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Nr. 5/20     6. mars 2020          Utgiver Leka kommune    

 

Vi oppfordrer igjen huseiere  

til å melde fra om utleiemuligheter! 
Kommunen får jevnlig forespørsel om det er hus, leiligheter eller hybler til leie. Dette 

kommer både fra næringslivet, og direkte fra folk som vil flytte til Leka, eller som har 

behov for bosted for en kortere periode; for eksempel ferievikarer.  

Det varierer hvilke krav folk har til standard og omfang av møblering på bosted, så la ikke 

det være et hinder for å vurdere om du vil leie ut bosted.     

Leka kommune vil ikke bli leietaker på vegne av noen, du inngår avtale med den enkelte 

leieboer. Hvis du har spørsmål eller ønsker veiledning ved utleie, så ta kontakt med oss på 

servicekontoret. 

               

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. 

               

Befolkningsvarsling fra Leka kommune – oppfølging 
Fredag 28.februar gikk det ut SMS og epost til kommunens innbyggere for å teste 

vårt varslingssystem. 
Systemet henter størstedelen av kontaktopplysningene fra offentlige registre. For at alle 
skal motta utsendt varsel, må den enkelte sikre at det er riktige opplysninger som ligger i 

registrene. Tips: Når man logger på nettbank, offentlige etater mm får man med jevne 
mellomrom beskjed om å bekrefte kontaktinformasjon. Sjekk om denne er riktig før du 

godkjenner; endre om nødvendig. Fullstendig beskrivelse av registrering finner du i forrige 
utgave av Lekaposten. 
Vi har fått spørsmål om det kan være behov for å bekrefte av at man har mottatt varsel. 

Det er ikke nødvendig eller hensiktsmessig å legge opp til at innbyggerne skal melde 
tilbake etter å ha mottatt varsel. Når varslings-SMS og epost er sendt starter en logg som 

viser status på hver enkelt mottaker. Vi ser derfor hvilke nummer/adresser som har 
mottatt varselet, og om det sendinger som har feilet. 
 

Har du fortsatt spørsmål om befolkningsvarsling, så ta kontakt med Kjetil Bjørnstad på 

telefon 468 86 556 eller epost: kjetil.bjornstad@leka.kommune.no 

http://www.lekalegekontor.no/
mailto:kjetil.bjornstad@leka.kommune.no
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                 Informasjon fra Leka kommune 
              

Hovedopptak barnehageåret 2020/2021. 

Leka barnehage er for barn i alderen 8 måneder til 6 år. 

Åpningstider er mandag til fredag kl.0715 – 1600. 

Det kan søkes om hel plass eller delplass. 

Når et barn har fått plass i barnehagen, har det plassen til det begynner på skolen hvis 

foreldrene ikke melder fra om annet. 

Foreldrene plikter videre å melde fra før hovedopptak dersom barnets livssituasjon slik den 

fremgår av den opprinnelige søknaden er vesentlig endret, eller man ønsker utvidelse eller 

reduksjon av barnehageplass. Søknadsskjema fås på servicekontoret eller hentes fra 

hjemmesida. Leveres/sendes signert til Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 LEKA.  

Søknadsfrist: 20. mars 2020 

               

 

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. 

 

mailto:kjetil.bjornstad@leka.kommune.no
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Seniorbutikken kommer til Leka 24. mars  
fra 10:00 til 13:00 på Leka Sykestue. 

               

Ettermiddagstreff på biblioteket 

mandag 9. mars og 23. mars  kl.15.30.    

Velkommen! 

Ingunn, Randi, Karin og Marit 

               

Helsekoordinator og søknad om tjenester  
Alle søknader om tjenester i PLO skal gå via helsekoordinatoren. Dette gjelder søknad om 

hjemmehjelp, hjemmesykepleie, sykehjemsplass, rehabilitering, korttidsopphold, støtte/ 

behandlingssamtaler. Trenger du hjelp til å få søkt om hjelpemidler, eller oppfølging av  

hørsel eller syn, så kontakt helsekoordinator Brita Myrvold på 

 tlf 46918769 hverdager mellom kl.08:00 og 15:30.  
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Ettersøkspersonell  
Leka kommune søker personell for ettersøk av skadet vilt.  

