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Nr.23/21       3.desember  2021     Utgiver Leka kommune  

Herlaughallen onsdag 8. desember kl. 18.00 

JAKOB OG NEIKOB  

Ei humoristisk og musikalsk reise inn i det ukjende. 

 
 

Jakob og Neikob er to gode vener som bur i lag, men er veldig forskjellige. Jakob seier JA 
til alt, medan Neikob seier NEI til alt. 
No har dei to venene akkurat oppdaga at dei har fått ein ny nabo. Jakob blir glad, men 

Neikob er svært skeptisk og byggjer eit høgt gjerde. Jakob byggjer ei bru, men har ikkje 
Jakob høyrt at ein ikkje skal snakke med framande? Då naboen plutseleg dreg att gardina, 

meiner Neikob at det syner at Naboen har noko å skjule! 
Kari Stai sine bøker om Jakob og Neikob har blitt moderne klassikar for barn. Bli med Jakob 
og Neikob på ei reise inn i det ukjende, og sjå korleis historia deira endar godt først når dei 

to samarbeider. 

Dette er en morsom forestilling for hele familien! 
Hjertelig velkommen! 
 

Billetter kan kjøpes på turneteateret.no 
Jakob og Neikob Naboen (ticketco.events) 
 

               

Økt registrert viltpåkjørsler 
På grunn av en del viltpåkjørsler siste tiden, ber vi om at trafikanter er særs 

aktsom ved ferdsel etter vei. 
 
 

https://turneteatret.ticketco.events/no/nb/e/jakob_og_neikob_naboen5
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                Informasjon fra Leka kommune 
 
 

COVID-19 
Status i Leka kommune per 30.11.2021 
Totalt 6 personer ble bekreftet smittet med PCR-test i perioden 09.-26. november. Her har 

det vært kjent smittevei, og det var nærkontakter som ble smittet.  
Det er ikke meldt flere smittede.  
 

Med økende smittetall i landet generelt er det stadig like viktig å ta forhåndsregler for å 
redusere risikoen for smitte. De generelle rådene er:  

 
• Hold avstand 

• Ha god hånd- og hostehygiene 

• Hold deg hjemme hvis du er syk 

• Ha oversikt over dine nærkontakter. Det er den smittede som selv skal varsle sine 

nærkontakter 

Status på vaksinering i Leka kommune pr 30.11.2021: 
• Hittil har ca. 100 personer over 65 år fått 3. dose vaksine mot covid-19 

• Personer over 65 år som fikk 2. dose vaksine for mer enn 5 måneder siden får nå 

innkalling til 3. dose til torsdag 2.12 og i uke 50.   

• Vaksinering vil foregå i NTE-bygget. 

• Leka kommune fikk forholdsvis få vaksinedoser i sommer, og vaksineringen gikk 

over lang tid. Derfor vil det fremdeles ta noe tid før alle i målgruppen kan få 3. dose, 

da det minimum skal gå 5 måneder mellom dose 2 og 3. Ut fra gjeldende 

retningslinjer vil alle i Leka ha fått 3. dose først i mars/april 2022.  

Prioritering og bruk av selvtester 
En selvtest er en antigen hurtigtest, som du tar på deg selv. Det er kommunen som avgjør 
om du kan få utlevert selvtest.  

 
Selvtester skal brukes til følgende prioriterte grupper:  

• Personer med luftveissymptomer, uavhengig av vaksinasjonsstatus 

• Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære 

• Øvrige nærkontakter som ikke er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 

• Målrettet jevnlig testing av uvaksinerte ved større smitteutbrudd 

 
Personer som ikke er en prioritert gruppe, men som likevel ønsker å teste seg, må selv 
kjøpe selvtest på apotek. Testene må da betales av den enkelte.  

               

Alminnelig ettersyn 
Handlings- og økonomiplan 2022-2025, drift og investering og kommunale 

avgifter 2022 
 
I henhold til kommunelovens § 14-3 legges formannskapets innstilling til handlings- og 

økonomiplan for 2022-2025, drift og investering til alminnelig ettersyn i 14 dager før 
kommunestyrets behandling. 

 
Dokumentene ligger på kommunens hjemmeside i perioden 24.11-08.12. 
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Høringsfrist er onsdag 8.12.2021 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 09.desember 2021. 

