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Frisering på Leka 
Hei. 

Ønsker du deg en frisørtime? 
Jeg blir på Leka fra 28.juni til 02.juli.  
For bestilling ring 97187313. 
 
Mvh Gry Jakobsen Tungseth 

 
 

 

Vertshuset Herlaug - Søker  
Renholder/ " turist vert " 
Fra ca.01.juli 2021 

Lønn etter avtale.  
 
Kontakt Vertshuset Herlaug  

herlaug1963@gmail.com  
Vidar Furre 

Mvh 
Vidar – Vertshuset Herlaug 
 

 

Søknadsfristen for stillingen som  

styrer i Leka barnehage 

er forlenget til 10.juli.  
Se utlysningen på www.leka.kommune.no/ledige-stillinger/ 

 

Rundballer selges 
16 rundballer fra første- og andreslåtten i fjor selges. 

Ring Celia på 482 96 582 
 

Slamtømming  
Det er MNA - Midtre Namdal avfallsselskap som har ansvaret for innsamling, avvanning og 

behandling av septisk slam i Leka kommune.  
 

Det er Stoklands AS som utfører innsamlingen. 
 

Spørsmål angående slamtømming skal rettes direkte til MNA. 
Telefon: 74 28 17 60 
Epost: slam@mna.no 

 
 

mailto:herlaug1963@gmail.com
http://www.leka.kommune.no/ledige-stillinger/
mailto:slam@mna.no
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                Informasjon fra Leka kommune 
 

               

Ledige stillinger i Leka kommune 
 
Hjemmehjelp  
Leka kommune søker en person som kan gi praktisk bistand til våre hjemmeboende 

brukere. De bor enten i egen bolig, eller leid kommunal bolig. Du må selv komme deg fram 
til brukerne, og vil ha rett til km-godtgjørelse for bruk av egen bil i arbeidstida.  

 
Dette er en 50 %-stilling som er ledig for snarlig tiltredelse, og det er mulighet for fast 
tilsetting etter en tid. 

I tillegg til rengjøring hjemme hos bruker, kan det også avtales at hjemmehjelp skal utføre 
lettere pleie- og omsorgsoppgaver. 

Det kreves ingen spesiell fagkompetanse for stillingen, men det er en fordel om du har 
erfaring med lignende arbeid fra før. 
 

Vi søker en medarbeider med gode samarbeidsegenskaper, som er beslutningsdyktig, stabil 
og serviceinnstilt.  

Du må kunne jobbe selvstendig, og ta ansvar for egne oppgaver. Du må også være 
fleksibel og løsningsorientert, samtidig som du er nøyaktig og strukturert. Som 
hjemmehjelp må du selvsagt trives med fysisk arbeid.  

Ved valg av kandidater til stillingen, kommer vi til å legge stor vekt på personlig egnethet.  
Lønn og andre godtgjøringer er i henhold til tariff. 

Før tiltredelse må det legges fram politiattest etter hjemmel i Helse- og 
omsorgstjenesteloven § 5-4. 

 
Kontaktperson er avdelingsleder for hjemmebaserte tjenester Maja Moen Furre telefon 977 
31 678. 

Søknad sender du til post@leka.kommune.no, søknadsfrist 09.07.2021.  
Søknad kan også sendes til Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 Leka, eller leveres på 

servicekontoret. 
 

Nattevakt 
Leka kommune søker en person for tilsyn med et barn på vel ett år. Tilsynet skal skje i 

barnets hjem på kveld og natt.  
Tilsynsbehovet er helserelatert, men det er ikke avgjørende at du har helsefaglig bakgrunn. 

Det vil bli gitt opplæring i nødvendige rutiner/prosedyrer, og nattevakten blir del av et 
team med fag-/helsepersonell i kommunen. 
 Det er svært viktig at du har riktig innstilling og personlighet i denne jobben, så personlig 

egnethet vil bli vurdert og vektlagt ved utvelgelse av kandidater til stillingene. Du må 
være glad i barn, ansvarsfull, stabil, trygg, omsorgsfull og selvstendig. Det er en fordel om 

du har erfaring med arbeid med barn. Du kommer til å omgås barnets mor og søsken, og 
vil på mange måter få rollen som familiemedlem. 
Stillingen er rundt 70 %, og med mulighet for mer. Stillingen inngår i en turnus med andre 

personer. Ved behov vil du få ta ekstra vakter. 
Lønn og andre godtgjøringer er i henhold til tariff. Stillinger med nattarbeid har et tillegg på 

kr 18 000 på årslønn. 
Før tiltredelse må det legges fram politiattest etter hjemmel i Helse- og 
omsorgstjenesteloven § 5-4. 

