
1 
 

     
 

 

 

 

 
 

               
Nr. 4/20      21.februar 2020          Utgiver Leka kommune    
 

Lekatun stengt tirsdag 25.februar  
Alle ansatte på Lekatun deltar på obligatorisk kurs denne dagen. Vi ser oss derfor nødt til å 

holde stengt for publikum. Sentralbordet vil ikke være betjent.   

  

 
 

Tusen takk for støtte til menighetsrådets basar! 
I januar hadde vi en gjennomgang i kirka, og fikk laget en oversikt over mangler, samt 

behov for reparasjon/vedlikehold. Dette koster penger, og Leka sokn har ingenting til overs 

når nødvendige utgifter er besørget.  

Menighetsrådet holdt derfor basar søndag 16.februar, og øremerket inntekten til reparasjon 

av messinggjenstander, innkjøp av blomster-/kransstativer, oppdatering av lydutstyr og 

fornyelse av løper i midtgangen. 

Lørdag før basaren var haugen med gevinster blitt stor, søndag formiddag strømmet det 

inn mat og kaker, og klokka tolv kom folket. 130 stoler ble litt for lite, og flere ble satt ut 

for å gi plass til alle gjestene.  

Givergleden og oppmøtet var over all forventning. I tillegg til menighetsrådets medlemmer, 

er det mange som har æren for at basaren ble så vellykket: 

Takk til alle private for hjelp, mat, kaker, gevinster og en trivelig stund! 

Takk til COOP Leka, Svein Pettersen, Jan Erling Pettersen, Mowi avd. Leka, Apotek 1, Ringo 

og Europris på Kolvereid for gevinster! 

Takk til bygdekvinnelaget for pengegave! 

Takk til årets konfirmanter for uunnværlig hjelp med alt både lørdag og søndag! 

Takk til alle småtroll som bidro med godt humør og stor fart begge dager! 

Takk til Merete Faustmann og Lotte Thorsen for lesing av nummer på åresalget! 

Menighetsrådet fikk inn kr 37 000 på basaren, og det er noen tusen mer enn vi hadde 

håpet og trodd.  

Vi gleder oss over det fantastiske resultatet, og setter i gang med våre innkjøps- og 

utbedringplaner ganske umiddelbart. 

Vi beklager at det var i kjøligste laget i hallen; det var meningen at det skulle være 

varmere! 

Leka menighetsråd; Kirsti Hoff. 
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                 Informasjon fra Leka kommune 
              

Ledige stillinger i pleie- og omsorgstjenesten  

Sommerjobb – ferievikariat i pleie- og omsorgstjenesten 
Vi søker sykepleiere, sykepleiestudenter, vernepleiere, vernepleierstudenter, 

helsefagarbeidere/hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, assistenter, hjemmehjelpere, 

støttekontakter, brukerstyrt personlig assistent, vaskeri- og kjøkkenpersonell.  

 

For alle stillinger vil det bli gitt nødvendig gjennomgang/opplæring. 

 

Søker du en utfordrende og meningsfull sommerjobb i 2020, og i tillegg er blid og 

positiv, arbeidsom og liker utfordringer, kan Leka kommune tilby ferievikariater innen 

pleie- og omsorgstjenesten: 

Leka sykestue og hjemme hos brukere - sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og 

assistenter. 

Kjøkkenet– kokker og assistenter. 

Vaskeriet – assistenter. 

Hjemmehjelpstjenesten - hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. 

 

Generelt: 

Du må kunne snakke og forstå norsk godt ved arbeid med brukere. 

Det settes krav om å disponere egen bil/moped for stillinger som hjemmehjelp og 

assistenter i hjemmehjelpstjenesten.  

Det settes krav om førerkort for de som søker arbeid i hjemmesykepleien. 

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale. For beregning av riktig lønnsansiennitet kreves at 

alle tjenesteattester legges ved søknaden. Dette gjelder også tidligere tilsatte ferievikarer. 

For tillegg av omsorgsansiennitet kreves fødselsattest for barn vedlagt søknaden. 

 

Skriv når du har mulighet til å jobbe samt hvor stor stilling du kan tenke deg. 

Søkere som kan jobbe hele perioden vil ved ellers like forhold få førsteprioritet. 

Spørsmål angående stillingene rettes til sykepleiesjef Sandra Kvernø 90502636. 

Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes post@leka.kommune.no    

Det må framvises politiattest før tiltredelse. 

Søknadsfrist 01.03.2020 

               

Hovedopptak barnehageåret 2020/2021. 