               

Offentlig høring – Lokal forskrift for gebyrer 
Lokal forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og 
eierseksjonsloven for Leka kommune. 

Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill til forslaget. Send ditt 
innspill til post@leka.kommune.no innen 28.12.2021. 

 
Bakgrunn for saken 
Saken gjelder innføring av lokal forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og 
eierseksjonsloven for Leka kommune. 
Leka kommune er pålagt å ha en egen forskrift om hvordan innkreving av gebyrer skjer etter gjeldende lover og 
forskrifter. Gebyrregulativet omhandler gebyrene Leka kommune kan kreve i forbindelse med innbyggernes bruk 
av kommunens tjenester. I tillegg skal det også foreligge en forskrift. 
Innholdet i forskriften foreslås som følger: 
 
Kapittel 1 – Generelle bestemmelser 
Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av kommunen. Betaling kan kreves før forretning 
berammes, arbeid igangsettes eller før tillatelser/vedtak fattes. Alle priser er angitt i norske kroner. Regulativet 
speiler det faktiske arbeidet de ulike sakstypene medfører. Samlet fakturert gebyr dekker saksbehandling, 
administrasjonskostnader, tilsyn med videre. 
 § 1-1. Betalingsplikt 
Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr. Kommunen krever i tillegg inn 
tinglysingsgebyr og dokumentavgift i saker der kommunen må forskuttere dette. 
 § 1-2. Tidspunkt for gebyrfastsetting og fakturering  
Gebyr etter denne forskriften beregnes etter de satser som gjelder for det aktuelle gebyrområdet på det 
tidspunktet saken mottas i kommunen. Medmindre annet er bestemtfaktureres gebyret etter avholdt 
oppstartsmøte eller når kommunen har behandlet saken. Planforslag faktureres senest ved 
annengangsbehandling. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper 
purregebyr etter inkassoforskriften. Gebyret må betales og forfaller uansett om vedtaket er påklaget eller det er 
søkt om reduksjon av gebyr.  
§ 1-3. Gebyr og priser i regulativet  
Regulativets gebyrer reflekterer kommunens arbeid med de ulike sakstypene og er beregnet i samsvar med 
selvkostprinsippet. Gebyrregulativet vedtas årlig av kommunestyret som har anledning til å prise gebyrene lavere 
enn selvkost. 
 § 1-4. Sakkyndig bistand  
Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger ut fra lov- og forskriftskrav og 
lignende, vil kostnadene for slik bistand bli tillagt gebyret. I tillegg blir det fakturert for medgått arbeidstid 
kommunen har med å hente inn denne bistanden. 
 § 1-5. Urimelig gebyr 
Dersom kommunen etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad anser gebyret som klart urimelig, kan gebyret 
settes ned. Søknad om redusert gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 
 § 1-6. Klage 
Når gebyret er hjemlet i pbl § 33-1 eller matrikkellova § 32, er det ikke anledning til å klage på gebyret i den 
enkelte sak. Vedtak etter § 1-5 er enkeltvedtak som kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klageinstans er 
Statsforvalteren i Trøndelag.  
§ 1-7. Avslag 
For å etterleve selvkostreglene skal det ved avslag betales 100 % av ordinært gebyr. Beløpet blir ikke godskrevet 
ved ny eller endret søknad. 
 § 1-8. Tilbaketrekking av søknad 
Dersom søknad trekkes tilbake, skal tiltakshaver betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har 
kommet i behandlingen av søknaden. Det fremgår av regulativet hvor mye som skal betales. 
§ 1-9. Definisjoner og forklaringer 

