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20. mars 2020

Utgiver Leka kommune

KORONA:
PRESSEMELDING 4 FRA LEKA KOMMUNE – 18.MARS KL 14.00.
GENERELLE BETRAKTNINGER:
Leka med 90% av befolkningen på øya og 10% på fastlandet har en unik mulighet til å
beskytte oss langt utover muligheter kommuner med stor gjennomgangstrafikk og trafikk
over kommunegrensene har.
Vi legger til grunn at sentrale føringer er kjent og vi gjentar derfor ikke disse her.
Hvorfor skal vi i Leka være spesielt varsomme?
- En stor andel av vår befolkning er eldre mennesker.
- Vi er svært sårbare: Sykdom hos en ansatt på butikken: Andre ansatte i karantene.
Sykdom blant ansatte på ferga: Andre ansatte må i karantene. Sykdom blant
ansatte i pleie- og omsorg: Andre ansatt må i karantene. Konsekvenser kan bli:
Fylkesveien over Lekafjorden stenges, butikkene må stenge og vi får ikke kjøpt mat,
vi vil ikke være i stand til å ta vare på våre eldre og syke.
- Minner om generelle retningslinjer om god håndhygiene og å holde avstand.
OPPSUMMERING AV TIDLIGERE PRESSEMELDINGER:
1. Man skal holde seg i bilene under overfarten med ferga. ATB har besluttet at det ikke
tas billetter.
2. Det er besøksforbud på sykestua.
3. Innbyggerne oppfordres sterkt til IKKE å dra utenfor kommunen med mindre det er
strengt nødvendig! Kommunen oppfordrer til å unngå å reise kollektivt. Det anmodes
på det sterkeste at besøk til familie og venner utenbygds ikke gjennomføres.
4. Har man f.eks time på sykehuset, anmodes man om ikke å gå innom butikker, reis
direkte til sykehuset, for så å reise rett hjem.
5. Innbyggere som kommer fra utlandet, skal ha 14 dagers hjemmekarantene.
6. Leka kommune vil at pendlere herunder offshore-arbeidere har 14 dagers
hjemmekarantene.
7. Leka kommune ber om at familie og venner bosatt i andre kommuner, i denne
situasjonen ikke besøker «sine» i Leka kommune. Det betyr at sentrale føringer om
ikke å benytte fritidsboliger i Leka ikke kan omgås ved at man heller bor hos familie.
8. Innbyggere i Leka som arbeider innomhus i andre kommuner, bes om å benytte
hjemmekontor. Kommunen kan være behjelpelig overfor arbeidsgivere med dette.
9. Vi i Leka må selvfølgelig få levert varer og tjenester som er nødvendig for å holde
hjulene i gang. Det vi oppfordrer til er at sjåfører ikke har nærkontakt med
befolkningen, og ikke oppsøker butikkene i kommunen. Levering av tjenester
som kan vente, bør vente.
10.Ansatte i oppdrettsnæringen kan fremdeles dagpendle, forutsatt at de arbeider ute i
det fri.
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11.Til befolkningen i Gutvik: Det aksepteres fra Bindal kommune at dere kan gå inn i
butikken i Bogen å handle, forutsatt at dere er friske. Ellers gjelder for dere som
andre kunder, varene kan bæres ut i bilene.
12.Butikkene i Leka er hjelpsomme og bærer varer ut i bilene hvis dere ber om det.
Dette gjelder for innbyggere som er satt i karantene og de som har influensa og
forkjølelsessymptomer.
Tiltakene trådte i kraft 12. mars.
NYTT TILTAK:
1. Hvis en person i en husstand er satt i karantene anmoder kommunen sterkt til at alle
i husstanden skal være i karantene.
TIL SLUTT:
Det foregår diskusjoner om hjemmel for beslutninger osv. Ordføreren har i dag vært i
kontakt med Fylkeslegen og drøftet en rekke forhold knyttet til Leka sin situasjon, dette
gjelder så vel våre utfordringer, men ikke minst våre muligheter til å beskytte oss som
befolkningen når vi har den geografiske beliggenheten vi har.
Slik vi formulerer oss, strengt med anmodninger og anbefalinger, er dette uproblematisk.
Det er først når det fattes vedtak i våre politiske organer at vi må komme med
henvisninger til smittevernloven.
Vi er få som har et stort ansvar i kommunen vår. De som daglig har ansvaret for sikkerhet
for barn, unge, våre eldre og syke, vårt næringsliv; de gjør en stor innsats for oss alle. De
fortjener en takk!
Som befolkningen håper vi at vi kan stå samlet om de strenge målene og tiltakene vi gjør.
Skal vi lykkes i arbeidet vårt med å hindre smitte i Leka, må vi stå samlet.
Kommunens kriseledelse står samlet bak dette budskapet.
TA VARE PÅ HVERANDRE!
Leka, 18.mars 2020
Elisabeth Helmersen
ordfører

