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Utgiver Leka kommune
Besøk av bussen Blåmåka - The Flying Seagulls Norge
og Turnéteatret i Trøndelag - 15.juni 2020

En sirkusbuss kommer rullende inn:
Kl 10:00
kl 11:00
Kl 12:00

Leka barne- og ungdomsskole
Leka barnehage
Leka sykestue

Så kom ut og vær klar for litt latter, tull og tøys!

Leka båtforening er en veldrevet og en fantastisk båtforening for
innbyggerne i Leka, samt et yndet sted for mange sjøfarende
turister.
Foreningen holder til i skeishavna ved fergekaia og har 41
medlemmer. Dersom du ønsker å søke om båtplass, kan du
kontakte leder på e-post.
Dersom du ønsker å bli medlem kan du kontakte leder eller
kasserer. Medlemsskapet koster kr 100/år for medlemmer og
støttemedlemmer. og innebærer 10 dugnadstimer pr. år, pr.
medlem.
Båtforeningen har god trivsel og glede høyt på agendaen for sine
medlemmer. Et trivelig sted for båtturisme og andre som måtte ha
glede av å oppholde seg i området.
Kontaktpersoner:
Leder: Bjørn Terje Hansen, tlf 90 55 40 75, e-post: bjotehan@online.no
Kasserer: Steinar Garstad, tlf 97 98 51 38, e-post: stga@online.no
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Informasjon fra Leka kommune
Hei alle sambygdinger i Leka kommune
Det var kanskje på tide at kommunedirektøren ga lyd i fra seg? Vel, nå får du som
innbygger del i noen av de tankene jeg har og de oppgaver som venter i nær framtid.
I skrivende stund er det snart 6 uker siden jeg ble tilsatt som kommunedirektør i Leka
kommune. Det er med stor respekt for og ydmykhet i forhold til, alle kommunens
medarbeider og de oppgavene vi står overfor at jeg går til oppgaven som kommunens
administrative leder. Det føles i skrivende stund som ekstra stas å være ansvarlig for
tjenesteleveransene overfor innbyggerne i egen kommune. Jeg vil gjøre det jeg kan for å
holde på den følelsen. Men jobben kan jeg ikke gjøre alene. Jeg føler meg ganske så sikker
på at jeg har alle 75 medarbeidere i kommunen med meg, når jeg skriver at vi alle skal
bidra til at du som innbygger skal ha det så bra som mulig. Innenfor det lovgiver krever og
innenfor det politikerne til enhver tid prioriterer. Men en skipper kan ikke føre skuta uten å
ha et godt kompass! I det ligger at jeg som leder er helt avhengig av gode konstruktive
tilbakemeldinger uansett fortegn, på hvordan skuta faktisk styres og bør styres. I den
sammenheng inviteres du som innbygger, til å gi oss tilbakemeldinger på hvordan våre
tjenester oppleves i leveransen. Uten den tilbakemeldingen har vi liten eller ingen mulighet
til å korrigere kurs – muligheten til å bli bedre. Den samme beskjeden har ansatte på f.eks.
Lekatun fått. Åpenhet, tillit og gjensidig respekt, er alle ord som skal bety noe i vår
arbeidshverdag.
Jeg overtar den administrative ledelsen for en kommune som har vært ute i ganske så
hardt vær. Kommunen er i ferd med å legge varslersaken bak seg. En sak som har ridd
