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Utgiver Leka kommune

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

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.

Bedriftsnettverk - Invitasjon til møte med nærings – og
opplevelsesaktørene på Leka:
Mandag 9. mai kl. 15.30 – 19.00 – Leka kommunehus
Emne: Hvorfor og hvordan samarbeide om opplevelsesutviklingen på Leka
Vi har leid inn en ekstern ressurs fra næringshagen INAM AS– Innovasjon Namdal til dette
møtet. Håper at næringslivet i Leka ser mulighetene i et slikt samarbeid.
Dette kan gi oss et felles løft for framtida.
Velkommen!
Strategi og samfunn

Informasjon
Servicebygget i Våttvika er nå åpnet for sesongen.
Leka kommune, teknisk

Vi ønsker alle en riktig
fin 17. mai-feiring
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Informasjon fra Leka kommune
SOMMERJOBB for ungdom 2022
STRANDRYDDING
Leka kommune søker også i år etter ungdom fra 14 år og oppover til ryddeprosjekter i
strandsonen.
Arbeidsperioden er uke 27 og 28 det vil si fra 4 juli -15 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: Onsdag 25. mai
Søknaden sendes: annette.pettersen@leka.kommune.no
SKJØTSEL AV KULTURLANDSKAP
Leka kommune søker etter ungdom som ønsker å ta småoppdrag i Leka Utvalgte
Kulturlandskap (Skei).
Arbeidsperioden er uke 29 det vil si fra 18 juli -22 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 og andre skjøtselsoppgaver
Skriv i søknaden når du kan jobbe.
Ungdom fra kommunen vil bli prioritert.
Søknadsfrist: Onsdag 25. mai
Søknaden sendes: annette.pettersen@leka.kommune.no

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.
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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!

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 Altinn: 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.

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
Altinn: Altinn
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.).
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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
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17. mai på Leka
Program for dagen:
Kl. 10.00

Bilkortesje med bilbingo starter fra skolen. (Premiering av mest/best pynta bil og beste
resultat på bilbingo).

Kl. 12.00

Herlaughallen åpner for kjøp av mat og drikke.

Kl. 12 00

Sang av barnehagen ved sykestua.

Kl. 12.45

Toget starter fra sykestua.
Kransenedlegging ved bautaen når toget passerer.

Kl. 13.15

Toget ankommer skolen. Korpset spiller.
VIDERE PROGRAM I HERLAUGSHALLEN:
Tale for dagen.
Leka blandakor synger.
Quiz.
Leker for barna.
Premiering av bil fra morgenens kortesje og bilbingo.

Kl. 14.45

Bilrebus v/idrettslaget.

Kl. 16.00

Avslutning.

Barna får en gratis is og brus hver og gratis saft utover dagen. Salg av pølser i brød, is, brus, kaffe, kaker,
påsmurt mat mm..
Betal gjerne med Vips til 116845 Leka kommune.
Parkering:
Ikke parker ved skolen/hallen. Det skal være fri adkomst blant annet for kjøretøy som transporterer
bevegelseshemmede.
Parker bilen på parkeringsplassen nedenfor den kommunale boligen, eller ved Lekatun.
Ved eventuelle endringer se oppslag.
VEL MØTT TIL EN FLOTT FEIRING AV DAGEN!

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

Gratis henting av jernskrot !
Vi lodder interessen for innsamling av jernskrot våren 2022.
Er det mange nok, kan vi få det til i år også.
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Meld din interesse for henting til:
Leka kommune ved Annette T. Pettersen, 46 88 10 79
eller til annette.pettersen@leka.kommune.no
Hentingen vil bli i uke 24 hvis nok interesserte.
Har du spørsmål?
Ta kontakt.