Beathe Mårvik
konst. kommunedirektør

Informasjon fra Leka kommune

Bruker du legekontorets hjemmesider?
http://www.lekalegekontor.no/
Du kan her bestille time fram i tid/avbestille time, og bestille faste medisiner.
(Obs! Skal ikke brukes for å stille spørsmål til legene, eller sende sensitiv informasjon.)
Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta
kontakt på telefon dersom du ønsker.
Hvis du trenger time på dagen grunnet akutt sykdom eller akutt skade, må du ta kontakt
via telefon.
Avtales direkte med legekontoret i telefontida kl.1100–1200 hverdager 743 87 038.
Får du ikke avtalt direkte med legekontoret så ring legevakt 116117.
Ved øyeblikkelig hjelp ring 113.
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FRIGJØRINGS- OG VETERANDAGEN 8.MAI 2020.
Leka kommune skal for første gang markere frigjørings- og veterandagen den 8 mai 2020.
Frigjørings- og veterandagen er en norsk merkedag innført av regjeringen for å styrke
anerkjennelsen av innsatsen til militære veteraner. Dagen skal hedre deltagere i andre
verdenskrig, så vel de som har tjenestegjort i FNs fredsbevarende styrker, NATOs
operasjoner og andre internasjonale operasjoner.
Fred, frihet og demokrati kommer ikke gratis. Derfor vil vi vise vår støtte og anerkjennelse
til alle norske kvinner og menn som har gjort og gjør en stor innsats for å verne om vår
fred og vårt demokrati både hjemme og ute.
I denne forbindelsen ønsker vi å komme i kontakt med veteraner fra Leka. Vi har allerede
oversikt over mange som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, men for å være
sikre på at vi får med oss alle, trenger vi hjelp fra dere.
Dersom du som leser dette er veteran, eller kjenner en som er veteran, som bor eller har
bodd på Leka, ønsker vi å komme i kontakt med deg.
Gjerne send en epost til kjetil.bjornstad@leka.kommune.no eller ring oss
på telefon 74 38 70 00.
Program for dagen vil bli annonsert senere.
Leka kommune.

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

Leka
Midt-Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS
963 867 212
Søknad om ny lokalitet
Ny lokalitet Storbrakan
Anleggets senterpunkt:
65°13.163'N 10°59.386'Ø

Anleggsramme:
65°13.291'N
65°13.087'N
65°13.034'N
65°13.239'N

10°59.272'Ø
10°59.653'Ø
10°59.489'Ø
10°59.107'Ø

Flåtens senterpunkt:

65°13.163'N 10°59.614'Ø

Kontaktperson:
Anne Grete Nordalen 99165481
Kontaktadresse: post@leka.kommune.no
Søknaden legges ut til offentlig innsyn på kommunens hjemmeside
www.leka.kommune.no.
Frist for uttalelse til søknad om ny lokalitet er satt til 1 mnd. etter denne
kunngjøringen.
Eventuelle merknader sendes på e-post: post@leka.kommune.no