Leka barnehage er for barn i alderen 8 mnd. 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 

mailto:post@leka.kommune.no
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Leka kommune skal nå ta i bruk varslingssystemet 

Varsling 24 for å varsle innbyggere i et geografisk 

område om hendelser via SMS. 
 

Varsling 24 varsler via SMS, e-post, og talemelding til fasttelefon. 

Når blir systemet brukt? 

Kommunen informerer nå våre innbyggere digitalt ved hendelser der dette er 

hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, evakuering, generelle 

servicemeldinger eller andre forhold som krever rask informasjon. 

Hvordan finner vi deg? 

Det blir benyttet tre ulike registre for å nå ut med informasjon til deg: 

1) Privatpersoner: 

Kontaktinformasjon blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret til Difi. Vi 

anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din epostadresse i dette felles 

nasjonale kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente 

kontaktinformasjonen herfra, for eksempel angående selvangivelsen. Oppdatering 

utføres her: https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon   

2) Bedrifter: 

Ved varsling av bedrifter blir bedriften som tilhører adressen varslet med bakgrunn i 

oppføring i Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Altinn. Bedrifter 

med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene: 

https://www.brreg.no/bedrift/virksomhet/  

3) Tilleggsregister: 

Tilleggsregister kan du benytte dersom du ønsker å motta varsler for en bedrift eller for 

en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på. Se https://varslemeg.no/ 

Har du ikke blitt varslet? 

1) Er du folkeregistrert på din adresse? https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister 

2) Har du oppdatert din elektroniske kontaktinformasjon? https://www.norge.no/oppdater-

kontaktinformasjon 

Hva kan du gjøre? 

Oppdater dine opplysninger og meld alltid flytting til Folkeregisteret. 

Bor du på et annet sted enn der du er folkeregistrert kan du registrere ditt telefonnummer 

på din adresse i vårt Tilleggsregister. Husk å endre hvis du flytter. Tilleggsregisteret er 

konfidensielt og benyttes kun av din kommune.  

Registrer ditt telefonnummer i kommunens tilleggsregister her: 

https://www.varslemeg.no 

Velg Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (velg Privat) 

Sårbare virksomheter 

Vårt Tilleggsregister knytter kontaktpersoner til virksomheter med telefonnummer. 

Kontaktpersonen vil motta varsel på SMS dersom SMS sendes fra kommunen. 

Sårbare virksomheter er bedrifter som er avhengig av vann for å drive sin virksomhet.  

Eksempler:  

 Sykehus og medisinske sentre 

 Alders- og sykehjem 

 Lege og tannleger 

 Barnehager og skoler 

 Næringsmiddelprodusenter 

 Restauranter og kafeer 

https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon
https://www.brreg.no/om-oss/oppgavene-vare/alle-registrene-vare/om-enhetsregisteret/
https://www.altinn.no/
https://www.brreg.no/bedrift/virksomhet/
https://varslemeg.no/
https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister
https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon
https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon
https://www.varslemeg.no/
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Registrer din virksomhet i kommunens Tilleggsregister: https://www.varslemeg.no/ 

Velg Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (velg Bedrift) 

 

Ofte spurte spørsmål  
Hvordan virker varslingen? 

Meldingen sendes som SMS til mobiltelefoner, epost og en automatisert talemelding til 

fasttelefon. Talemelding leses inn som "tekst til tale". På slutten av meldingen blir du bedt 

om å taste: 1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen 9 - dersom du ønsker å høre 

meldingen en gang til. 

Er mitt mobilnummer registrert? 

Vi sender varsling til alle som er folkeregistrert på en berørt adresse i Folkeregisteret 

https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister og henter dine kontaktopplysninger 

fra Difis kontaktregister. Så lenge du har registrert dine kontaktopplysninger i Difis 

kontaktregister/Altinn vil du bli varslet.  

Din oppføring kan du sjekke ved å logge deg inn her: https://www.norge.no/nb/oppdater-

kontaktinformasjon  

Jeg har hemmelig nummer. Blir jeg varslet? 

Varsling 24 varsler ikke hemmelige nummer. Hvis du allikevel ønsker å få varsel fra din 

kommune, gjør en tilleggsoppføring på varslemeg.no. Kryss av for "hemmelig nummer". 

Hvordan får jeg varsel for andre adresser enn min bostedsadresse? 

På varslemeg.no kan du legge inn tilleggsadresser som du ønsker varsel for. Dette kan 

gjelde barn i studentbolig, dine foreldres bolig eller en fritidseiendom. Slik gjør du: 

 Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer". 

 Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "Send". 

 Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn. 

 Her kan du legge til andre adresser du vil varsles for. Navn = den som bor på adressen 

du registrerer. 