Varsel om redusert framkommelighet og veg stengning
av Fv771 Bogen
Fv771 fra Bogen til Trøndelag grense via Sør Horsfjord skal oppgraderes og klargjøres for
asfaltering.
Dette medfører redusert framkommelighet på dagtid. Venting på inntil 20 min. kan
forekomme.
Oppstart 3. mai og vil pågå mandag – fredag i hele mai og juni måned fram til fellesferien.
Oppfordrer trafikanter om å beregne god tid og vise hensyn.
I tillegg blir det nattestengt mandag – fredag fra kl. 23.30 – 07.00 i mai til medio juni.
Utrykningskjøretøy kan passere.
Oppdatert info finnes på www.175.no
Hilsen Veidekke / Nordland fylkeskommune.

Leka Hogstlaug etablert
I går kveld, onsdag 27.april, ble Leka Hogstlaug etablert med Willy Hansen som laugets
leder. Med seg fikk han Mariann Aune og Per Otto Furre.
Bakgrunnen for etableringen er at Leka gror igjen, samtidig som det i perioder er vanskelig
å få kjøpt ved på Leka. Dette rammer særlig uføre og eldre som ikke er mobile nok til å
ordne ved selv. De skyhøye strømprisene har dessuten skapt en situasjon der tilgang på
ved er viktigere enn noen gang. Dessuten kan kjøp av ved være en stor utgiftspost for en
del eldre og uføre. Tanken er derfor å kunne tilby rimelig, eller gratis ved etter søknad til
kommunen, som vil vurdere behovet.
Styret for lauget vil gå igang med en kartlegging der Lekas gjengrodde severdigheter i
første omgang vil bli ryddet i samarbeid med grunneier. Styret kommer også til å
formalisere kontakt med kommunen, både når det gjelder lagringsplass og forenklet
behovsvurdering med tanke på gratis, eventuelt rimelig ved. Styret kommer dessuten til å
søke kommunen om tilskudd til drift, samt innkjøp av utstyr.
På møtet kom det fram at lauget må være en frivillig organisasjon med stor vekt på sosial
trivsel og at laugsmedlemmene yter etter evne. Lauget oppfordrer folk som kan tenke seg
å bidra til å kontakte laugets styremedlemmer.

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)

Ettermiddagstreff på Lekatun
Tirsdag 10.mai kl 1530 – 1730.
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UKM regionalfestival ble avholdt i Namsos helga
29.4-01.5

300 aktører var i aksjon under UKM i helga. Leka stilte med 9 ungdommer som deltok både
på scene og kunst.
Vi er fantastisk stolte av Tone, Steinar, Lotte, Vilma, Emma , Mina, Tuva, Ingrid og Hanna
som hadde flotte utstillinger innen kunst og fantastiske opptredener på scene.
Vi vil takke for en fantastisk fin helg sammen med dere. Hilsen reiselederne Mona, Ruben
og Beate
Dere som gikk glipp av arrangementene har mulighet til å se innslagene via denne linken
Ung Kultur Møtes (ukm.no)

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
Gudstjeneste

søndag 22.mai

kl.11:30

Konfirmasjonsgudstjeneste

lørdag

kl. 11:00

4.juni

Utdeling av bøker til 5,6 og
7 åringer
Pinseaften
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AKTIVITETSKALENDER
Lørdag 7.

Kl 1130

Mandag 9.

Kl 1530-1900

Mandag 9.
Tirsdag 10.
Tirsdag 10.
Tirsdag 10.

Kl 2000
Kl 1145
Kl 1500-1730
Kl 1530- 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

Mai
Thomas H. Westgård – markering
Bedriftsnettverk – nærings- og
opplevelsesaktører i Leka
Folkemøte – prosjekt Helse i sentrum
Formannskapsmøte
Rulle – gjenvinningsmottak
Ettermiddagstreff
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

Herlaughallen
Lekatun
Herlaughallen
Lekatun
NTE-bygg
Lekatun
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 20. mai 2022. Frist for innlevering av stoff
er mandag 16. mai 2022. Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff, tlf. 74387000
post@leka.kommune.no Du finner også Lekaposten på www.leka.kommune.no
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