kommunens ansatte og innbyggere som en «mare». En sak som har skapt motsetninger
som det sannsynligvis vil ta tid å få «reparert». Nå har varslersaken gått direkte på
arbeidsmiljøet og arbeidsforholdene her på Lekatun. Arbeidsmiljøet har derfor og det helt
naturlig, blitt min viktigste oppgave å få gjort noe med. Det er derfor svært gledelig å
kunne melde at prosjektet «Arbeidsmiljøet – Leka kommune», allerede er påstartet og at vi
kan melde til Arbeidstilsynet at en plan er under oppseiling. Alle medarbeidere i Leka
kommune skal involveres på en eller annen måte. Jeg kan forsikre innbyggerne i
kommunen om at alle parter i arbeidsmiljøet, er unisont enig om at det nå kun er bare en
vei å gå – og den er framover. Vi er alle enige om å rette blikket mot framtiden.
Det å skape og beholde bærekraft i kommunens økonomi vil alltid være en viktig oppgave.
Tjenestetilbudene utvides fordi lovgiver krever det. Leka har nå på plass tjenester knyttet
til både ergoterapi og kommunepsykolog. Begge funksjoner som er viktig for å øke f.eks.
bo- og blilysten. Men dette er også tjenester som koster penger og som må dekkes inn –
på en eller annen måte. Det er derfor gledelig å kunne registrere at næringslivet i
kommunen er aktivt. Det tenkes nytt og det er skapervilje! I så måte vil det være
kommunens oppgave å legge til rette for at næringslivet får så gode vilkår som mulig. Vi
kan aldri etablere og/eller drive virksomhetene – men vi kan legge forholdene så godt som
mulig til rette. Jeg merker i den sammenhengen at noen ikke synes vi arbeider raskt nok.
Til dere er vår tilbakemelding: Vi beklager at ting kan oppleves å ta tid. Vi ber om
forståelse for at det også i Leka kommune må gjøres prosesser som er bestemt av en
høyere myndighet.
Landet og verden er i en situasjon med pandemi. Per i dag er Leka kommune så heldige å
kunne registrerer at korona-viruset ikke har blitt registrert i kommunen. Jeg vil i den
sammenhengen gi en stor honnør og takk til alle innbyggerne i Leka kommune. Det har
vært en lojalitet i forhold til bestemte tiltak – både nasjonalt og lokalt, som er
imponerende. Vi står overfor en ferietid som i denne sammenhengende kan bli utfordrende.
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Verden og landet er ikke friskmeldt i forhold til korona! Det aller fleste av kongerikets
innbyggere antas å tilbringe sin ferie i Norge. Leka må også kunne påregne et stort antall
besøkende. Det er krevende å tenke på, men også denne situasjonen må vi som kommune
og innbyggere kunne håndtere. Derfor – vær fortsatt bevisst på de smitteverntiltak som
viser seg å ha vært effektive.
Med dette ønsker jeg alle innbyggere og etter hvert tilreisende, en riktig god sommer. Ta
min oppfordring på ordet: Om du har noe på hjertet, uansett hva – noe som du ønsker bør
komme meg til kunnskap, ta gjerne kontakt! Vi skal ha kaffen klar!
Oddvar Aardahl