Oppdragstaker skal sammen med vaktleder ha det praktiske ansvaret for ettersøk av 
skadet elg, hjort og rådyr i kommunal regi etter forskrift om jakt og fangst § 29, samt 
håndtering og ivaretakelse av fallvilt av samme arter etter det ansvar som kommunen har 

etter viltlovens § 48. 
Godtgjørelse for ettersøk, avliving og ivaretakelse av skadet vilt og fallvilt etter oppdrag av 

kommunen foretas etter Hovedtariffavtalen for kommunal sektor. 
Medlemmene i ettersøkslaget godtgjøres med en timegodtgjørelse for medgått tid.  
Ettersøkslaget godtgjøres etter stillingskode 7517, fagarbeider. Timelønnen er for tiden kr. 

220,51 ved full ansiennitet og kr. 179,90 pr. time uten ansiennitet.  
Reisekostnader dekkes av oppdragsgiver etter statens regulativ for reiser innenlands. 

Kvalifikasjoner 
 Ettersøksekvipasje må ha oppnådd offentlig godkjenning etter Miljødirektoratets 

instruks for prøving og godkjenning av ettersøkshund, og fortrinnsvis ha gjennomført 

kurset “Ettersøk videregående”. 

 Søker må vise våpenkort og jegeravgiftskort med siste års storviltprøve. 

I søknaden bes det oppgitt relevant erfaring og kompetanse. Personlige egenskaper 
vektlegges. 
Søknadsfrist: 15. mars 2020 

For mer informasjon kontakt Leka kommune v/ Kristin Floa, tlf. 95031415, e-post: 
kristin.floa@leka.kommune.no 
               

Varmearbeider-kurs 
Er det noen av dere som trenger varmearbeider-kurs?  

Det er påbudt å ha slikt kurs for alle næringsdrivende og kommunalt ansatte som skal 
håndtere utstyr som kan forårsake brann (vinkelsliper, sveis, varmeutstyr etc).  
Kurset er et ett-dagers kurs, der man gjennomgår brannforebyggende tiltak og praktisk 

slukking.   
 

Kursleder TM Sikkerhet v/ Tor Ove Meidal kan komme til Leka for å kjøre kurs. Kostnad pr. 
deltaker er kr. 1750,- 

Kurs vil bli gjennomført dersom det blir nok folk som vil delta.  
 
Påmelding til postmottak Leka, eller sentralbordet tlf 74387000. 

Ber om påmelding innen 15.mars 2020. 
 

Dersom det blir kurs, vil informasjon om eksakt tid og sted bli annonsert.  

               

Minner om at vi bistår hvis du vil ha hjelp med ting du 

må gjøre på PC / Internett 
Vi har også publikums-PC som du kan benytte når du vil i åpningstida. 

               

 

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 

 

mailto:kristin.floa@leka.kommune.no


5 
 

 
 

 



6 
 

 

Vil du jobbe i kirken? 
Da kan du bli vår nye kirketjener! 
Fra 1.april 2020 er det ledig 20 % stilling som kirketjener i Leka sokn. 
Dette er stillingen: 

Kirketjeneren klargjør kirken og bistår ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Jobben 
består blant annet av renhold av kirken, tilsyn med inventar og teknisk utstyr, ringing med 
kirkeklokker og bistand under kirkelige handlinger.  

Arbeidssted er Leka kirke- og gravplass og Gutvik gravplass. Kirketjeneren utfører sin jobb 
sammen med og i samråd med prest, kirkeverge og organist. 

Arbeidet medfører helge- og høytidsarbeid, som det gis tillegg i lønn for. 
Dette er deg: 
Du må være medlem i den norske kirke (tidligere statskirken) for å kunne være 

kirketjener. 
Det er en fordel om du har kjennskap til kirkelig virksomhet og offentlig forvaltning, men 

du vil få opplæring etter behov. 
Du må ta i bruk din gode serviceholdning, samarbeide godt med andre, og være flink til å 
jobbe selvstendig.  

Dette får du: 
20 % fast stilling med lønn i henhold til gjeldende tariffavtale.  

Lønnstillegg for arbeid utført i helg og høytid. 
Medlemskap i KLP for forsikring og pensjon etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer.   
Vil du ha mer informasjon? Ta en uforpliktende prat med oss! 