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


4 
 

I denne forskriften menes med: 
a. Pbl: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).  
b. Matrikkellova: Lov om eigedomsregistrering. 
c. Matrikkelforskriften: Forskrift om eiendomsregistrering. 
d. Eiersl: Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven).  
e. SAK: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften). 
f. Søknadspliktige tiltak: Tiltak definert i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3 eller 20-4. 
g. Grunngebyr: Gebyr som skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av 
tiltakets kompleksitet og størrelse. 
h. Saksbehandlingsgebyr: Gebyr som skal dekke oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er avhengig av 
tiltakets kompleksitet og størrelse. Saksbehandlingsgebyr skal også dekke tilsynsvirksomhet og 
ulovlighetsoppfølging. 
 i. Matrikkel: Nasjonalt eiendomsregister hvor hver eiendom har et unikt nummer bestående av 
kommunenummer, gårdsnummer (gnr), bruksnummer (bnr), festenummer (fnr) og seksjonsnummer (snr). 
Dersom bruket ikke har feste- og/ellerseksjonsnummer har disse verdien null (0). Tidligere kalt GABregisteret 
(Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret).  
j. Eiendom: Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer og/eller seksjonsnummer i 
matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom. 
k. Bruksenhet: Bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. boenhet, kontorenhet, verksted og lager. 
l. Boenhet: Bruksenhet som har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, 
og har egen inngang og er fysisk atskilt fra øvrige enheter, jf. SAK § 2-2. 
m. Bygningstype: Standardisert kategorisering av den enkelte bygning etter NS-3457. Bygningstyper fra 111 til 199 
tilhører bygningshovedgruppe Bolig. Bygningstyper fra 211 – 840 er alt annet en bolig. 
 
               

Vannmåler 
Har du vannmåler i huset ditt? 
Da ber vi deg om å lese av vannmåleren og levere dette til Leka Kommune snarest. 
Du kan levere det på disse måtene.  

Epost: post@leka.kommune.no  
 enten ved å skrive eller sende bilde vannmålerstanden 

Sende det i posten til Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 Leka 
Ringe eller sende sms med vannmålerstanden til telefon 46 88 10 79.  
 

Dere som har levert denne informasjonen til kommunen tidligere trenger ikke gjøre dette 
nå.  

 
Husk: Avlesning av vannmåler skal skje årlig og leveres til Leka kommune. 
               

Trimkortsesongen 2021 
 

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

 

 
 
Dere kan levere trimkortene når dere er ferdige. 
Frist 1 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, fordi om dere ikke ønsker krus. 
Krusene blir ikke delt ut før ut i 2022. 
Det vil bli trekning på kortene! 

Hilsen Leka IL Allidrettsgruppa 
 

 

mailto:post@leka.kommune.no
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Tilskudd til inkludering av barn og unge - utlysning for 2022 
 
I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 er det satt av midler til den nye, sammenslåtte 

tilskuddsordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge". Tilskuddsordningen omfatter det som 

tidligere var tilskuddsordningene «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge», «Barne- 

og ungdomstiltak i større bysamfunn» og «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for 

ungdom». Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige 

budsjettvedtak. Bevilgningen vil først bli avklart etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 

2022. Opprettelsen av ny og sammenslått tilskuddsordning vil også framgå av budsjettvedtaket. 

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til 

mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, 

deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i 

alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Enkelte 

aktivitetstyper kan ha en mer begrenset målgruppe, dette fremkommer i forskriften. 

 

Hvem kan søke 

• Tilskudd kan tildeles offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører. 

• Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke.  

Det kan også sendes inn søknader uten å være knyttet til en deltakende kommune når det gjelder 

aktivitetstypene 4.9 Utprøving av arbeidsmodeller og 4.10 Koordinering av lokalt arbeid for 

inkludering av målgruppen. Se forskrift og veileder for mer informasjon om hvem som kan søke på 

disse to aktivitetstypene. 

Frivillige organisasjoner kan søke uten å være tilknyttet en deltakende kommune dersom de 

representerer sentralleddet i organisasjonen og skal tilby aktivitet i minst fem kommuner. For 

eksempler på hva som regnes som sentralledd, se veilederen punkt 3.2. Sentralledd i organisasjoner 

som søker og mottar tilskudd uten å knytte søknaden til en deltakende kommune vil ikke kunne 

motta midler til de samme tiltakene gjennom underliggende ledd. 

Hva er nytt i den nye ordningen 

Endringer som gjelder for alle søkere: 

• Det kan søkes om tilskudd for en periode på inntil tre år. Innvilgelse av tilskuddsmidler 

utover ett år gjøres med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for det enkelte år. 

• Det skal søkes om tilskudd til ulike aktivitetstyper etter kriterier som er fastsatt i forskriften. 

Hver aktivitetstype har et eget søknadsskjema i søknadsportalen. De ulike aktivitetstypene 

baserer seg på de prosjekttypene som tidligere har fått tilskudd gjennom de tre ordningene. 

