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Familiemusikalen «Ørnerovet» 
Kjære leser av Lekaposten 
Herlaugsgildet som arrangør av familiemusikalen «Ørnerovet», vil igjen takke alle som også i år har vært 
med på en suksess på spelplassen i Frøvik i perioden 21. - 25. juli. 
Tusen takk til alle de utrolig dyktige aktørene, scenearbeiderne, arenaarbeiderne, matlagerne på 
Vonheim, utleierne av arenaen og Vonheim, regissør, musikalsk leder, komponist og tekstforfatter, Leka 
kommune og et fantastisk publikum.  
Vi sees. 
Styret i Herlaugsgildet 
            
 

Leka folkebibliotek 
er sommeråpent hver onsdag fra kl.18.00 til 20.00.  
God sommer! -  fra Line og Bente 
            

Åpningstider Leka Bygdemuseum 2021 
Museet er åpent tirsdag, torsdag, lørdag  
og søndag fram til 15.august,  
og det er da mulig å få guiding. 
 
Åpningstid disse dagene er kl.12.00-15.00 
For guiding og eventuell åpning av museet  
utenom åpningstidene kan du kontakte 
Inge Nilsen, telefon 911 42 710 og  
Håvard Nymo, telefon 900 28 385 
Priser  
Voksne  kr 50 
Barn   Gratis 
VELKOMMEN! 
 
Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker; fredag 13.august. 
Frist for innlevering av stoff  er mandag 9.august. 

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

Du finner også Lekaposten på www.leka.kommune.no 

mailto:post@leka.kommune.no
http://www.leka.kommune.no/


2 
 

 

 

 

                Informasjon fra Leka kommune 
 

               
 

Status covid-19 i Leka kommune 
Vaksinering  
I Leka kommune er status på vaksinerte slik pr mandag 26.juli: 
1. dose er gitt til 323 personer - dette utgjør 70,6 % av alle innbyggere 18 år og eldre 
2. dose er gitt til 205 personer - dette utgjør 45 % av alle innbyggere 18 år og eldre 
 
I uke 30 blir vi ferdig med 1. dose til gruppe 9 - aldersgruppen 45-54 år.   
Deretter følger gruppe 10 – aldersgruppen 18-24 år og 40-44 år, og til sist gruppe 11 - aldersgruppen 25-
39 år.  
 
Innkalling til vaksinering vil heretter komme som SMS fra pasientsky. Du logger deg inn på pasientsky for 
å lese meldingen, her finner du beskrivelse av dato og klokkeslett for oppmøte. Dersom du ikke kan 
møte til oppsatt time kan du melde fra om dette inne på pasientsky, eller ved å sende melding til 
koronatelefonen, nummer 902 71 819. 
 
All vaksinering foregår i Herlaughallen.  
 
Alle som har fått vaksine registreres fortløpende i Nasjonalt vaksinasjonsregister. Sjekk gjerne selv at du 
er registrert vaksinert ved å logge inn på pasientsky. 
 
Nærøysund tilbyr koronavaksine til innbyggere i nabokommunene 
Dersom du ikke allerede har fått innkalling til vaksinering av 1. dose i Herlaughallen kan du ringe 
Nærøysund kommune på koronatelefon 480 23 143 og få tilbud om å ta vaksinen der.  
Dette gjelder kun personer som enda ikke har fått 1. dose, og det betinger at du reiser til Nærøysund for 
vaksinering, og at 2. dose også må tas i Nærøysund. Vaksine settes på torsdager i Nærøysund også.  
Gi beskjed til vaksineteamet i Leka kommune på koronatelefon 902 71 819 dersom du velger å ta 
vaksine i Nærøysund, slik at vi har oversikt over hvem som ikke trenger innkalling her.  
 
Oppfordring: 

• Still opp på timen du får tildelt. 

• Passer ikke tidspunktet? Gi beskjed, så kan andre på plassen din.  

• Skal du ut å reise? Last ned smittestopp-appen - da hjelper du smittesporerne.  

• Nyt sommeren! 
 
Testing 
Alle med symptomer på luftveisinfeksjon anbefales å teste seg.  
 
Slik bestiller du time for testing: 

• Logg inn på pasientsky.no og bestill time for testing – IKKE møt opp på legekontoret, alle som skal 
testes blir veiledet til oppmøtested og tidspunkt.  

• Du kan også ringe legekontoret for å avtale tidspunkt: telefon 743 87 038 man-fred kl. 11:00-12:00. 

• Du kan også ringe koronatelefonen nr 902 71 819 for å avtale tidspunkt.  