Kirkeverge              Arild Hestø telefon 74 39 54 00 eller 90 86 08 14  
Menighetsrådsleder Kirsti Hoff telefon 97 96 06 87  

Søknad sendes:  Kirkeverge Arild Hestø  
                            Sentrumsgata 8, 7970 Kolvereid 

eller  

ah585@kirken.no 
Søknadsfrist:  20.mars 2020 

               
 

Coop Leka SA søker sommerhjelp for sommeren 2020  
Arbeidsoppgaver 

 Salg og kundeservice 

 Kassearbeid 

 Varepåfylling og rydding 

 Annet forefallende arbeid 

Kvalifikasjoner 

 Blid, hyggelig og serviceinnstilt 

 Jobber raskt og effektivt 

 «Stå på» vilje  

 Må være fylt 18 år 

 God skriftlig og muntlig norskkunnskap 

Vi tilbyr 

 Ordnede arbeidsforhold og lønn etter tariff 

For spørsmål kontakt Lars Erik på tlf: 41 42 00 43 

Søknadsfrist 14. april 2020. Søknad med CV sendes til:  

Coop Leka SA 

v/ Lars Erik Holand 

Leknesveien 86 

7994 Leka 

E-post: lars.erik.holand@coop.no 

 

mailto:lars.erik.holand@coop.no
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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). 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Årsmøte i Leka IL  

Onsdag 11 mars kl. 19.30 på Leka Brygge 

SAK 1: Godkjenning av innkalling   SAK 5: Årsmeldinger og økonomi 

SAK 2: Godkjenning av saksliste  -Hovedlaget 

SAK 3: Valg av møteleder   -Allidrettsgruppa 

SAK 4: Valg av referent    -Padlegruppa 

-Fotballgruppa 

-Svømmegruppa 

SAK 6: Valg 

 

mailto:ila@emilsenfisk.com
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Leka bygdemuseum 
Årsmøte i Leka bygdemuseum 11. mars  kl. 20.00 på Lekatun. 

Vanlige årsmøtesaker. Servering av pizza. 

Velkommen! 

-styret- 

               

Årsmøte i Grendehuset Fjellvang Søndag 8. mars klokka 20:00  

 

Enkel servering av karbonadesmørbrød og kaffe. 

Sak 1: Valg av møteleder, referent og representanter til å signere protokoll 

Sak 2: Godkjenning av innkalling 

Sak 3: Årsmelding 

Sak 4: Regnskap 

Sak 5: Planer/ønsker for 2020 

Sak 6: Eventuelt  

Sak 7: Valg av nytt styre og diverse komiteer  

 

Velkommen alle og enhver til en trivelig kveld på Fjellvang! 

Styret i Fjellvang 

               

Lekamøya Spiseri  
Åpent for servering for grupper, lag og foreninger, 10 - 70 personer.  

Vi leverer også catering. Forhåndsbestilling.  

Meget rikholdig og variert meny. 

Ring 41768615 / 95997794 for en uforpliktende prat. 

Greta Granås 

               

Bygdekvinnelaget i Leka 
Årsmøteinnkalling 12. mars 2020 kl. 20.00 i E-verksbygget 

 

Årsberetning for 2019       

 

Aktiviteter i styret og laget siste år. 

4. jan. hadde vi ryddedugnad i kontoret ved lageret på helsehuset etter HUNT som brukte 

rommet. 

17.jan 31.jan.og 14.feb. var det strikkekaffe på helsehuset 

28.2. var årsmøte for 2018 avviklet hos Bitte.  

Planlagte strikkekafeer fra 12.3. til 20.6 ble avviklet som planlagt , bare en utgikk, (11.4.) 

Styret har gjennom året hatt 7 styremøter med hele eller deler av styret til stede, også ett  

telefonmøte.  

Avslutning før jul ble avviklet  i storstua hos Bitte. 

  

Saker styret har behandlet. 