For eksempel vil ferieleir være én aktivitetstype, med et sett av kriterier og spørsmål i 

søknadsskjemaet, mens utlånssentral vil være en annen aktivitetstype med andre kriterier og 

andre spørsmål. Det står mer informasjon om de ulike aktivitetstypene i forskrift og i veileder 

til forskrift. 

• Laveste tildelingsbeløp er 50 000 kroner per tilskuddsår. 

 

Hva kan det søkes om tilskudd til 

Det kan søkes om midler til prosjekter (aktivitetstyper) som støtter opp under tilskuddsordningens 

mål. Prosjekter som tidligere har fått støtte gjennom de tre tilskuddsordningene skal i all hovedsak 

også kunne få tilskudd gjennom den nye ordningen. 

Aktivitetstype 

§ 4-1 Kultur-, fritids- og ferieaktivitet  

§ 4-2 Jobbtilbud og veiledning 

§ 4-3 Utstyrssentral 

§ 4-4 Lokal fritidskasse 

S 4-5 Kultur- og aktivitetskort 

§ 4-6 Aktivitetsguide 

§ 4-7 Los/ungdomslos 

§ 4-8 Åpen møteplass 
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§ 4-9 Utprøving av arbeidsmodeller 

§ 4-10 Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen 

§ 4-11 Annen lokal aktivitet 

§ 4-12 Sentralledd i frivillige organisasjoner – aktivitet i minst fem kommuner 

 

Overgangsregler og tilskuddsår 

Tilskuddsåret 2022 går fra 1.mars 2022 – 31. desember 2022. Dette er en overgangsregel for dette 

tilskuddsåret, jf. § 6-2 i forskriften. 

 

For pågående flerårige prosjekter på ordningene «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner 

for ungdom» og «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» 

Den nye forskriften har ingen påvirkning på løpende prosjekter som har fått innvilget tilskudd etter 

gamle regelverk gjennom overnevnte ordninger. Disse prosjektene skal håndteres separat fra den 

nye ordningen og forholde seg til regelverket som gjaldt for tildelingsåret. Når det gjelder fordeling 

av tilskuddsmidler gjennom den nye ordningen vil pågående prosjekter som allerede har mottatt 

støtte på posten inngå i vurderingen av tilskuddsbeløpets størrelse. 

 

Bufdirs søknadsportal 

Alle søknader sendes inn gjennom Bufdirs søknadsportal. Søkerorganisasjonen må ha 

organisasjonsnummer på søknadstidspunktet. 

Hjelpeside til søknadsportalen 

Det er svært viktig at søkere har satt seg godt inn i forskriften, veileder for søkere og krav til 

rapportering.  

Følg med på tilskuddsordningens nettside for oppdatert informasjon 

  

Søknadsfrist er 17. desember 2021. 

Oversikt over kontaktpersoner for ordningen finner dere på: 

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Kontakt_oss/ 

 
Kontaktperson: Beate Johansen – beate.johansen@leka.kommune.no – tlf 400 41 053 

               

LEDIGE STILLINGER  

SE FULLSTENDIG UTLYSNING PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE 

 
• LÆRER 50 % FAST STILLING  

o Undervisning på barne- og mellomtrinnet  

o Oppstart januar 2022 

o Søknadsfrist 10.desember 2021 

• SYKEPLEIER FAST 450 % STILLING (FIRE OG EN HALV STILLING) VED LEKA 

SYKESTUE OG 53 % STILLING I HJEMMETJENESTEN  

o Snarlig tiltredelse 

o Signeringsbonus kr 100 000  

o Søknadsfrist 21. desember 2021 

• HELSEFAGARBEIDER FAST 200 % STILLING (TO STILLINGER) VED LEKA SYKESTUE 

OG 15 % STILLING (HELGEVAKT) I HJEMMETJENESTEN  

o Snarlig tiltredelse 

o Signeringsbonus kr 100 000  

o Søknadsfrist 21.desember 2021 

 

 

https://soknadsportal.bufdir.no/#login
https://bufdir.no/Tilskudd/Hjelpeside_soknadsportal/
https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/inkludering/
https://bufdir.no/Tilskudd/Kontakt_oss/
mailto:beate.johansen@leka.kommune.no
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I de små ting 
frihet 

I de store ting 
enighet 

I alle ting 
kjærlighet 

 

 
Leka sanitetsforening inviterer til symøte på Cafeflora mandag 13. desember kl. 1900.  

