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Nr.15/22       5.august  2022     Utgiver Leka kommune  

 

Kan du tenke deg å være besøksvenn? 
 

Flere av våre beboere vil gjerne  

være litt mer aktive og sosiale,  

og vi håper du kan ha mulighet  

til å bidra. 

 

Det stilles ingen krav til hvor mye  

du kan stille opp; alle monner drar! 

 

Vi har el-sykler med passasjerplass,  

brettspill og hobbymateriell som  

dere kan bruke.  

Noen ønsker å gå tur, og kanskje  

stikke innom butikken eller kirkegården. 

 

Hvis dette kjennes ut som det kan  

passe deg, så kom innom oss på sykestua  

for en uforpliktende prat,  

eller ring meg på telefon 478 33 025; 

 

Hilsen Lene Reppen Grydeland 

(avdelingsleder, Leka sykestue) 

Avdelingsleder Leka sykestue. 

               

 

 

NAV Leka – første kontordag etter ferien er onsdag 17.august. 

               

 

Fotterapeut kommer til Leka og Gutvik  
Margareth Edvardsen kommer til Leka sykestue 31. august og 1. september, og til  

Gutvik bedehus 5. september. 
For bestilling av time ring: 901 52 243 

               

 

Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker; fredag 19.august  2022. Frist for 
innlevering av stoff  er mandag 15.august  2022. Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti 

Hoff, tlf. 74387000  post@leka.kommune.no  
Du finner også Lekaposten på www.leka.kommune.no 

 

 

mailto:post@leka.kommune.no
http://www.leka.kommune.no/
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                Informasjon fra Leka kommune 
               

 

Kommunalsjef Teknisk og Eiendom informerer 
 
Sommeren er igjen på hell, og vi kan se tilbake på nok en driftsmessig god sommer, hvor 
staben har gjort en formidabel jobb med å holde bygninger og grøntarealer i god stand.  

 
Avløps- anlegg:  

- Etter en krevende sesong i -21 med omfattende renovering- og reparasjonsarbeider 

på avløpsnettene, har vi i år fått premieringen i form av lite stopp og veldig få 

problemer. 

- Med jevnlige kontroll og ettersyn, ser vi nå resultatet av arbeidet som er blitt utført. 

Jeg vil likevel minne om, at kluter, engangskluter og annet tøymateriale, gjør veldig 

mye ugagn for oss i avløpssystemene, så jeg ber igjen om at dette ikke blir kastet i 

toalettene. Vi har merket oss stor bedring etter påminnelsen om dette for et år 

siden.  

- MNA har registrert en del feil og mangler på private anlegg etter tømmingen i år, og 

det vil komme anmodning om utbedringer til de dette måtte gjelde. 

 
Samferdsel: 

- Etter avsluttet vintervedlikehold i april mnd. på de kommunale driftede veiene i Leka 

kommune, ble det utført skraping og tilførsel av noe grus på de mest slitte partiene. 

Vintersesongen var så ustabil og våt, at vi faktisk måtte utføre grusing på noen veier 

også i januar mnd.  

- Brøytestikker ble tatt inn, og sommervedlikeholdet fortsatte med mere høvling og 

supplerende tilførsel av grus i juni. Veien skal skrapes igjen i høst og mere grus må 

tilføres på de veiene, hvor den siste tids «styrtregn» har påført veinettet en del 

skader.  

- Det er i tillegg utført 1. gangs kantslått og hvor 2. gangs kantslått vi bli utført før 

brøytestikkene igjen skal plantes i veiskuldrene.  

- Generelt jevn standard på veien, men behovet for et større oppgraderingsarbeid gjør 

seg generelt gjeldende på hele veinettet. 

 

Offentlige bygg, boliger og leiligheter: 
- Det er ikke startet opp, eller påbegynt nye renoveringsarbeider på boligmasser siste 

år. Det er kun de påbegynte prosjektene som ikke ble avsluttet i -21 som er 

ferdigstilt og avsluttet. 

- På Lekatun har vi bygget om deler av den søndre fløyen og delt et større kontor til to 

mindre kontorer. Gangarealet har sammen med dette også fått enklere 

oppgradering. 

- Det skal legges nytt gulvdekke på et av klasserommene på skolen i høst, før 

skolestart. 

Uteområdene: 
- Alle uteområdene er også denne sesongen ivaretatt og tatt godt vare på i form av 

klipping og trimming av busker og trær. Det har vært krevende fort våre 

mannskaper å holde arealene i orden, da det har mer eller mindre regnet konstant i 

hele juli. Dette har gjort det vanskelig å gjennomføre klipping, så jeg vil takke de 

utførende for et godt gjennomført arbeide, og takke publikum for forståelsen for 

utfordringen vi har hatt. 

- Etablering av robotklippere forrige sesong, fungerte ikke helt optimalt som tenkt 

første del av sommeren. Etter en del justering og oppdeling av for store arealer, så  
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har nå de to robotklipperne blitt etablert på Lekatun, hvor de nå gjør en meget god 

jobb. Vi vil se på utvidelse av denne ordningen før neste sesongs oppstart i -23. 