·        Innspill til kommunen om Aktivitetspark; Levert forslag 

·        Sambruk av E-verksbygget; kommune og lærere kontaktet og muntlig avtale om 

varsling ved bruk avtalt. Andre mulige lokaler er fremdeles uavklart.                                                                                            
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·        Avklaring om bruk av mønsteret til lekagenseren; mønsteret er Lagets eiendom og 

kan selges og brukes helt eller delvis til strikkede produkter til inntekt for laget 

·        Avklaring /avslutning av arbeid med Lekadrakten; Arbeid avsluttet i forståelse med 

Astrid Engan. som har donert garn som er til overs til laget, brukes til inntekt for 

laget. 

·        Deltagelse på Bygdedagen på Leka museum; Laget har stilt opp som lag tidligere 

år, videre praksis vil bli en sak for årsmøtet.    

Aktiviteter: Laget har deltatt på museumsdagen, på Julemessa i Leka Spiseri, og vi har 

hatt «juleverksted» på Sykestua. 

Laget har gitt nytt vaffeljern til sykestua. 

Det var lagt opp til en sommeravslutningstur til Hildurs Urterarium, den ble avlyst p.g. av 

for få påmeldte og sykdom. 

Styret har diskutert flere aktiviteter, som plantebytting, hagevandring, tur for å samle 

materialer til garnfarging m.m.   Av ulike grunner, bl. a. manglende interesse og ikke minst 

manglende husvære for slike aktiviteter, er ikke dette blitt noe av. Det kan fortsatt bli om 

interessen er til stede. 

For styret / Bitte Lerseth, leder.   

 

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 E-

verksbygget 

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) . 

 

Ellers minner vi om årsmøtet for Bygdekvinnelaget  som blir 12. mars kl.20.00 i 

E-verksbygget. 

 

 

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: 

12.mars , årsmøte 

26. mars, strikkekaffe 

Så bli det påske 

17. april innlevering av byttetøy mellom 16.00 og18.00 

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. 
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Gregorsmesse, 12. mars, er en katolsk festdag til minne 

om Gregor den store, som var pave år 590–604. 
Ved gregorsmesse var man på utkikk etter vårtegn. I Nordland ventet man at tjelden ville 

komme ved gregorsmesse. I Hegra het det at hvis det skulle bli tidlig vår, måtte grisen få 
trynet i jorden på «Greismesse». Gregorsmesse var sterkt knyttet til forestillinger om 
lopper og lus. Hvis man på denne dagen kastet sopelimen og noen vidjekvister utenfor 

døren, ville ikke loppeplagen bli så ille. De som gikk først eller sist til sengs på denne 
dagen, skulle bli plaget av lopper det året. 

Gregorsmesse varslet om lysere tider. I Røldal skulle man legge seg uten å tenne lys. I Bø i 
Telemark hadde de et rim som lød «Gregorius glose kokar dom grauten i ljose». Rundt om 
i landet ga været på gregorsmesse grunnlag for værspådommer. Både i Østerdalen og på 

Sunnmøre ble det sagt at hvis det dryppet tre dråper fra nordsiden av kirketaket, ville det 
bli et godt år. I Jølster het det at hvis det var varmt vær, kunne man så bygg. Var det 

kaldt, var det bedre å så havre. 
               

 

Det går absolutt mot lysere tider 
og vi tar i den anledning med meteorologisk institutt sin oversikt over når årstidene 

begynner ulike steder i landet. Det er først og fremst temperatur som brukes som kriterie, 

og det er derfor Bergen bare har tre årstider ut fra denne oversikten! 

 

Når årstidene begynner 

Sted Vår Sommer Høst Vinter 

Røros 20. april 14. juni 21. aug 25. okt 

Oslo – Blindern 17. mars 12. mai 21. sept 20. nov 

Færder fyr 8. mars 17. mai 11. okt 6. jan 

Bergen  6. feb 13. mai 1. okt - 

Værnes 15. mars 22. mai 11. sep 18. nov 

Tromsø – Langnes 11. april 23. juni 25. aug 10. nov 

Kautokeino 4. mai 17. juni 19. aug 9. okt 

Svalbard lufthavn 4. juni - 29. juli 18. sept 

Kilde: Meteorologisk institutt. 

Mars måned er midt mellom vinter og vår; 
Det var en av disse dagene i mars, når solen skinner varmt og vinden blåser kaldt - når det 
er sommer i lyset, og vinter i skyggen. 

