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Nr. 24/20   Lekapostens julenummer 
 
Utgiver:    Leka kommune    Dato: 18.desember 2020 

Vi  ønsker alle våre  

lesere 

ei trivelig jul 

og et riktig godt nytt år! 

 

 
 

Reduserte åpningstider på Lekatun (administrasjonsbygget)  

Vi stenger kontorene fra julaften. Første åpningsdag mandag 4. januar.   

 
Neste utgave av Lekaposten kommer om fire uker fredag 15.januar 

Frist for innlevering av stoff  er mandag 11.januar. 

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

 
 

mailto:post@leka.kommune.no
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB0MHpw5ffAhWP26QKHfPoDwkQjRx6BAgBEAU&url=https://fynhistorie.dis-danmark.dk/node/3517&psig=AOvVaw1QXFvRTx5AUouzmnF363Bw&ust=1544606652912343
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                Informasjon fra Leka kommune 
               

Kjære lekværinger 

 

Så var den her igjen – jula. 
 

Vi er i ferd med å legge enda et år bak oss og jula er for mange en tid for å tenke på det 
som har vært. Noen av oss har i løpet av året mistet noen vi er glad i og går derfor inn i 

jule og nyttårshelgen med vemod. Dere skal vite at vi tenker på dere i jula. Heldigvis er det 
slik at året vi nå legger bak oss også har brakt gleder. 6 nye lekværinger har kommet til 
verden. De kan glede seg til å ta fatt på livet sitt i trygge og gode omgivelser. 

 
Det er ikke bare julefreden som er i ferd med å senke seg. Dette året har brakt en ro over 

lekasamfunnet som jeg tror vi alle setter pris på. Derfor kan vi hilse alle de 25 nye 
innbyggerne våre velkommen til et varmt og godt samfunn.  Vi er nå i den situasjonen at vi 
ikke klarer å skaffe til veie nok boliger. Kommunen planlegger derfor å bygge 4 leiligheter 

som kan leies ut i en overgangsfase. Det er også en glede å kunne fortelle at penderbåten 
blir en realitet. Noe som vil gjøre det enkelt å bo i Leka og ha arbeidsplassen i Nærøysund. 

 
Den positive utviklingen vi kan se tilbake på skyldes først og fremst at politikere fra alle 
partier står samlet bak ønske om å gjøre Leka til et enda bedre sted å bo og leve for alle. 

Det hender vi er uenige i enkelte saker, og slik skal det være når vi lever i et demokrati, 
men de store og lange linjene står vi samlet om. Denne positive utviklingen hadde ikke 

vært mulig uten havbruksfondet. I løpet av neste år skal det avgjøres om vi som stiller 
våre havområder til disposisjon for fellesskapet skal få 40 eller 50 posent av midlene. 
Kommunen og politikerne i Leka arbeider nå for at de forskjellige partienes landsmøter 

denne våren skal kreve at vertskommunene får 50 prosent. Dette blir en av de viktigste 
politiske kampsakene i 2021. 

 
Vi har mye å glede oss over i Leka. Framtida ser lysere ut enn på lenge. Det er en samlet 

politisk vilje til å se framover og et godt forhold mellom politikk og administrasjon. I løpet 
av neste år ligger det an til at spaden blir satt i jorda for et moderne helsesenter med 
omsorgsboliger i nærheten. Dette vil gi våre brukere bedre boforhold i lyse og flotte lokaler 

og rom, samt at våre ansatte skal kunne ta i bruk moderne og framtidsrettet hjelpemidler. 
Arbeidsutvalget er i full gang med planene og jeg kan love at det i framtida skal være godt 

å bli gammel i Leka når vi forhåpentlig klipper snora for det nye helsesenteret mot slutten 
av 2022. 
 

I år der det mange gode grunner til at julefreden kan senke seg med framtidstro og 
optimisme. En ekstra julehilsen til alle ansatte i barnehage, skole, helse og omsorg og 

teknisk sektor, alle i administrasjonen, dere gjør en glimrende jobb. Og til alle som dette 
året flyttet til Leka og vil leve livene sine sammen med oss.Og ikke minst en god julehilsen 
til næringslivet vårt i alle varianter, dere er limet i lekasamfunnet.  