5

Ved gis bort
Det ligger fint oppstablet ved i Skeisnesset like ved Lenas port.(svingen nord for
Tønderhuset; Gisken og Håvard sitt hus) Det er fritt fram å hente for den som ønsker.
Har du spørsmål, kontakt Bernt Erik Thorvik, tlf. 907 75 229

Årsmøtet
i Leka Vassverk SA utsettes på ubestemt tid.
Mvh Arve Haug

Ettermiddagstreffet
på biblioteket 23. mars avlyses.
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UKM

UKM regionfestival i Trøndelag, Ørland 17.-19.april og Namsos 24. - 26.april
utsettes på ubestemt tid.
Basert på helsedirektoratets pålegg om å avlyse alle arrangementer med over 500
deltakere og folkehelseinstituttets nye retningslinjer for arrangementer, må dessverre
Trøndelag fylkeskommune, Ørland kommune og Namsos kommune avlyse den planlagte
UKM regionfestival i Trøndelag.
Dette er på grunn av arrangementests art og fare for smittespredning av koronaviruset.
Dette er svært beklagelig, først og fremst for alle deltagere, men også for alle andre
involverte i arrangementet. Vi vil se på alternative løsninger fremover, men situasjonen er
såpass uavklart per dags dato at ingen konkrete planer legges.
Trøndelag fylkeskommune

Helgevikar Emilsen Fisk AS
Vi skal i gang igjen med nytt utsett på våre lokaliteter
Lekafjorden II og Båfjordstranda fra våren av.
Er du interessert i helgejobb hos oss sender du en
kort mail med hvem du er og når du har mulighet
til å begynne, til vår personalleder Ila Emilsen
– ila@emilsenfisk.com innen 20. mars 2020.
For spørsmål om hva helgejobben går ut på,
ta kontakt med Mathias (480 32 690) eller Rasmus (454 63 245).
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Takk
På vegne av familien takker vi for all hjelp og støtte ved
Ingunn Irene Bakkemo’s bortgang.
Takker også for blomster og pengegave til Leka Sykestue.
Mvh
Svein-Arne Bakkemo m/ fam.
Hill-Iren Bakkemo m/ fam.

Det er som vanlig mye som skjer i kommunen –
Sjekk tidspunkt for arrangementer og møter her i Lekaposten. Meld inn «dine» aktiviteter
så det kommer med i oversikten.
Vi anbefaler også å være tidlig ute med å reservere viss du vil leie hall/kjøkken eller
møtelokaler.
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Bygdekvinnelag inviterer til "KLESBYTTEDAG" etter påske,
lørdag 18.april.
For å få til dette trenger vi deg. Har du noe tøy som du kan tenke deg å gi bort eller bytte i
noe annet? Da oppfordrer vi deg til å sortere Detur av klesskapet og levere det til oss på Everksbygget
På fredag 17. April mellom kl. 16.00 og 18.00.slik at vi kan lage en "utstilling" til dagen
etter.
Tilbehør som sko, vesker, skjerf og lignende kan også være med.
Selve klesbyttedgen blir lørdag 18. april mellom 11.00 og 15.00
Det blir naturligvis salg av kaffe og vafler ved Bygdekvinnelag.
OBS! Det som blir hengende igjen blir gitt bort til klesinnsamlingen (Fretex) .
Medlemsavgiften er kr.200,- for medlemmer med stemmerett og kr. 100,- for
støttemedlemmer.
Medlemsavgiften kan betales til konto nr. 4468 0524 227 til Bygdekvinnelaget i Leka.
Torsdager og aktiviteter utover våren er:
17. april innlevering av byttetøy mellom 16.00 og 18.00
18 april KLESBYTTEDAG er 11.00 til 15.00, med kaffe og vaffel
7. mai, strikkekaffe
28. mai, strikkekaffe
11. juni, strikkekaffe
25.juni, avslutning for sommeren.
Eventuelle forandringer i planen vil bli annonsert. For Bygdekvinnelaget i Leka V/ Bitte.

