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TIL ALLE VÅRE KUNDER PÅ LEKA
Vitusapotek Rørvik ønsker å tilby våre kunder på Leka en bedre pris på forsendelse av
medisinpakker, og endrer derfor våre bestilling- og leveringsrutiner til dere.
Fra 1. oktober vil medisinpakkene leveres til Coop Leka hver tirsdag og torsdag morgen. Vi
oppfordrer alle til å bestille i god tid, senest kl 14 dagen før.
Dere kan bestille ved å ringe oss, be legen om å sende en anmodning til apoteket eller
bestille via vårt elektroniske system på vitusapotek.no.
Dersom noe haster, kan vi fortsatt tilby levering samme dag, men da gjelder egne takster
og leveringsrutiner.
Med vennlig hilsen
Vitusapotek Rørvik
Tlf: +47 74 36 05 50

Møter og leie av lokaler
Vi får en del spørsmål som gjelder bruk av kommunens lokaler til møter og andre
samlinger. Det er mulig å avtale bruk/leie av lokaler når følgende vilkår oppfylles:
-

det skal være én person som står som ansvarlig arrangør
det skal ikke være flere til stede enn at det minst kan holdes en meters avstand
mellom deltakerne
- personer med luftveissymptomer skal ikke være til stede
- arrangør skal notere navn på alle som er til stede; oversikten skal oppbevares i 10
dager for eventuell smittesporing
- (kommunen sørger for at håndvask/desinfeksjon av hender er mulig)
Servicekontoret

Gratis henting bilvrak mm
Er det interesse for henting av gamle bilvrak, båter, campingvogner eventuelt andre større
ting? Meld din interesse til Leka kommune:annette.pettersen@leka.kommune.no
eller send sms/ring telefon 46 88 10 79, Utviklingsavdelingen

Etterlysning - kikkert
Vi var på Leka 14.-17. juli på sykkel og campingtur. Vi kom hjem uten kikkert. Vi savner
en Opticron Natura BGA. Vi blir svært glad hvis den er funnet og vi kan kontaktes på
telefon 92211197, Aud Lien Sellæg.
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Informasjon fra Leka kommune
Ledig stilling
Det er ledig stilling som badevakt ved offentlig bading!
Vi trenger fortrinnsvis en mannlig badevakt– som vil ha spesielt ansvar for
herregarderoben.
Stillingen er på ca 6 timer uka fordelt på to kvelder (onsdag og fredag), fra midten av
oktober frem til påske.
Du må være over 18 år og svømmedyktig. Opplæring vil bli gitt, samt kursing på hjerte/
lunge/ livredning.
Søknadsfrist: 15. september 2020
er du interessert – send søknad til Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 Leka eller
post@leka.kommune.no
For mer informasjon ring kulturkontoret tlf. 95223145

KUNNGJØRING
I henhold til Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig
innsyn på Leka kommunes hjemmeside:
Kommune:
Navn på søker:
Organisasjonsnr.:
Søknaden gjelder:
Lokalitet:
Kartref.:

Leka
Midt-Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS
963 867 212
Søknad om biomasseutvidelse til 4680 tonn
Søknad om varig tillatelse
12705 Skrosen
Midtpunkt: 65°07.379’ N 11°40.471’ Ø
Flåte:
65°07.301 N 11°40.748 Ø
65°07.296 N 11°40.760 Ø
65°07.285 N 11°40.740 Ø
65°07.289 N 11°40.727 Ø
Anleggsramme:
65°07.405’ N 11°40.155’ Ø
65°07.499’ N 11°40.322’ Ø
65°07.355’ N 11°40.788’ Ø
65°07.259’ N 11°40.621’ Ø

Kontaktperson:
Anne Grete Nordalen, Mob: 99165481
Frist for uttalelse til søknad om ny lokalitet er satt til 24/9-20.
Eventuelle merknader sendes kommunen på e-post: post@leka.kommune.no

VI UTVIKLER KYSTENS VERDIER
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Kommer din bedrift under tiltakene for
økonomisk støtte på grunn av Covid-19?
Kommunaldepartementet har gitt Leka kommune ca kr 770 000,- for å kunne støtte det
lokale næringslivet, slik at de kan trygge eksisterende arbeidsplasser og skape nye jobber.
Pengene kan blant annet brukes til direkte bedriftsstøtte, destinasjonsutvikling, tiltak for å
styrke samarbeidet mellom lokale bedrifter. Bedrifter kan f.eks. få midler til markedsføring,
mindre investeringer, opplæring, produktutvikling og nyetableringer.
Kommunene skal bevilge penger til tiltak de mener er svært viktige for å motvirke de
negative virkningene av pandemien. Dette er spesielt viktig for små reiselivskommuner i
distriktene, som er særlig hardt rammet av at turistene er uteblitt.
Kan din bedrift dokumentere stort inntektsbortfall p.g.a. covid-19, oppfordres du til å søke
på disse midlene.
Du søker gjennom www.regionalforvaltning.no
Søknadsfrist settes til 1. november