 
God jul og godt nyttår til alle i Leka! 

Elisabeth 
Ordfører  
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Leie av bolig(er) Leka og Gutvik 
Leka Kommune registrer en positiv utvikling og en økt forespørsel etter bolig i kommunen. 
Kommunen har som arbeidsgiver, også behov for å leie bolig til ansatte og nyansatte og 

ønsker en oversikt over hva som kan være ledig kapasitet i utleieobjekter for både 
langtids- og korttids leie. Vi håper derfor å få etablert en base over ledig utleiekapasitet på 

Leka og i Gutvik og vi ber derfor om at du som eier av potensielt utleieobjekt, tar kontakt 
med oss. Vi ber om at du melder dette til vårt servicekontor post@leka.kommune.no eller 
på tlf 74387000. Eller til undertegnede rune.saus@leka.kommune.no 

 
Kommunalsjef for teknisk og eiendom 

Rune Saus 
               

Leka aktivitetspark  - 0 til 100 – aktiviteter for alle  
Hallo godtfolk!  
Det må forventes at kommunestyret i møte 17.12.2020 vedtar bygging av aktivitetspark. 
Dette blir en av flere satsinger av betydning, for bo- og blilysten i kommunen. En satsing 

på innbyggerne i alle aldre!  
Prosjektgruppen er allerede godt i gang og har jobbet frem ett veldig godt forslag i 

samarbeid med elevråd, lag og foreninger. I tillegg har prosjektgruppen fått inn flere gode 
forslag fra engasjerte innbyggere. Takk for innsatsen og bidragene så langt!!  
Nå bretter vi opp ermene! Vi ønsker at så mange som mulig skal ha muligheten til å delta 

på dugnaden i forbindelse med bygging av aktivitetsparken. Dette er en aktivitetspark for 
ALLE og sammen skal vi bygge VÅR aktivitetspark. Dugnad reduserer kostnadene på 

byggingen av parken; mindre penger på bygging betyr mer penger på aktiviteter og 
elementer i selve parken.  
 

HVA HÅPER VI AT DU KAN BIDRA MED?  
Det er mange oppgaver som skal utføres og her er noen av disse  

- Grunnarbeid  

- Trefelling og rotfjerning  

- Beplantning, anlegge gressplener  

- Bygging av bocciabaner og skotthyllbane (vi har tegningene )  

- Forskaling, bygging og støping (har tegninger til dette også )  

- Montering/bygging av apparater, benker, gapahuker mm.  

- Matlaging  

- Og mye annet  

 
PROSJEKTELEMENTER  
Her finner du en oversikt over hva som skal inn av elementer i parken og en grov oversikt 

over hva som skal gjøres med området. Elementene som er listet opp i lenken er kun ment 
som eksempler på hva vi skal ha i parken. Valg av leverandører skjer på ett senere 

tidspunkt.  
 
FORENKLET FREMDRIFTSPLAN  

Følg med på hjemmesiden, Lekaposten og oppslag på butikkene. De av dere som melder 
interesse for å være med på dugnaden, vil fortløpende bli oppdatert på epost/sms.  

 
Vil du være med å bidra?  
Meld din interesse ved å kontakte Kjetil Bjørnstad på telefon 468 86 556, eller på epost 

kjetil.bjornstad@leka.kommune.no innen den 05.01.2021. Skriv gjerne noen ord om hva 
du/dere kan tenke dere å bidra med. Det er forresten ingen øvre eller nedre 

aldersgrense😊  

 
SAMMEN SKAL VI BYGGE VÅR AKTIVITETSPARK 
 

mailto:post@leka.kommune.no
mailto:rune.saus@leka.kommune.no
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Stormhuk – på Lekas fantastiske vestpost Bremneset 
I høst er det gjort en fantastisk jobb på Bremneset med å sette opp en Stormhuk. 

Nå er bygget ferdigstilt og vi kan glede oss over en ny arkitektonisk perle å besøke i vår 
fantastiske natur. 
Takk til byggansvarlig Leif Rune Jensen. 