Den enkelte kjøper kaffe og noe attåt selv.  
 

Leka Sanitetsforening har loddbok med masse flotte gevinster: 
Strikket nissepar, fillerye, tova tøfla, votter og sokker,  

gavepakke med spekepølse og flatbrød, røyka laks og hel laks,  
3 gavekort i ulike valører på Cafeflora, pledd, 3 mnd digitalt 
abonnement på Avisa Ytringen, pysjamas til barn, grytekluter.. 

 
Kr 20 pr lodd, send SMS til Kirsti Østby på telefon 971 69 508 – 

Vippsnr 632755.  
 
Det vil bli foretatt trekking av loddboka på symøtet 13. desember.  

Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen til en trivelig kveld. 
 

               

Vel møtt til                                               
Adventsverksted i Leka kirke  

 
Dere som går i 1. -4. klasse inviteres til Adventsverksted i Leka kirke  

Onsdag 8. desember klokka 14.45. – 16.15.  Vi håper de som er i SFO også får til å 
komme.   

 

Vi skal høre om de vise menn som får gitt Jesus gavene sine, lage adventspynt og 
synge noen julesanger sammen med vår nye sokneprest Johannes Kvangarsnes. 

Noe av det vi lager vil vi pynte Leka kirke med til Lysmessa 12.12. 
 

Vi starter samlingen med litt mat, drikke og frukt.  
For å beregne mat og formingen må dere meld dere på til Eldrid S. Ramstad på tlf. 

nr: 904 00 049  innen mandag 6.desember. 
Vi setter pris om noen foreldre eller storesøsken vil hjelpe til, si også fra om det 

ved påmelding ☺ 

 
Velkommen store og små!                    

 

Hilsen  
Eldrid S. Ramstad           Johannes Kvangarsnes  
Menighetsarbeider i Ytre Namdal                              Sokneprest i Leka  
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Veglys Nord 

Innbetalingsblankett for årsavgift for 2021 
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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 12/12  Lysmesse i Leka kirke      kl.15.00 
Fredag 24/12  Gudstjeneste i Leka kirke                 kl 12.00 

AKTIVITETSKALENDER 

DESEMBER 

Onsdag 8. Kl.1800 Trøndelag Teater – Jakob og Neikob Herlaughallen 

Torsdag 9. Kl.1030 Kommunestyremøte Lekatun 

Tirsdag 14. Kl.1500–1730 Rulle – Gjenvinningsmottak NTE-bygg 

Torsdag 16. Kl. 2000 Julekonsert  – Leka blandakor Leka kirke 

JANUAR 

Tirsdag 11. Kl. 1500-1730 Rulle – Gjenvinningsmottak NTE-bygg 

mailto:ah585@kirken.no
mailto:firmapost@mna.no
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Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker; fredag 17.desember. 
Frist for innlevering av stoff  er mandag 13. desember.  

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

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

               

Leka Taxi AS informerer 
- Leka taxi kjører til/fra alle hurtigbåtanløp i Leka 
- Kjører deg fra/til hjemmeadresse i Leka ved korrespondanse med buss Kjelleidet. 

(Grong stasjon) 
- Utfører handlerute for alle som ønsker å være med.Tirsdag og fredag på Leka og 

Gutvik på torsdag. 

- På søndager har vi rute til Kolvereid/Val/Rørvik med avg. 19:15 ferga.                
(F.eks skoleelever) 

- ALT DETTE BESTILLES PÅ TLF 07417 
- Ordinær drosjetransport utføres alle dager/netter.                                      

Tlf: 406 92 700 er alltid åpen!! 

- Kjører også som tidligere «NAV-turer» for de som har behov for dette. Dette er 
transport som ikke dekkes av Pasientreiser!                                                 

Fks. Tannlege, hjelpemiddelsentral, TOV. Osv. 
- VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG TUR! 

Mvh Bjørn Ekrem, Leka taxi 

                              
Julekonsert  

I 
Leka Kirke 

Torsdag 16. Desember 
klokken 20.00 

 
Medvirkende: 

Fønix skole og ungdoms korps 
Geir Allan Reitan 

Brit Karin Theimann 
Leka Blandakor 

Velkommen til ei koselig førjuls stund! 

Arr: Leka Blandakor       
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