Vaksinering mot influensa høsten 2020
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ber alle landets kommuner om å sørge for at
helsepersonell med pasientkontakt får informasjon om influensa og tilbud om gratis
influensavaksine.
Kommunen forplikter dessuten å sørge for at så mange som mulig av de definerte
risikogruppene, blir vaksinert mot influensa.
Influensavaksine og covid-19
I 2020, er det enda viktigere enn tidligere at målgruppene blir vaksinert mot
influensa pga covid-19 pandemien.
Risikogruppene for influensa og covid-19 er delvis overlappende.
Det er ikke mulig å skille kliniske tegn på de to sykdommene. Det er også mulig å være
smittet med begge virus på samme tid. Influensavaksine er bare effektiv mot infeksjon
forårsaket av influensavirus, og vil ikke beskytte mot covid-19. Vaksinering er likevel viktig
for å unngå alvorlig influensasykdom, unngå at helsepersonell blir syke på grunn av
influensa og for at ikke influensaepidemien ytterligere forverrer situasjonen i et
helsesystem som kan være overbelastet av covid-19.
Når skal vi vaksinere oss?
I de senere år, har influensautbruddet startet rundt juletider med en topp enten ved nyttår,
eller rundt vinterferietider.
Det er viktig at så mange vaksineres før jul.
Immuniteten etter en influensavaksinering, varer ikke mer enn i 6 mnd.
Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet anbefaler at vaksineringen blir gjennomført i
perioden oktober til desember.
Neste Lekapost:
Mere info i forhold til tidspunkt for vaksinering, risikogruppene og hvorfor det er så viktig at
helsepersonell med pasientkontakt bør ta influensavaksine.
Gunnhild Gutvik
Helsesykepleier i Leka

2T HØSTEN 2020
Vi starter opp mandag 31. august kl. 19.00
Vi starter forsiktig med litt styrke, kondisjon og uttøyning.
Ta med matte (hvis du har), håndkle, flaske og gode innesko.
Vi følger smittevernreglene.
Lurer du på noe, bare har lyst å se, kontakt Annette Pettersen eller Kjell Arve Sønnesyn.
Vi er der for deg og du er mer enn god nok som du er.
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Program for bispevisitasen i Leka sokn i Namdal prosti.
14. – 16. og 27. september 2020
Tema for visitasen:
"Solid folkekirke med utkantidentitet: Egenart og universalitet."
Åpne arrangement er uthevet.

Mandag 14.09 – Gutvik og Leka
1700

Gudstjeneste i Gutvik bedehus.
Kirkekaffe med kåseri. Bedehuset 100 år i 2021.

Tirsdag 15.09 – Leka
0800
Biskopen besøker Leka skole.
1000

Biskopen besøker barnehagen.

1100

Besøk til sykestua. Enten fysisk eller vi streamer fra kirka.

1200

Guidet rundtur på Leka med bedriftsbesøk.

1600

Møte og middag med menighetsrådet.

1930

Folket møter biskopen
Lille Herlaughall. Uformelt møtepunkt med samtale. Soknepresten
innleder. Biskopen hilser. Konfirmantene deltar. Kulturelle innslag.
Enkel servering.

Onsdag 17.09
0900

Møte med Leka kommune.

Søndag 27.09 – Leka kirke
1100

Visitasgudstjeneste Leka Kirke. Presentasjon av årets konfirmanter.
Kirkekaffe og visitasmøte i Leka kirke. Visitasforedrag ved
biskopen.
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Leka menighet inviterer til

GUDSTJENESTE
i Gutvik bedehus
mandag, 14.9. kl 17

Biskop Herborg Finnset
kommer på besøk.