 
Hva skal bygget hete? Vi kan også kalle den for Bremneset stormhuk, uværshuk, fotohuk, 

padlehuk eller hvilket navn skal den få? 
Skolen er utfordra på det. Kom gjerne med forslag – den som vil likevel. 
 

Vi ønsker gjerne å ha en offisiell åpning med snorklipping og bløtkake.  
(Det venter vi med til koronaen har dabba av og treffende navn på bygget er 

foreslått/besluttet.)???? 
Kanskje kan vi utfordre korene og korpset til en minikonsert også.  
Er det noen som vil stille opp med noe? 

 
Tidspunkt for åpning vil bli nærmere annonsert. 

 
Nå gjelder å ta bygge i bruk (likevel) og så vil vi samtidig komme med en oppfordring om 
ikke å utfordre bølgene på Bremneset. 

Hold avstand! Det er ikke lurt å oppholde seg nær fjærestenene mot storhavet. Det kan 
komme uventa store bølger som slår langt inn over land. 
 

 
mvh 
Kristin Floa 
Avdeling for strategi og samfunn 
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Takk 
Takk for varm imøtekommelse, gode samtaler 

og fine smil.  
God jul til alle fra Lisbeth Schineller og lille Vera på Brennå. 

 
 
 

 
               

Salg 
Istvan Heiszters selvbiografiske bok har jeg fortsatt noen eksemplarer igjen av. Boka ble 
gitt ut på eget forlag i 2014, er heftet og på 276 sider. Den omhandler i hovedsak en 

vanskelig oppvekst i Ungarn, flukten til Norge på femtitallet, og strabasene med å skaffe 
seg en utdannelse og å finne seg til rette i det norske samfunnet.  
 

Boka koster kr 250 hentet eller levert på Leka, sendt i posten kr 320. Ring eller sms meg 
på telefon 916 67 431 og bestill. Betales til konto 5081 12 85851, eller kontant.  

Mari-Anne Hoff 
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2T jula 2020 

 
Det blir trening disse dagene: 

Mandag 21. des kl 1900 Styrke/kondisjon 
Tirsdag 22. des kl 1930 spinning 45  

Mandag 28. des kl 1900 Styrke/kondisjon 
Onsdag 30. des kl 1930 spinning 

Ha ei fin jul 

Hilsen Leka IL 2T 
               

Leka barne- og ungdomsskole – julebord til de eldre 
 

09.12.20 - På Leka Barne- og Ungdomsskole, har elevene i niende klasse fått oppgaven til å arrangere et 
julebord for noen av de eldre i Leka kommune. Onsdagen ble nesten alle timene avsatt til julebordet. 
Elvene satte deretter i gang med å stelle til for julebordet. Elvene hentet alt av pynt, fra juletre til 
julestjerner.  

 
   På dette bildet, kan du se oppsettet av bord og hvordan elevene har dekket på.  
   (Bilde tatt av Greta Granås). 
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De satte i gang med å tilberede maten, alt fra ribbe til svisker. Til desserten, så utdelte elevene riskrem 
med rødsaus, og kaffe til de som ville ha. Til underholdning, sang elevene diverse julesanger og hadde 
quiz. Den som var heldig og vant posen med Non-stop, var selveste rektor, Jon Einar.   
Elevene synes selv at julebordet ble koselig og en veldig fin opplevelse. «Det var koselig å holde julebord 
for de eldre», sier eleven Agne Bucaite. Flere av elevene i niende klasse synes at dette burde bli en 
tradisjon på Leka Skole.  
Elevene fikk utdelt ulike oppgaver når det gjaldt ting å gjøre. Karoline Borgan ble utdelt rollen av å være 
hovmester, noe som hun takket ja til. Resten av klassen ble udelt servitør stillinger, og hadde ulike 
oppgaver når det gjaldt å servere gjestene. Noen tok oppgaven til å skjenke drikke, andre å spørre om 
gjestene ville ha mer saus. Hovmesteren, Karoline Borgan, hadde ansvaret for å følge at alt gikk som 
etter plan, noe som det gjorde.  
Elevene i niende klassen som gjorde julebordet en suksess, var Karoline Borgan, Eivind Pettersen, Ingri 
Elise Floa, Håkan Stene, Kristina Hårstandstrand, Gabriel Nilsen, Agne Bucaite og Charlene Ulriksen.  
 