 
Vi oppfordrer deg til å søke selv om du er usikker på om dette er en oppgave for deg. Ring 

oss gjerne, så finner vi ut av det! 
 

mailto:post@leka.kommune.no
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Kontaktperson er avdelingsleder for hjemmebaserte tjenester Maja Moen Furre, 

 telefon 977 31 678. 
 

Søknad sender du til post@leka.kommune.no, søknadsfrist 09.07.2021.  
Søknad kan også sendes til Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 Leka, eller leveres på 

servicekontoret. 
               

Informasjon angående forskrifter i Leka kommune ved 

våre fredningsområder 
Leka kommune har flere fredningsområder som har lokale forskrifter.  

Forskriftene beskriver blant annet ferdselsforbud for de enkelte områder i gitte tidsrom. 
Forskriftene inneholder en del begrensing på hva man kan ferdes med innenfor grensene 

for definert vernet område samt fart på sjø.  
 
Områder som er vernet i Leka kommune og med gjeldende forskrifter. 

 
Leknesøyene dyrefredningsområde – 

Forskrift om fredning for Leknesøyene dyrefredningsområde, Leka kommune, Nord-
Trøndelag - Lovdata 
 

Skeisnesset fuglefredingsområde – 
Forskrift om fredning for Skeisneset fuglefredningsområde, Leka kommune, Nord-

Trøndelag - Lovdata 
 
Horta Fuglefredningsområde –  

Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 2, fredning av Horta 
fuglefredningsområde, Leka kommune, Nord-Trøndelag - Lovdata 

 
Sklinna naturreservat  - 

Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 3, fredning av Sklinna 
naturreservat, Leka kommune, Nord-Trøndelag - Lovdata 
 

Sunndalslia naturreservat – 
Forskrift om vern av Sunndalslia naturreservat, Leka kommune, Nord-Trøndelag - Lovdata 
 

Kart over verneområder i Leka kommune 

Leknesøya og Skeisnesset  

 
 

mailto:post@leka.kommune.no
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1984-12-14-2110
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1984-12-14-2110
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1984-12-14-2111
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1984-12-14-2111
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2003-12-19-1685?q=forskrif%20Horta
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2003-12-19-1685?q=forskrif%20Horta
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2003-12-19-1686
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2003-12-19-1686
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2011-12-16-1277?q=sunndalslia%20naturreservat


4 
 

Horta 

 
 
 

Sklinna 

 
 

 



5 
 

 

Sunndalslia naturreservat 

 
 

Leka kommune - Kommuneplanens samfunnsdel – 

varsel om oppstart av planarbeid og høring av 

planprogram 

Kommunestyret har i møte den 17. juni 2021 vedtatt oppstart av arbeidet med 

kommuneplanens samfunnsdel.  
Prosessen skal starte med vedtak om et planprogram. Deretter skal selve planprosessen 
gjennomføres fram til vedtak av plan. 

Kommuneplanen, som består av en arealdel og en samfunnsdel, er det overordnede 

langsiktige styringsdokumentet for en kommune.  
Leka kommune skal nå utarbeide samfunnsdelen til kommuneplanen. Samfunnsdelen 

fastlegger langsiktige linjer for kommunens politikk og utvikling.  
Det langsiktige perspektivet skal bygge opp under en bærekraftig utvikling til beste for den 
enkelte, for samfunnet og for kommende generasjoner. 

Vedlagte planprogram redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget 
for medvirkning.  
Det tas sikte på at kommunestyret stadfester planprogrammet, etter en forutgående 

høring, 2. september 2021. 

Når forslag til planprogram nå legges ut til høring og offentlig ettersyn åpnes det for 
innspill og merknader.  

Det bes om innspill rettet mot innholdet i planprogrammet – altså organisering, 
medvirkning og fremdrift, samt strategier.  