Jeg bor i borettslag/blokk/sameie. Blir alle på min adresse varslet? 

Alle enheter i et borettslag eller sameie blir varslet hvis du er registrert i «kontaktregister 

for offentlig forvaltning». 

Hvordan finner jeg ut om mine foreldres adresse er i en kommune som bruker 

Varsling 24? 

Ta kontakt med den respektive kommune for å høre om de bruker Varsling 24. 

Hvordan kan jeg se hvilke adresser jeg får varsel for? 

På varslemeg.no kan du sjekke andre varslingsadresser som er oppført på ditt 

mobilnummer, utover din offisielle bostedsadresse som du er registret med i 

«kontaktregister for offentlig forvalting». Slik gjør du: 

 Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer". 

 Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "Send". 

 Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn. Her ser du listen over 

adresser registrert på ditt mobilnummer. 

 Her kan du også slette adresser eller legge til flere. 

 

Har du spørsmål om dette, så ta kontakt med Kjetil Bjørnstad på telefon 468 86 556 eller 

epost kjetil.bjornstad@leka.kommune.no. 

 

 

 

https://www.varslemeg.no/
https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister
https://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon
https://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon
http://www.varslemeg.no/
http://www.varslemeg.no/
http://www.varslemeg.no/
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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.  

               

Svømmekampanjen "SVØM LANGT 2020" 
I forbindelse med Leka IL`100 års jubileum, vil svømmegruppa arrangerer et lokalt 

arrangement: SVØM SAMMEN, LEKA RUNDT. Oppstart  fredag 7.feb. 

Oppfordrer alle til å komme seg opp og ut og bli med på denne aktiviteten.Du må gjerne 

utfordre en arbeidskolega,firma,nabo eller vennegjeng til å bli med. 

Alle deltagere vil få et registreringskort for registrering av svømte meter.Det blir trukket ut 

premier blant deltagerne. 

Blir det bra oppmøte, kanskje vi kan få til noen ekstra svømmeøkter utenom den offentlige 

badingen også. 

Skulle det være tvil, foregår svømmingen i Leka Svømmehall. 

Bli med da vel. 

               

Årsmelding 2019 Leka Sanitetsforening 
Styret har bestått av: 

Kirsti Østby, leder     Medlemstall:  62 

Bodil Furre, nestleder    Antall styremøter: 3 

Solfrid Solsem, medlem    Antall saker:  19 

Beathe Mårvik, medlem    Storsymøter: 5 + juleavslutning 

Siv Aune, kasserer 

Aktiviteter i 2019 

- 13.dag jul var vi på sykestua og serverte ettermiddagskaffe og kveldsmat. Dette er en 

tivelig tradisjon. 

- Binding og salg av fastelavnsris. 

- Litt salg av mairoser. 

- Besøk av lege Kari Løvendahl Mogstad som reiser rundt og foredrar om hvordan være 

trygge og gode voksne for barn og unge i et kroppsfiksert samfunn; Kroppsklemma. 

Første kveld – åpent møte hvor hun fortalte om barn og unges problemer med 

kosthold, skjønnhetstyranniet og sosiale medier. Neste dag hadde hun møte med 

skolens elever; mellomtrinnet og så ungdomstrinnet. 

- Pynting og servering av kaffe på høsttakkefesten i kirka. 

- Loddsalg: Hovedgevinst hjemmelaget nisse, og mange andre flotte gevinster. 

- Julebord for «Vi over 60». Med god hjelp av Shanty-gutan så ble det arrangert 

julebord. Nydelig mat, drikke og stort kakebord ispedd med mye fin sang underveis av 

Shanty-gutan. Til slutt utlodning av velfylte gaveposer og trekking av basar-boka. 

- Salg av adventskalender. 

- Julegaver til sykestua: Glass, krus og glasspynt fra Holmegaard. 

- Sammenplantinger til sykestua, sykepleiesjef, betjening og legekontoret. 

- Blomster til årets jubilanter 

- Fotpleie. 

- Gave (handduk) til årets nyfødte. 

- Kosekveld for «oss sjøl». Servering av lutefisk med tilbehør og dessert. 
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-  

Tilskudd til ulike NKS-fond med kr 1 000 til hver 

- Fond for utenlandssatsinger 

- Min dag i dag 

- Fond for revmatologi 

- Osteporosefondet 

- Kreftfondet 

- Forskning barn og unge 

- Kvinnemdisinsk forskning 

Støtte gitt til 

- Innkjøp av gym-matter; trimgruppe ved Ingunn Hanssen, kr 5 000. 