 
Her er elevene som er klar for å servere mat. (Fra venstre: Agne Bucaite, Kristina T. Hårstastrand, 

Ingri Elise H. Floa, Charlene Ulriksen, Håkan Stene og Gabriel Nilsen. Bilde tatt av Greta Granås).  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her står hovmesteren, Karoline Borgan, og Ingri Elise H. Floa, som leser opp svar alternativene fra jule-quizen.  
(Foto tatt av Greta Granås og  artikkelen skrevet av Charlene Ulriksen) 
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Trekking av Leka Sanitetsforenings loddbok 
 

Tusen takk til alle som kjøpte nummer på loddboka, og tusen takk til alle som har gitt flotte gevinster.  
 
Styret har foretatt trekningen, og 20 gevinster er fordelt til heldige vinnere slik:  
 
• Ribbe og grå læsta   Kjell Arve Sønnesyn 
• Grå læsta    Aase Helmersen 
• Lilla læsta    Kari Nævra Ree 
• Blå løper    Nani Grande 
• Røykalaks    Kirsti Østby 
• Spetta læsta   Mari Østby Lie 
• Hals og pulsvarmere Svanhild Husby Milde 
• Blå læsta    Aurora Furre 
• Hardangerløper  Edny og Birger Aune 
• Julelæsta    Ingunn Hanssen 
• Marius- læsta   Solbjørg Helmersen 
• Marius-læsta   Åge Reppen 
• Røde læsta    Astrid Engan 
• Spetta læsta   Elsa Margrete Reppen 
• Julevotta   Gunn Tobiassen Arntsen 
• Juletøfla    Unni Hansen 
• Julekurv   Marit Østby og Bjørn Sundberg 
• Fillerye    Anne Mette og Steinar Løvmo 
• Nissejente og gutt   Elbjørg Øvergård 
 

Leka Sanitetsforening vil ønske hver især ei riktig god jul.  
               

 

Informasjon fra Legekontoret vedrørende Jule og 

Nyttårshelgen 2020 
 
Åpningstider Jul og Nyttår 2020 
Juleaften,1. juledag Nyttårsaften, 1.nyttårsdag  Stengt 

Fra 28. 29. 30 desember åpent mellom kl. 10 – 14 
VIKTIG! Husk å sjekke resepter i god tid før jul, for henvendelser til legekontoret bruk 

gjerne Helserespons appen (helserespons.no) 
 
Så ønsker vi på Legekontoret alle sammen en riktig 

God Jul og et godt Nyttår. 
Husk, vask hender, hold avstand og ta vare på hverandre så kommer vi oss igjennom 

denne tida alle sammen. 
 
Legevakt ring 116117 

Akutt nødtelefon 113 
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Åpningstider julen 2020 
Fram til lille julaften: Som normalt 

Julaften torsdag 24. desember 10.00-14.00 (lille julaften) 
Lørdag 26. desember åpent     12.00-15.00 (andre juledag) 

Søndag 27. desember åpent    12.00-15.00 (tredje juledag) 
Tirsdag-onsdag 29. og 30. desember 11.30-15.30 (femte og sjette juledag) 

Torsdag 31. desember            10.00-16.00 (nyttårsaften) 

Dager som ikke er nevnt er butikken stengt. Det kan likevel hende vi leverer 

blomster. Bestillinger for levering etter 12.00 lille julaften blir levert i romjulen. 