Gudstjenester i Leka sokn 2020
Torsdag
9.april kl.11.30 Påskevandringsgudstjeneste - avlyst
Onsdag
22.april kl.16.00 Gudstjeneste med årets tårnagenter - avlyst
Lørdag
23.mai kl.11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste - utsatt
Søndag
7.juni kl.11.30 Gudstjeneste - avlyst
Hvis du trenger skyss for å komme deg til gudstjeneste, så ordner vi det! Gi beskjed til
Kirsti Hoff (979 60 687) eller Arild Hestø (908 60 814).

Styret for Gutvik bedehus

informerer om at de nå kan ta i mot gaver via Vipps på nummer 549936.

DEN NORSKE KIRKE
Leka Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret er betjent første torsdag i måneden,
og ellers etter behov.
Åpningstid er kl.11:00 – 14:00.
Vi kan ellers nås på telefon alle hverdager:
Kontor Kolvereid
74 39 54 00
Kirkeverge Arild Hestø
90 86 08 14
Kirketjener Monika Stene
47 90 44 20
Send gjerne epost!
ah585@kirken.no
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AKTIVITETSKALENDER
Mandag 23.
Torsdag 26.

Fra morgenen
Kl. 10:30

Mandag 6.
Tirsdag 7.
Tirsdag 14.
Lørdag 18.
Mandag 20.
Tirsdag 21.
Onsdag 22.
Onsdag 22.
Torsdag 30.

Fra morgenen
Kl. 15:00-17:30
Kl. 10:30
Kl. 11:00-15:00
Fra morgenen
Kl. 15:00-17:30
Kl. 20:00
Kl. 20:00
Kl. 10:30

MARS
Henting av restavfall og matavfall
Kommunestyremøte - AVLYST
APRIL
Henting av papir, matavfall og plast
Rulle gjenvinningsmottak
Formannskap
Klesbyttedag – Bygdekvinnelaget
Henting av restavfall og matavfall
Rulle gjenvinningsmottak
Toillkveld – Teaterlaget
Storsymøte – Saniteten
Kommunestyret

Lekatun

Ved NTE-bygget
Lekatun
NTE-bygg
Ved NTE-bygget
Fjellvang
Lekatun
Lekatun

Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker fredag 3.april
Frist for innlevering av stoff er mandag 30. mars
Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff, tlf. 74 38 70 00 post@leka.kommune.no

Nyttige telefonnummer
Leka kommune, servicekontoret
Publikumsåpne kontorer forøvrig

kl. 10.00 – 14.00
kl. 10.00 – 14.00

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
Veterinærvakt
Kontakt ved påkjørsel av dyr - Oddgeir Haug
eller Leif Pettersen
Leka sykestue
Hjemmesykepleien
Pasienttelefon, sykestua
Helsekoordinator Brita Myrvold
Helsesykepleier Gunnhild J. Gutvik
Fysioterapeut Arnfinn Holand
Kirkekontor
Sokneprest Donata Faustmann
Tilbringertjenesten og handlerute
Leka Taxi AS
Leka vassverk SA,
Arve Haug
Anders Larsen
Ytre Namdal Skatteoppkreverkontor
Skatteetaten;ligningskontor
NAV Leka onsdager kl.1000 – 1400
Politikontakt for Leka: Anne Mette Selnes
Lekaferga
Turistinformasjon
Fjord Viking (hurtigbåt Leka – Namsos)
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74
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95
47
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47
46
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07
40
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48
95
74
48

tlf 74 38 70 00

17 60
39 91
85 22
82 65
50 86
11 05
51 50
91 87
05 11
59 39
39 54
01 24
417
69 27
77 85
59 66
38 26
08 00
55 33
99 75
73 70
39 97
29 45
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66
51
28
05
72
10
69
35
67
00
81
00
43
96
00
00
33
54
53
70
60
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