- Thomas H. Westgård, kr 10 000. 

- Rødkløverhuset, kr 5 000. 

- Idrettslagets «spleis», kr 2 000. 

Jeg retter en stor takk for all god støtte i 2019, blant annet pengegaver fra privatpersoner, 

Arild som har strikka sokker og gitt oss, Lillian og Gro som gir oss gratis leie av lokale på 

Leka Brygge, til alle som tar godt i mot oss når vi kommer med salg på døra, og ikke minst 

foreningsdamene som stiller opp med matfat og gevinster  

Kirsti Østby – leder i Leka Sanitetsforening. 

Aktivitetsplan 2020 

- Storsymøter: 18/3 – 22/4 – 10/6 sommeravslutning – 9/9 – 21/10 – 18/11 julebord 

«Vi over 60» - 9/12 juleavslutning 

- 13.dag jul sykestua 

- Førstehjelpskurs ved Gjermund Pettersen 31/3 kl.1700-2000 i Herlaughallen 

- Utlodning: basarbok 

- Høsttakkefest i kirka: pynting og kaffeservering. 

- Adventskalender 

Styret i Leka Sanitetsforening 2020 

Kirsti Østby, leder 

Siv Aune, kasserer 

Solfrid Solsem, medlem 

Turid Haug, vara 

Laila Thorvik, revisor 

Valgkomite: Grethe Haug, Randi Jensen og Marit Østby 

               

 

Årsmøte i Grendehuset Fjellvang 
Søndag 8. mars klokke 20:00 holdes årsmøte.  

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 
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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 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 

               

Ettermiddagstreff på biblioteket mandag 24.02.20 kl.15.30    

Velkommen! 

Ingunn, Randi, Karin og Marit 

               

Seniorbutikken kommer til Leka 24. mars  
fra 10:00 til 13:00 på Leka Sykestue. 

               

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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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 strikkekaffeer 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. 

·        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.   

               

Leka  Vassverk SA - kunngjøring 

Det tas sikte på å avholde årsmøte før påske (uke 14). 

I henhold til foretakets vedtekter § 11, pkt. 7 skal  «…innkomne forslag som ønskes tatt 

opp i årsmøtet fremmes for styret senest en måned før årsmøtet avholdes.» 

Eventuelle forslag eller innspill til saker sendes                                                                                             

Leka Vassverk SA v/styreleder Arve Haug arvehaug1949@gmail.com eller pr. post til  adr. 

Haugsveien 309, 7994 Leka innen 28. februar 2020. 
               

Takk 

Tusen takk for støtten vi fikk fra Leka kommune. 

Hilsen Gutvik lysklubb 

  

mailto:arvehaug1949@gmail.com
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Årsmøte og toillkveill i Teaterlaget 
25. februar kl. 19.30 på Fjellvang. 

Vanlige årsmøtesaker, med påfølgende toillkveill.  

Enkel servering!  

Velkommen!! 

Styret i teaterlaget 

Toillkveill 
Framover blir det toillkveld en gang i måneden: 

25. Februar- kl. 20.30, her blir det årsmøte  

før toillkveld  

25. Mars kl.20.00  

22. April kl. 20.00 

 

Så er det bare å sette av datoene i kalenderen  

å ta turen til Fjellvang, for litt tull og fjas.  

Her blir det brettspill, teatersport , eller bare samvær å toillprat.😄🤣 

Velkommen til alle fra 8. klasse- 100 år!  
-Teaterlaget- 
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Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker fredag 6. mars. 

Frist for innlevering av stoff  er mandag 2. mars. 

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

               

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 

               

Gudstjenester i Leka sokn 2020 
Søndag 1.03.2020  11:30 Samtalegudstjeneste Leka kirke 

15:00 Gudstjeneste Gutvik bedehus  
Søndag 12.04.2020  15:00 Påskevandringsgudstjeneste Leka kirke 

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).  

 

AKTIVITETSKALENDER 

FEBRUAR 2020 

Fredag 21. Kl.19:00 Asiatisk aften dersom nok påmeldinger 

Mandag 24. Kl.15:30 Ettermiddagstreff Biblioteket 

Mandag 24. Fra morgenen Henting av rest- og matavfall  

Tirsdag 25. Kl.19:30 Årsmøte og toillkveld – Teaterlaget Fjellvang 

Torsdag 27. Kl.17:00 Treff – LHL Lekamøya Spiseri 

MARS 

Onsdag 4. Kl.10:30 Kommunestyremøte Lekatun 

Onsdag 4. Kl.19:00 Turne-teateret: Dødsdansen Herlaughallen 

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 

 

               

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 

               

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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