Med dette varsles det om oppstart av planarbeidet, og samtidig sendes forslag til 
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ut på høring og offentlig ettersyn.  
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Innspill til planprogrammet må være levert kommunen innen mandag den          

23. august 2021. 

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Kristin Floa på           
e-post kristin.floa@leka.kommune.no eller pr telefon 95031415. 

               

Avslutning for 10.trinn på Leka barne- og ungdomsskole 
Det ble en trivelig stund i Herlaughallen tirsdag 15. juni da 10.trinn takket av etter 10 års 

skolegang ved Leka barne- og ungdomsskole. Det ble holdt fine taler ved elever, 
kontaktlærer og Ivar Hatland (leder for oppvekst i kommunen). 9. trinn og avgangsklassen 
selv fremførte vakre og morsomme underholdnings bidrag, og sist, men ikke minst, stod 

utdeling av vitnemål på programmet.  
En stor takk rettes også til 9. klasse med foresatte for flott innsats under arrangementet, 

de bidro blant annet med oppdekning, pynting og servering. 
Nå splittes gjengen etter mange års fellesskap og samvær, men snart venter nye erfaringer 
og nye bekjentskaper… 

 
Vi ønsker alle lykke til videre! 
 

 

 

mailto: kristin.floa@leka.kommune.no
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Leka Brygge er en reiselivsbedrift med lokalt eierskap som nå ekspanderer 

med flere ansatte og økt overnattingskapasitet. Leka er Trøndelags nordligste 
kommune og valgt til Norges Geologiske Nasjonalmonument. De røde 

serpentinfjellene og den spesielle geologien gjør øya til en av Norges 
vakreste og mest spesielle. Øya er også en del av Trollfjell Geopark, som er 
godkjent som UNESCO Global Geopark.  

 

Vi søker allsidige turistverter/»vaktmestere»/matglade 
(kokk)/restaurantmedarbeidere  

Vi har fra sommeren 2021 ca 110 sengeplasser, fordelt på 19 stk. boenheter, samt 

egen bryggerestaurant. Vi har flere båter for utleie, el-sykler, kajakker, mv. Med 

utvikling av, og profesjonalisering av tilbud innenfor helårsturisme, kurs- og 

konferansevirksomhet, møtevirksomhet, næringsutvikling, mv har vi 2-3 nye 

stillinger ledige for medarbeidere, med mulighet for fast ansettelse.  I høysesong 

har vi 10-12 deltidsansatte.  

Vår drift handler om å gi besøkende enestående opplevelser gjennom hele sitt 

besøk og gjennom opplevelsesbasert reiseliv. Vi vil være troverdige, gi kvalitet og 

dermed få referansekunder og godt omdømme. Vi er opptatt miljø og bærekraft- 

kortreist mat og lokal forankring.  

Arbeidsoppgavene vil variere ut fra hvor man er i «sesonghjulet» men det vil i alle 
perioder være varierte oppgaver: 

• Være «operativ driftsleder» for «brygga» med hovedansvar for booking, 

kundepleie, planlegging av arrangement, markedsaktiviteter/markedsføring, 

budsjettering, økonomistyring, mv  

• Planlegge, strukturere og være delaktig i renhold, vedlikehold av utstyr (båter, 

sykler, mv) og bygg.  

• Gjennomføre oppsøkende salgsaktivitet og være proaktiv opp mot 

kunder/bedriftskunder 

• Bidra til at selskapet øker omsetning, omdømme og merkevare. 

Ønsket erfaring og bakgrunn: 

• Vi stiller ingen formalkrav, men det er ønskelig med utdanning innen reiseliv, 
markedsrelatert utdanning, teknisk- praktiske fag, el.l.  

• Erfaring fra reiseliv, friluftsliv, teambuilding, guiding, kursvirksomhet  

• Gjerne «kokkeerfaring» og interesse for sjømat  

• God fremstillingsevne både skriftlig og muntlig 

• Dataerfaring 

• En fordel om du behersker engelsk og/eller tysk 
 

Ønskede personlige egenskaper  
 

Vi ser etter deg som gjerne er allsidig og ikke er redd for å «ta i et tak». Du må 

være omgjengelig, like å ta ansvar, strukturert og ryddig, samarbeidsvillig og ha 

«glimt i øyet».  Du må være selvdisiplinert, løsningsorientert og selvmotivert.  