Kirkekaffe med Kåseri:
Gutvik bedehus 100 år i 2021
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Biskop Herborg Finnset
kommer på besøk til Leka sokn.
I den forbindelsen inviterer
Leka menighet til

FOLKET MØTER
BISKOPEN
Lille Herlaughall
Tirsdag, 15.9. kl 1930
Et uformelt møtepunkt med samtale.
Kulturelle innslag. Konfirmantene deltar.
Enkel servering.
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Bygdekvinnelaget i Leka
Bygdekvinnelaget i Leka har startet høstens aktiviteter og inviterer til strikke-kaffe igjen.
Første dato blir torsdag 10.september kl 20. på NTE-bygget.
Lørdag 26. september håper vi å få til klesbytte/gi bort/gjenbruksdag. (Avhengig av at vi
finner egnet lokale)
Det vil komme mer informasjon etter hvert. Tenkt i første omgang klær (ikke kopper og
kar eller ting og tang)
Vi må tenke enkelt hvis det skal la seg gjennomføre. Har du noe du vil gi bort, bytte, kvitte
deg med så har du en mulighet her. Og om du kan tenke deg en fornyelse uten de store
omkostningene så er kanskje dette tingen.
Bygdekvinnelaget vil naturligvis sørge for at du kan få kaffe og vaffel.
Skal vi få til en utstilling må vi ha innlevering av tøy dagen før (25. september)
Det blir spennende å se om vi kan få til en hyggelig lørdag med dette.
Følg med på oppslag.
Øvrige dager du kan merke av for strikkekaffe er 8. og 22. oktober, 5. og 19. november.
Den 19. november blir det avslutning før jul.
Så fortsetter vi i januar: 7. og 21. januar, og 4. februar er det foreslått som dato for
årsmøtet.
Velkommen til hyggelig sosialt samvær.
Med vennlig hilsen fra
Bygdekvinnelaget i Leka v/ Bitte

Gudstjenester og arrangement i Leka sokn
høsten og førjulsvinteren 2020
mandag, 14.09.

kl 17.00

Gudstjeneste i Gutvik bedehus.
Kirkekaffe med kåseri. Biskopen deltar.

tirsdag, 15.09.

kl 19.00

Kulturkveld i Herlaugshallen. Biskopen deltar.

søndag, 27.09.

kl 11.00

Visitasgudstjeneste i Leka kirke.

søndag, 18.10.

kl 11.30

Høsttakkefest i Leka kirke.

søndag, 01.11.

kl 11.30

Allehelgensgudstjeneste i Leka kirke.

søndag, 08.11.

kl 11.30

Lysvåkengudstjeneste i Leka kirke.

søndag, 06.12.

kl 15.00

Lysmesse /v konfirmantene i Leka kirke.

torsdag, 24.12

kl 11.30

Julegudstjeneste i Leka kirke.

7

AKTIVITETSKALENDER
Tirsdag 15.
Onsdag 16.
Mandag 21.
Tirsdag 22.
Onsdag 23.
Torsdag 24.

Kl 1030
Kl 1900
Fra kl 9
Kl 1500-1730
Kl 1900
Kl 1030

Tirsdag 20.
Torsdag 29.

Kl 1030
Kl 1030

Tirsdag 17.

Kl 1030

Torsdag 10.

Kl 1030

SEPTEMBER
Formannskapsmøte
Storsymøte – Leka Sanitetsforening
Henting av papir, mat og plast
Rulle gjenvinningsmottak
Turneteateret Trøndelag – Den siste viking
Kommunestyremøte
OKTOBER
Formannskapsmøte
Kommunestyremøte
NOVEMBER
Formannskapsmøte
DESEMBER
Kommunestyremøte

Lekatun
Lekatun
NTE-bygg
Lekamøya Spiseri
Lekatun
Lekatun
Lekatun
Lekatun
Lekatun

Nyttige telefonnummer
Leka kommune, servicekontoret
Publikumsåpne kontorer forøvrig

kl. 10.00 – 14.00
kl. 10.00 – 14.00

tlf 74 38 70 00

post@leka.kommune.no
www.leka.kommune.no
Lege/ legesekretær
Legevakt
Nødnummer legevakt
Politi
Nødnummer politi
Brann

74 38 70 38 kl.1100 – 1200 mandag- fredag
116117
113
02800
112
110

Tannlege – Ytre Namdal tannklinikk, Rørvik
74 17 60 20
Veterinærvakt
74 39 91 66
Kontakt ved påkjørsel av dyr -Leif Pettersen
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 Donata Faustmann
92 01 24 81
Kirkeverge Arild Hestø
90 86 08 14 / ah585@kirken.no
Tilbringertjenesten og handlerute
07 417
Leka Taxi AS
40 69 27 00
Leka vassverk SA,
Arve Haug
91 77 85 43
Anders Larsen
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: Anne Mette Selnes
48 99 75 54
Lekaferga
95 73 70 53
Turistinformasjon
74 39 97 70
Fjord Viking (hurtigbåt Leka – Namsos)
48 29 45 60
Midtre Namdal Avfallsselskap
74 28 17 60
Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker fredag 25.september
Frist for innlevering av stoff er mandag 21.september.
Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff, tlf. 74 38 70 00 post@leka.kommune.no
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