Vi har stengt fra 1. til 11. januar, og har ordinære åpningstider fra tirsdag 

12. januar: 
Tirsdag-fredag 10.00-15.30, torsdager til 18.00 

Lørdag 11.00-15.00 

              
  

Åpningstider Coop Marked Leka julen 2020: 
ONSDAG 23. DESEMBER: 09:00 – 19:00 
JULEAFTEN:    09:00 – 13:00   

1. JULEDAG:    STENGT 
2. JULEDAG:    STENGT 
3. JULEDAG:    STENGT 

4 – 6. JULEDAG:   10:00 – 16:00 
Nyttårsaften:   10:00 – 15:00 
1. Nyttårsdag:   STENGT  
LØRDAG 2. JANUAR:  10:00 – 16:00 
  
VI ØNSKER ALLE VÅRE MEDLEMMER OG KUNDER EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTTÅR 

 
 

 

https://cafeflora.no/index.php/inspirasjon/37-apningstider-julen-2020
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1uuDy4NjcAhXlIpoKHcCACwAQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fkosmos.no%2F4973%2Fkosmopedia%2Fjul-og-nyttarshilsen&psig=AOvVaw1FvFNY90kGlPUePf74l4x8&ust=1533656208940143
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Joker Husby  
20 Des SØNDAGSÅPENT     14.00-18.00 
21-23 Des                             09.00-20.00 

24 Juleaften                          09.00-13.00 
25-27 Des                             STENGT  

28-31 Des                             09.00-16.00 
01 Jan                                   STENGT 

 
Salg av markfyrverkeri 28-31 Desember 

 

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR, ØNSKER VI DERE ALLE😍🎄✨ 
               

 Skodd for vinterføre   -en uskyldig førjulserindring fra Arve H 
At interessen for deg som samtalepartner er større om du har status eller plass som skiller 
deg fra andre har til alle tider vært en dårlig bevart hemmelighet.  Jeg antar at mange 
som har hatt denne «fremskutte» rollen har kjent tapet av oppmerksomhet når det hele 
var over.  Men heldigvis for de fleste  -bare forbigående. 
I likhet med de som gjennom år og et utall turer til fylkeshovedstaden i tidligere Nord-
Trøndelag har reist på kommunens vegne, sitter «tidsskjemaet» som spikret. For alltid. Du 
skal ha en time til ferja når du returnerer Rosendal, førti mer fra Heia, og med knappe 
femten i tillegg drikker du ikke kaffe på Snåsakroa.                                                                                                                                                        
Tidsregningen var basert på «sommertid» hele året. 
Med innledningen som bakteppe; dette er ikke en historie om et møte med                                     
-eller i, de opplyste korridorer. 
Det overrasket en smule da tidligere kjøpmann Bartnes på Bogen   -i det vi tilfeldigvis 
passerte hverandre kom med følgende invitasjon; «Bommer du på ferja så stikk innom 
butikken. Vi har litt av hvert å prate om».  Ja, hadde vi egentlig det?  Selvfølgelig, han 
hadde jo tidligere vært både kemner og kremmer i øykommunen, så da så.   
Tidspunktet lot vente på seg, men en desemberdag holdt ikke tidsskjemaet til ferja. 
Invitasjonen fremsto som en nesten perfekt løsning.                               
«Der kjem du ja, kom inn, kom inn!»  Velkomsten kunne knapt vært bedre.                                          
«Bli med hit, inn på lageret. Her er kaffe og julegodt. Sitt ned, sitt ned!» 
Det var et rundt bord der med kaffekanne og pepperkaker, men ganske så innpakket i 
mengden av esker og ulike kolli.  Julehandel, tenkte jeg.  Jeg skjønte en av oss to måtte ta 
kaffen stående. Skimtet bare en rørstol.  Frimodigheten tilsa at jeg «braut meg nedpå».                                                                                        
Kjøpmannen hadde for lengst forsert en tre-trinns tretrapp og utbasunerte følgende fra 
øverste nivå; «Har du fått med deg siste nytt i vintersko fra Viking?»  Mmmmm..nei, det 
hadde jeg neppe.  «Her skal du sjå, antar du bruke fir-å-førti, prøv dæm!»                                                                        
I øyeblikket føltes det mer som en ordre enn et valg.  «Du likt dæm sjer eg, og passa gjor 
dæm å, du ska ha dæm ja?»    -og Bartnes’n forsvant inn på butikken. 
Det vart litt stussli å sitte alene neddynget i alskens gaveartikler, kolonial- og manufaktur.  
Vegen til frihet var å finne i neste ferjetur. 
Kanskje litt ubetenksomt entret jeg butikken iført en prøvesko fra Viking, en mere slitt 
«boots» fra Falkanger og ditto to under armen. Til kassadamens dårlig skjulte hilsen; 
«Gratulerer med nye sko. Ta med eska så jeg får slått inn prisen».  Prisen er 443, berre så 
du veit det!  - og en indre stemme sa meg «Aldri mer». 
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Sjøl om det kanskje er i seneste laget dette året er moralen den samme:                                                  
Takk aldri ja til en kjøpmann som frister med kaffe og alskens godsaker. Eller en 
meningsfylt samtale, for den saks skyld  -der hensikten egentlig er å kvitte seg med enda 
et par vintersko fra Viking. 
 