 

 

 

https://my.pasientsky.no/no/login
https://www.helsenorge.no/smittestopp/
https://my.pasientsky.no/no/
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Stortingsvalg 2021  
Leka kommunestyre har fastsatt at stortingsvalg og sametingsvalg 2021 avholdes søndag 12.september i 
tillegg til offisiell valgdag mandag 13.september 2021. Lekatun benyttes som stemmelokale på søndag 
for alle stemmekretser 
 
 
Forhåndsstemming 
Ordinær forhåndsstemmeperiode starter 10. august i valgåret og varer til siste fredag før valgdag.  
I 2021 er dette fredag 10. september.  
 
Åpningstid for forhåndsstemming er slik:  
Alle hverdager    kl. 1000 - 1400 på Lekatun 
Fredag 27. august    kl. 1900 - 2100 på Lekatun 
Lørdag 28. august    kl. 1100 - 1330 Gutvik grendehus 
Lørdag 04. september   kl. 1100 - 1330 Lekatun 
Onsdag 6. september   kl. 1600 - 1700 Leka sykestue 
 
 
Tidligstemmegivning 
Dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemming, og 
heller ikke på valgdagen, kan tom 9. august henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme.  
Henvendelsen kan skje i hvilken som helst kommune i Norge. 
 
Husk å ta med gyldig legitimasjon med bilde når du skal avgi din stemme.  
Henvendelse: Leka servicekontor, telefon 743 87 000 eller post@leka.kommune.no  
 
 
Står du i manntallet til stortingsvalget? 
Dersom du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved stortingsvalget. Manntallet ligger ute til 
offentlig gjennomsyn på Lekatun fram til valgdagen 
 
Det er folkeregisteret den 30. juni i valgåret som legges til grunn for manntallet. Alle stemmeberettigede 
personer skal manntallsføres i den kommunen der de var registrert som bosatt på dette tidspunkt. Krav 
om retting/oppdatering av manntallet jf. valglovens § 2-7 skal være skriftlig og begrunnet. 
 
Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra 
manntallet i kommunen, kan kreve at valgstyret retter opp feilen.  
 
Valgstyret oppdaterer manntallet så lenge det er praktisk mulig. 
Kravet sendes Leka kommune v/valgstyret, Leknesveien 67, 7994 Leka, eller post@leka.kommune.no  
 
 
 
 
 

mailto:post@leka.kommune.no
mailto:post@leka.kommune.no
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Sametingsvalg 2021 
I kommuner med mindre enn 30 manntallsførte er det kun adgang til å avlegge forhåndsstemme ved 
sametingsvalget. 
 
Dersom du ønsker å avgi stemme ved sametingsvalget, må du gjøre dette i forhåndsstemmeperioden fra 10. 
august til 10. september kl. 1000-1400 på Lekatun.  
 
Dersom du ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivningen, så kan du henvende deg til 
kommunen og avgi tidligstemme fram til forhåndsstemmegivningen starter 10. august. 

 
Står du i manntallet til sametingsvalget? 
For sametingsvalget gjelder at du må ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret.  
For å kunne stemme må du også være registrert i Sametingets valgmanntall 
 
Manntall til sametingsvalget ligger på Lekatun til offentlig gjennomsyn fram til valgdagen.  
Klage over feil i sametingets valgmanntall sendes: Sametinget, Postboks 3, 9735 Karasjok 
               

Ledig stilling 
100 % renholdsstilling ved Leka barne- og ungdomsskole 
Vi søker en eller flere personer for et renholdsvikariat fra midten av august og i to-tre måneder. 
Opplæring blir gitt i uke 32. 
Ansvar og oppgaver: 
Ordinært dagligrenhold ved Leka barne- og ungdomsskole. 
Stillingen er på 100 %, men den kan deles av to personer hvis det blir mest hensiktsmessig. 
Lønn i henhold til tariff; også under eventuell opplæring. 
Spørsmål om stillingen kan rettes til Kirsti Hoff telefon 979 60 687. 
Send søknaden til post@leka.kommune.no  Søknadsfrist mandag 9.august 2021 
Meld også fra hvis du er interessert i andre vikariater for renholdere! 
               

Pass 
I ukene 32, 33 og 34 er det redusert pass- og ID-kort utstedelse ved Nærøy og Vikna lensmannskontor. 
Disse ukene er det kun tirsdager hvor det utstedes pass og ID-kort og det utstedes da KUN til 
forhåndsbestilte timer. Time bestiller du ved å gå inn på politiet.no 
Les instruksjonene på hva som skal medbringes for utstedelse av pass. 
Ekspedisjon vil være åpen som normalt kl.08.00-15.00 på hverdager i hele perioden. 
 