God sommer alle på fastlandet og øya!
Etter en veldig spesiell vårvinter med et virus som har rammet hele verden, går vi nå mot
en sommer som fortsatt vil kreve stor forsiktighet og at vi holder nødvendig avstand. Selv
om de strengeste restriksjonene nå er bak oss er det fortsatt slik at dersom viruset
kommer til Leka vil kriseteamet måtte vurdere å gjeninnføre strenge tiltak. Ikke minst for å
beskytte våre mest sårbare unge og voksne, men også den eldre delen av befolkningen.
Kommunen kommer derfor til å følge situasjonen nøye. Jeg oppfordrer alle som besøker
Leka denne sommeren å ta nødvendige forholdsregler når de besøker våre butikker og
andre steder der folk møtes.
Vi har lagt bak oss et vanskelig periode. Jeg takker alle politikerne i Leka for at de viste seg
voksne og tok ansvar da vi behandlet og la bak oss den såkalte varslingssaken. Ingen tvil
om at det er forskjellig oppfatninger rundt denne saken. Nettopp derfor skal alle politikerne
i Leka ha ros for at vi var situasjonen voksen og valgte å se framover. Det er jeg
overbevist om at folket i Leka setter stor pris på.
Aldri har jeg vært mer optimist på Lekas vegne enn nå. Oppdrettsnæringa roper etter folk,
men også lokalt næringsliv trenger ansatte. Samtidig er mulighetene for å etablere en
pendlerbåt aldri vært større. Noe som vil åpne arbeidsmarkedet i Nærøysund for folk bosatt
i Leka. Dessuten har vi også en svak vekst i befolkningstallet! Men vi har noen svake
punkter vi er nødt til å gripe fatt i. Vi trenger mer boligbygging. Samtidig må kommunen
vurdere å bygge flere utleie-leiligheter. Behovet er stort. Det kan ikke være slik at
befolkningsveksten begrenses av boligmangel. Økonomien vår er under press, og vi har en
jobb å gjøre for å komme i mål med å tilpasse utgiftene til inntektene.
Vi står også foran et av de største løftene i Leka på mange tiår. Byggekomite er i ferd med
å bli etablert når det gjelder en total fornying av sykestua. Om få år skal eldre og ansatte i
helsesektoren etablere seg i et moderne og framtidsrettet bygg - enten om det blir
renovering eller å bygge nytt. Omsorgsboligene blir bygget sammen med sykestua, på en
slik måte at de ansatte slipper å ta på seg yttertøyet når de beveger seg fra sykestua til
omsorgsleilighetene.
Selvstendigheten vår er ikke gitt en gang for alle. Så lenge vi klarer å skape tilbud til barn,
unge og eldre som tilfredsstiller storsamfunnets krav, kan ingen røre vår selvstendighet.
Jeg er overbevist om at politikerne i Leka står sammen om å bevise vår
eksistensberettigelse ved å vise at vi tar vare på våre barn, unge og eldre på en god måte.
Nyt sommeren og ta godt vare på hverandre!
Med vennlig hilsen
Elisabeth Helmersen
ordfører
Tlf 90 77 44 37
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Koronavirus
Det er ikke registrert smitte i Leka kommune. Alle med symptomer på luftveisinfeksjon kan
test om de er smittet med covid-19.
Kontakt legekontoret på telefon 743 87 038 dersom du har spørsmål om dette.
Det er nå åpnet for kontrollert besøk på sykestua
• Slikt besøk må avtales en dag i forveien. Ring 475 15 391 etter kl. 1000 for avtale.
• Det åpnes for inntil 2 besøkende i gangen, inntil 2 timer en gang pr dag.
• Hvert besøk vil bli vurdert opp mot smitterisiko og kapasitet.
• Beboer og besøkende må være uten symptomer og ikke hatt nærkontakt med andre
mistenkt smittede/smittede.
• Det vil ikke kunne gis noen form for servering, men besøkende kan ta med kaffe/noe
å spise, husk å ta med engangskopper og det som trengs til servering.
• Dersom besøkende har med mat må smittehygiene utføres før maten serveres.
• Kjøkkenet kan ikke benyttes.
Rutiner ved besøk
• Besøkende som har avtale ringer på døra, melder sin ankomst og vil deretter bli vist
inn til besøksrommet.
• Smittehygiene utføres ved ankomst og når rommet/avdelingen forlates. Dette
gjelder også om besøket foregår utenfor sykestuas område.
• Hold 1 meter avstand til andre, og gå direkte til besøksstue/rom.
Smittesporing
• Besøkende registreres i besøksprotokoll ved hvert besøk.
• Pårørende/besøkende må raskt gi beskjed til sykestua dersom de får påvist smitte i
etterkant av besøk.
• Dersom besøket gjennomføres utenfor sykestuas område, oppfordres det til å føre
opp eventuelle nærkontakter på eget skjema. Skjemaet får du på sykestua.
Leka sykestue vil fortløpende evaluere og foreta justeringer ved behov. Dersom situasjonen
endrer seg ber vi om forståelse for at rutiner må endres på kort varsel.
Besøk på Lekatun
Alle som besøker Lekatun må registreres i besøksprotokoll ved hvert besøk. Ring gjerne og
avtal tid med saksbehandler på forhånd.
Ferietid
Ferietiden nærmer seg og det vil helt sikkert bli mange ferieturister som tar turen til Leka i
løpet de kommende ukene. Vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert på råd og
informasjon fra både lokale og nasjonale myndigheter.
•
•
•