God Jul til alle!   
               

Medlemskontingent i Leka IL 2021 
Ungdom og voksne som er med på svømming, småbarnstrim,  

ballspill, fotball, badminton, spinning, step, styrke  
 med m.m. - dvs  

ALL aktivitet i basseng - idrettshall og på 2T  
HUSK Å BETALE MEDLEMSKAPET DITT/DERES I LEKA IL 

Betalt medlemsskap i Leka IL gjør at du er forsikret under trening/kamper. 

 
Barn/Ungdom frem til 16 år   kr. 250 pr år! 

Ungdom/voksne fra 16 år og opp  kr. 300 pr år!  
Familie      kr. 500 pr år! 
Støttemedlem    kr. 100 pr år! 

  
 
 
 

 Det er mulig å betale kontant/vipps til Annette Th. Pettersen 90 75 79 56 ☺ 

Innbetalt kontingent sikrer at vi kan drive med alle aktivitetene – 
til glede for store og små. 

Takk Til Alle Som Støttet oss i 2020!  
Vi Håper 2021 Bi LIKAR☺ 

Hilsen Styret i Leka IL 

              
     

Julaften-gudstjenesten avlyses 
På grunn av nye restriksjoner med et avstandskrav på 2 meter ved sang i kirka, ser vi oss i 
år nødt til å avlyse juleaftensgudstjenesten i Leka kirke.  

På lille julaften legger vi ut en digital julehilsen fra Leka menighet på hjemmesiden til Leka 
kommune, og facebooksidene til Leka menighet, Leka-lagt langt vest i havet.  
Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år.  

Hilsen Donata, Fredrik, Sylvia og Arild 
               

     

Leka menighet   Gudstjenesteplanen våren 2021 
 
10.01.  kl 11.30 Leka kirke   Avskjedsgudstjeneste for Donata 
 
07.02. kl 11.30 Leka kirke  Innsettelsesgudstjeneste for Sokneprest  
      Johannes Kvangarsnes. 

 
07.03. kl 11.30 Leka kirke   Gudstjeneste v/ Johannes Kvangarsnes.  

Utdeling av tegneseriebibel til 5. klassinger. 
 
 kl 15.00 Gutvik bedehus Gudstjeneste v/ Johannes Kvangarsnes.  
 
04.04.  kl 11.30 Leka kirke  Høytidsgudstjeneste v/ Johannes Kvangarsnes. 

INGEN BETALING - 
INGEN FORSIKRING! 

Konto:  
4212 18 77 885 
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02.05. kl ?  Leka kirke  Samtalegudstjeneste v/ årets konfirmanter og 

Johannes Kvangarsnes. 
 
22.05. kl 11  Leka kirke  Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Johannes Kvangarsnes. 
 

 

Nyttige telefonnummer      

Leka kommune, servicekontoret  kl. 10.00 – 14.00  tlf  74 38 70 00  post@leka.kommune.no / 

www.leka.kommune.no 

Publikumsåpne kontorer forøvrig        kl. 10.00 – 14.00   

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, 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 

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 

AKTIVITETSKALENDER 
DESEMBER 

Mandag 28. Fra kl. 9 Henting av matavfall og restavfall  

JANUAR 

Mandag 11. Kl kl 9 Henting av plast, mat og papir  

Tirsdag 12. Kl 1500-1730 Rulle – gjenvinningsmottak NTE-bygg 

Mandag 25. Fra kl 9 Henting av mat og restavfall  

mailto:post@leka.kommune.no
mailto:ah585@kirken.no