«Parfolk» eller «vennepar» som vil jobbe sammen på brygga, og som har ulike 

kvalifikasjoner som kan passe til stillingsbeskrivelsen kan gjerne søke sammen.  

Om en av dere har teknisk kunnskaper/er «altmuligmann eller kvinne» og en er 

kokk eller har kjøkkenerfaring, kan det være et godt utgangspunkt for en søknad. 

Vi oppfordrer både kvinner og menn til å søke. 
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Vi tilbyr 

Opplæring og erfaringsutveksling i samarbeid med dagens eiere/drivere. Du vil få 
være med å utvikle en reiselivsbedrift i et område hvor antall tilreisende vil øke.  

Utfordrende og krevende arbeidsoppgaver med medbestemmelse av egen 
arbeidshverdag. Stor grad av frihet. Vi vil være behjelpelig med å finne egnet 
bolig for tilflyttere. 

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.  
 

Send kortfattet søknad snarest til post@lekabrygge.no  
Ta gjerne kontakt på Mob 474 52 444 ved spørsmål eller ytterligere 
informasjon.  

Info: lekabrygge.no 
https://www.facebook.com/LekaBrygge  

Instagram: lekabrygge 
 
               
 

Åpningstider Leka Bygdemuseum 2021 
 
Tirs. Tors. Lør. og søn. i perioden 17.07.21- 15.08.21 vil det være åpent, og mulighet for 

guiding. 
Åpningstider: 12.00- 15.00 
 

For guiding og åpning av museet utenom åpningstidene kan man kontakte: 
Inge Nilsen: 911 42 710 

Håvard Nymo: 900 28 385 
 
Priser 

Voksne: 50,- Barn: Gratis 
 

VELKOMMEN! 
 

 
 

Gudstjenesteplan - Leka 
 
15.august   Leka kirke  Konfirmasjonsgudstjeneste ved 
      Johannes Kvangarsnes 

mailto:post@lekabrygge.no
https://www.facebook.com/LekaBrygge
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Ledig stilling som kirketjener i 20 % stilling 
Det er ledig 20% stilling som kirketjener ved Leka sokn for snarlig tiltredelse.  
Arbeidssted er Leka kirke- og gravplass og Gutvik gravplass.  
 

Beskrivelse 
En kirketjener 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 bistår under kirkelige handlinger.  
Arbeidet medfører helge- og høytidsarbeid.  

 
Kvalifikasjonskrav 

Det stilles krav om medlemskap i den norske kirke.  
Det er en fordel med kjennskap til kirkelig virksomhet og offentlig forvaltning.  
Det stilles krav til god serviceholdning, gode samarbeidsevner, og evne til å jobbe 

selvstendig.  
 

Ansettelsesvilkår/lønn  
Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale.   
Stillingen medfører medlemskap og pensjon i KLP. 

 
Henvendelse: 

Kirkeverge Arild Hestø  Kontor: 74 39 54 00  mobil: 908 60 814 
Menighetsrådsleder Kirsti Hoff Kontor: 74 38 70 00   mobil: 979 60 687  
 

Søknad sendes:  Kirkeverge Arild Hestø  
 Sentrumsgata 8, 7970 Kolvereid 

 Mail: ah585@kirken.no 

Ny søknadsfrist:  09.07.2021 
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Neste utgave av Lekaposten kommer om tre uker fredag 16.juli 

Frist for innlevering av stoff  er mandag 12.juli 

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

  

 

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 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   

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 
JULI 

17.-19.  Sommerfestival på Leka Brygge Frøvik 

22.-25.  
Familiemusikalen – Ørnerovet  - 

Herlaugsgildet 

Spelplassen - 

Frøvik 

AUGUST 

Tirsdag 24. Kl 1030 Formannskapsmøte Lekatun 

SEPTEMBER 

Torsdag 2. Kl 1030 Kommunestyremøte Lekatun 

Søndag 12.  Stortingsvalg - Sametingsvalg  

Mandag 13.  Stortingsvalg - Sametingsvalg  

Tirsdag 14. Kl 1030 Formannskap Lekatun 

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