Frithjof Pedersen 
Politioverbetjent, Avsnittsleder Nærøy og Vikna lensmannskontor 
Trøndelag politidistrikt 
               

NAV Leka holder stengt i ferien 
NAV- kontoret på Leka holdes stengt i perioden 19. juli til 8. august. 
I denne perioden kan man ringe NAV kontaktsenter på 55 55 33 33  
Du kan sende melding eller chatte med oss via å logge inn på www.nav.no 
NAV- kontoret på Kolvereid er åpent i samme periode. 

http://www.nav.no/
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Slamtømming  
Det er MNA - Midtre Namdal avfallsselskap som har ansvaret for innsamling, avvanning og behandling 
av septisk slam i Leka kommune.  
Det er firmaet Stoklands AS som utfører innsamlingen. 
Spørsmål angående slamtømming skal rettes direkte til MNA. 
Telefon: 74 28 17 60 epost: slam@mna.no 
               

Ønsker du deg en klipp? 
Jeg er på Leka sykestue 
fra onsdag 4.august til lørdag 7.august 
For bestilling ring 97187313. 
Mvh frisør Gry 
               

Fotpleieren kommer  
Leka sykestue onsdag 25. og torsdag 26.august 
Gutvik fredag 27.august 
Bestilling av time til Margaret Edvardsen på tlf 901 52 243. 
               

Kjøper hus eller hytte 

Vi er en familie på fire som ønsker å kjøpe et hus eller en hytte på Leka.  
Hvis du tenker på å selge, så kontakt oss på telefon 920 52 814. 
Silje Åstum Hildrum 
              

Gudstjenester i Leka sokn 
15.august Leka kirke      Konfirmasjonsgudstjeneste ved Johannes Kvangarsnes 
Høstens konformanter er Eivind Pettersen, Håkan Stene, Ingri Elise Holand Floa og 
Kristina Hårstadstrand. 
Det er i år to konfirmasjonsgudstjenester, og konfirmanter i vår var Charlene 
Ulriksen, Gabriel Nilsen, Isak Strand og Karoline Borgan.  
Gudstjenesteplan for høst og vinter kommer snart.                     

 

AKTIVITETSKALENDER 
AUGUST 

Tirsdag 3. Kl.15.00-17.30 Rulle – Gjenvinningsmottak NTE-bygg 

Tirsdag 10.  Forhåndsstemmemotak, første dag  

Søndag 15.  Konfirmasjonsgudstjeneste Leka kirke 

Mandag 16.  
Skolestart for elever ved Leka barne- og 

ungdomsskole 
 

Tirsdag 17. Kl.15.00-17.30 Rulle – Gjenvinningsmottak NTE-bygg 

Tirsdag 24. Kl.10.30 Formannskapsmøte Lekatun 

Tirsdag 31. Kl.15.00-17.30 Rulle – Gjenvinningsmottak NTE-bygg 

SEPTEMBER 

Torsdag 2. Kl.10.30 Kommunestyremøte Lekatun 

Fredag 10.  Forhåndsstemmemottak, siste dag  

Søndag 12.  Stortingsvalg - Sametingsvalg  

Tirsdag 14. Kl.15.00-17.30 Rulle – Gjenvinningsmottak NTE-bygg 

Mandag 13.  Stortingsvalg - Sametingsvalg  

Tirsdag 14. Kl.10.30 Formannskap Lekatun 

Søndag 19. Kl.24.00 Høringsfrist kystsoneplan  

Tirsdag 28. Kl.15.00-17.30 Rulle – Gjenvinningsmottak NTE-bygg 

mailto:slam@mna.no
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Nyttige telefonnummer      
Leka kommune, servicekontoret  74 38 70 00   kl.10.00–14.00 ma.-fr.   

Lege/ legesekretær     74 38 70 38   kl.11.00–12.00  ma.-fr.   

Legevakt      116117        

Nødnummer legevakt     113          

Politi                    02800      

Nødnummer politi      112 

Brann    110 

 

Tannlege – Ytre Namdal tannklinikk   74 17 60 20 

Veterinærvakt    74 39 91 66 

Kontakt ved påkjørsel av dyr   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 Johannes Kvangarsnes   97 13 32 48 

Kirkeverge Arild Hestø   90 86 08 14   ah585@kirken.no 

 

Tilbringertjenesten  og handlerute   07 417 

Leka Taxi AS       40 69 27 00   

Ghanam Taxi    46 80 91 15 

 

Leka vassverk SA,  Arve Haug   91 77 85 43  

 Anders Larsen  91 59 66 96 

Skatteetaten; ligningskontor   80 08 00 00 

NAV Leka    55 55 33 33 kl.10.00–14.00  onsdager  

Politikontakt 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 firmapost@mna.no 
 

mailto:ah585@kirken.no
mailto:firmapost@mna.no

