTIVITETER, FRISTER 

MAI 

Tirsdag 7. Kl 1500-1730 Rulle NTE-bygg 

Onsdag 8. 
Kl 1400-1500 
Kl. 2000 

Rulle i Gutvik 
Styrsymøte Leka Sanitetsforening 

 
Lekatun 

Torsdag 9. Kl. 2000 Strikkekafe – Bygdekv.laget Leka Helsesenteret 

Mandag 13. Kl. 1530-1730 Ettermiddagstreff Biblioteket 

Mandag 13. Kl. 2000 Årsmøte i Coop Leka SA Lille Herlaughall 

Onsdag 15. Kl. 1030 Formannskapsmøte Lekatun 

Fredag 17.  Servering på 17.mai Lekamøya Spiseri 

Tirsdag 21. Kl 1500-1730 Rulle NTE-bygg 

Torsdag  23. Kl. 1030 Kommunestyremøte Lekatun 

Torsdag 23.  Kl. 2000 Strikkekafe – Bygdekv.laget Leka Helsesenteret 

Mandag 27. Kl. 1530-1730 Ettermiddagstreff Biblioteket 

JUNI 

Tirsdag 4. Kl 1500-1730 Rulle NTE-bygg 

Onsdag 5. Kl. 1030 Formannskapsmøte Lekatun 

Onsdag 12. 
Kl 1400-1500 Rulle i Gutvik 

Sommeravslutning for Leka  
Sanitetsforening 

 

Torsdag 13. Kl. 1030 Kommunestyremøte Lekatun 

Lørdag 15.  Knøtteturnering – Leka IL Leka skole 

Mandag 27. Kl. 1530-1730 Ettermiddagstreff – sommeravsl. Lekam.Spiseri 

Tirsdag 18. Kl 1500-1730 Rulle NTE-bygg 

JULI 

UKE 29  HERLAUGSDAGER  

ÅPNINGSTIDER 

Biblioteket 416 85 393 Onsdag 1830 - 1930 

Lekamøya Spiseri 417 68 615 Catering,selskap,for lag/grupper,etter avtale  

Ednys Bakeri 405 42 130 Hver dag  0800 – 2230 

Gudstjenester i Leka 2019 – våren 
Lørdag   11.mai       kl. 11.00 – Leka kirke – konfirmasjonsgudstjeneste 

Fredag   17.mai         MESSEFALL 
Søndag  16.juni         MESSEFALL 

 

Trenger du skyss til kirken? Ring Beathe Mårvik 951 09 887 
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Nyttige telefonnummer      
 

Leka kommune, servicekontoret  kl. 10.00 – 14.00  tlf 74 38 70 00 
Publikumsåpne kontorer forøvrig      kl. 11.00 – 14.00 post@leka.kommune.no  

       www.leka.kommune.no   
Lege og  legesekretær   74 38 70 38  kl.1100 – 1200 mandag- fredag 

Legevakt     116117        
Nødnummer legevakt   113          
Politi                    02800      

Nødnummer politi    112 
Brann    110 

 

Tannlege – Ytre Namdal tannklinikk, Rørvik  74 17 60 20 

Veterinærvakt      74 39 91 66 

Kontakt ved påkjørsel av dyr Oddgeir Haug  91 85 22 51   

eller Leif Pettersen      95 82 65 28 

 

Leka sykestue       47 50 86 05 

Hjemmesykepleien       90 11 05 72 

Pasienttelefon, sykestua     47 51 50 10 

 

Helsesykepleier Gunnhild J. Gutvik   47 05 11 35    

Fysioterapeut Arnfinn Holand    99 59 39 67 

Kirkekontor       74 39 54 00  

Sokneprest Donata Faustmann    92 01 24 81 

 

Tilbringertjenesten  og handlerute    07 417 

Leka Taxi AS         40 69 27 00   

Leka vassverk SA,  Arve Haug    74 39 93 56 / 91 17 85 43  

 Anders Larsen   74 39 93 36 / 91 59 66 96 

 

Ytre Namdal Skatteoppkreverkontor   74 38 26 00 

Skatteetaten; ligningskontor     80 08 00 00 

NAV Leka onsdager kl.1000 – 1400     55 55 33 33  

 

Politikontakt for Leka:Ole Kr. Holand   41 65 60 90 

Lekaferga        95 73 70 53        

Foldafjord (hurtigbåt Leka – Namsos)   41 51 36 22 

Turistinformasjon       74 39 97 70     

               

 

Neste utgave av Lekaposten kommer om 2 uker, torsdag 16. mai  
Frist for innlevering av stoff  er mandag 13.mai. 
Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff  tlf. 74 38 70 00    
post@leka.kommune.no 
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