Husk god hånd- og hostehygiene
Hold avstand
Vis god dugnadsånd

Ha en trygg og fin sommer!

Tilsalgs
Klippfisk/bacalaofisk og tørrfisk til salgs.
Alfred Pettersen – tlf 97114701
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Leka har fått ny kommunal hjemmeside
Ny og oppdatert hjemmeside ble lagt ut 2. juni – www.leka.kommune.no .
Den nye hjemmesiden er lett å navigere, det er enkelt å finne frem det du trenger og det
ligger masse nyttig informasjon her for deg som både innbygger og besøkende.
En stor forandring fra den gamle siden er dette med innsyn og tilgang på møtedokumenter.
Vi tilstreber merinnsyn og av den grunn vil nå alle dokumenter som ikke inneholder
taushetspliktige opplysninger, være tilgjengelig med en gang de er journalført i vårt
system.
Postliste og saker til ulike politiske utvalg finner du ved å velge

Gudstjenester i Leka sommer 2020
Torsdag
Søndag
Torsdag
Torsdag
Søndag

18.juni
26.juli
30.juli
20.aug
6.sep

Leka kirke kl 1800 Nord-Gutvik kl 1500 Leka kirke kl 1800 Pilgrimsvandring
Leka kirke kl 1130 -

kveldsbønn
friluftsgudstjeneste
kveldsbønn
(mer info senere)
konfirmasjonsgudstjeneste

Årsmøte – rådyrvaldet på Leka
Det innkalles til årsmøte i rådyrvaldet på Leka mandag 22.6 kl 20.00 på lekatun.
Vanlig årsmøtesaker og enkel servering. Ved spørsmål eller saker til behandling ta kontakt
med Jacob Sandvik på tlf 93099681

Årsmøte – Coop Leka
Det blir avholdt årsmøte i Vonheim, Frøvik, mandag 22. juni kl 20.00.
Saksliste blir lagt ut på Facebook og ved oppslag.

Takk
Tusen takk for all oppmerksomhet jeg fikk på min 70 års-dag.
Edit Vågan
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AKTIVITETSKALENDER

Mandag 15.
Tirsdag 16.
Torsdag 18.
Mandag 29.
Tirsdag 30.

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

Mandag 13.
Tirsdag 14.
Mandag 27.
Tirsdag 28.

Fra kl 9
Kl 1500-1730
Fra kl 9
Kl 1500-1730

JUNI
Henting av restavfall og mat
Rulle gjenvinningsmottak
Kommunestyremøte
Henting av papir,mat og plast
Rulle gjenvinningsmottatk
JULI
Henting av restavtall og mat
Rulle gjenvinningsmottak
Henting av papir, mat og plast
Rulle gjenvinningsmottak

NTE-bygg
Lekatun
NTE-bygg

NTE-bygg
NTE-bygg

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
Veterinærvakt
Kontakt ved påkjørsel av dyr -Leif Pettersen

74 17 60 20
74 39 91 66
95 82 65 28

Leka sykestue
Hjemmesykepleien
Pasienttelefon, sykestua
Helsekoordinator Brita Myrvold
Helsesykepleier Gunnhild J. Gutvik
Fysioterapeut Arnfinn Holand
Kirkekontor
Sokneprest Donata Faustmann
Kirkeverge Arild Hestø
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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Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker fredag 26.juni
Frist for innlevering av stoff er mandag 22.juni
Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff, tlf. 74 38 70 00

post@leka.kommune.no

6