Charles Dickens 
 

 

 

 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8ros
https://no.wikipedia.org/wiki/Oslo
https://no.wikipedia.org/wiki/Blindern
https://no.wikipedia.org/wiki/F%C3%A6rder_fyr
https://no.wikipedia.org/wiki/Bergen
https://no.wikipedia.org/wiki/Trondheim_lufthavn,_V%C3%A6rnes
https://no.wikipedia.org/wiki/Troms%C3%B8
https://no.wikipedia.org/wiki/Langnes
https://no.wikipedia.org/wiki/Kautokeino
https://no.wikipedia.org/wiki/Svalbard_lufthavn
https://no.wikipedia.org/wiki/Meteorologisk_institutt
https://www.ordtak.no/index.php?fn=Charles&en=Dickens
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Gudstjenester i Leka sokn 2020 
Torsdag  9.april kl.11.30  Påskevandringsgudstjeneste  

Onsdag  22.april kl.16.00  Gudstjeneste med årets tårnagenter 

Lørdag  23.mai kl.11.00  Konfirmasjonsgudstjeneste 

Søndag  7.juni kl.11.30  Gudstjeneste 

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 

 

 

Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker fredag 20. mars. 

Frist for innlevering av stoff  er mandag 16. mars. 

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

 

AKTIVITETSKALENDER 

MARS 

Søndag 8. Kl. 20:00 Årsmøte i Grendehuset Fjellvang Fjellvang 

Mandag 9. Fra morgenen Henting av papir,matavfall og plast  

Tirsdag 10. Kl.15:00-17:30 Rulle gjenvinningsmottak Ved NTE-bygget 

Onsdag 11. Kl. 19:30 Årsmøte Leka IL Leka brygge 

Torsdag 12. Kl. 20:00 Årsmøte Leka bygdekvinnelag NTE-bygget 

Tirsdag 17.  Kl. 10:30 Formannskapsmøte Lekatun 

Onsdag 18. Kl. 20:00 Storsymøte – Saniteten Lekatun 

Mandag 23. Fra morgenen Henting av restavfall og matavfall  

Tirsdag 24. Kl.10:00-13:00 Seniorbutikken kommer til Leka Leka Sykestue 

Onsdag 25. Kl. 20:00 Toillkveld – Teaterlaget Fjellvang 

Torsdag 26. Kl. 10:30 Kommunestyremøte Lekatun 

Tirsdag 31. Kl. 17:00-20:00 Førstehjelpskurs – Saniteten Herlaughallen 

APRIL 

Mandag 6. Fra morgenen Henting av papir, matavfall og plast  

Tirsdag 7. Kl. 15:00-17:30 Rulle gjenvinningsmottak Ved NTE-bygget 

Tirsdag 14. Kl. 10:30 Formannskap Lekatun 

Mandag 20. Fra morgenen Henting av restavfall og matavfall  

Tirsdag 21. Kl. 15:00-17:30 Rulle gjenvinningsmottak Ved NTE-bygget 

Onsdag 22. Kl. 20:00 Toillkveld – Teaterlaget Fjellvang 

Onsdag 22. Kl. 20:00 Storsymøte – Saniteten Lekatun 

Torsdag 30. Kl. 10:30 Kommunestyret Lekatun 
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Nyttige telefonnummer      
Leka kommune, servicekontoret  kl. 10.00 – 14.00  tlf  74 38 70 00   

Publikumsåpne kontorer forøvrig        kl. 10.00 – 14.00   

post@leka.kommune.no                          

www.leka.kommune.no  

Lege/ 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 

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 

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)  41 51 36 22 

               

1.mars ankom tjelden Leknessjøen 
Tjelden hekker vanligvis i fjæra, men har i økende grad begynt å 

hekke i innlandet på grasmark og jordbruksarealer. Den hekker til 

og med på flate hustak. Tjelden legger vanligvis eggene sine i en 

liten grop i bakken, men vil også ta i bruk flate kasser som er 

spikret på gjerdestolper. Her får eggene fred fra mink, røyskatt, 

og andre rovdyr. 

Tjelden kan bli en gammel fugl. Den eldste vi kjenner til ble hele 

36 år. I Norge ble en albino fugl fulgt i 22 år.  
 

Foto og tekst er hentet fra www.uit.no -  

               

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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