- Kirkegården i Gutvik og på Leka har også i år krevd en god del arbeide for å holde i 

god stand. Vi har fordelt dette arbeidet på en person til, slik at man enklere klarer 

over oppgavene. Det har derfor på det jevne vært veldig fint på gravlundene, til 

tross for mye regn og oppbløtt grunn. Godt gjennomført arbeide av hver og en. 

- Servicebyggene på Solsem og Våttvika, og på Årdalssand har vært åpne i hele 

sommer. 

Investeringsprosjekter: 
- Gutvik Vassverk er nå formelt overtatt av Leka kommune. Produksjon av vann og 

drift av ledningsnettet er nå overtatt av Leka kommune, som forutsatt. Rettigheten 

for uttak av vann er i samme prosess i samråd med grunneier, revidert, etablert og 

tinglyst. 

 

- Tømmestasjonen for bobiler og campingvogner ble åpnet i første del av juli måned. 

Det virker som om stasjonen blir jevnt besøkt. Et par skilter for tømmestasjonen har 

kommet opp, men den vil i tillegg bli merket med offentlig skilting etter Fylkesveien. 

Dette er lovet å bli bragt i orden i høst. 

 

- Renoveringen av Leknes gamle skole, er godt i gang. Gamle gulv er fjernet, 

veggpanel og innvendig kledning er fjernet og oppbygging av rommene innvendig er 

godt i gang. El-systemet blir også oppgradert, det vil bli etablert toalett, og det vil bli 

satt inn en kjøkkenløsning. Det vil bli skiftet ytterdør, og det vil bli etablert ny 

handicap-vennlig dør med utvendig rampe på siden mot barnehagen. Bygget vil få 

universell utforming, slik at alle med funksjons-nedsettelser, skal kunne bruke 

bygget. Bygget blir modernisert, men på en slik måte at sjelen og byggets karakter 

blir beholdt og ivaretatt. 

 

- Aktivitetsparken, er som kjent forsinket etter opprinnelig tidsplan. Dette skyldes ene 

og alene at grunnarbeidene ble mere utfordrende og omfattende enn først forutsatt. 

Det som nå er godt å se, er at arbeidet som er gjort med å få senket 

grunnvannstanden med ca 1 meter og vannlommer drenert, har gjort at arealet til 

tross for mye maskinarbeider og øsende regn, nå holder seg tørt, fint og stabilt uten 

setninger i grunnen. 

 

- Veidekke entreprenør AS som hovedentreprenør sammen med underentreprenør, 

jobber for at parken er ferdig etablert med alle plen-, fallsikrings- og asfaltdekker og 

apparater, til skolestart. Belysning og annet mindre utstyr følger fortløpende. Parken 

har vært delvis åpen med fotballbingen, den monterte Pump-tracken og hele det 

asfaltert område i hele sommer, og den har vært jevnlig besøkt av unge og voksne. 

Monteringsarbeidene har pågått jevnt uten stopp. Offisiell dato for åpning er ennå 

ikke satt. 

 

- Gongstøveien og Tørrisengveien er under prosjektering og skal konkurranseutsettes 

og gjennomføres i høst. 

 

- Ny brannstasjon og ombygging av NTE-bygget til fellesareal for kontorer, møterom, 

vaskehall og verksted er under prosjektering. 

 

- Nødvendig arealutvidelse av barnehagen, er under planlegging. Midlertidig løsning 

skjer ved etablering av brakkeløsning, slik at arealet utvides kjapt med ca 125m2 

totalt. 
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- Kjøkken i Lille Herlaughall/skolekjøkken skal totalrenoveres. Dette arbeidet er ennå 

ikke kommet i gang, men man jobber nå med å få etablert en midlertidig kjøkken- 

og skolekjøkkenløsning i byggetiden. Mere herom kommer. Leveransen og utførelsen 

av kjøkkenrenoveringen, vil bli konkurranseutsatt. 

Så til slutt til alle Lekas innbyggere samt besøkende og ferierende: Besøk oss gjerne i vår 
administrasjon på Lekatun. Still oss dine spørsmål og bekjentgjør gjerne dine bekymringer, 

men ros gjerne også! Alle de nesten 80 ansatte i Leka kommune gjør en formidabel og 
utmerket jobb, for at nettopp DU skal kunne ha det så bra som du har det, i hele Leka 
kommune. Det er nettopp DEG vi jobber for. 

 
God sensommer og lang fin kommende høst til alle! 

Kommunalsjef teknisk og eiendom 
Rune Saus 

               

Konfirmantjubileum  
Leka menighetsråd har tradisjon med å arrangere jubileumstreff for de som er konfirmert i 

Leka kirke.     

På grunn av pandemien har vi ikke fått til å arrangert jubileum siden 2019.  

Det betyr at det i år er hele ni kull som skal samles: 

50-årsjubilanter konfirmert i 1970, 1971 og 1972 

60-årsjubilanter konfirmert i 1960, 1961 og 1962 

70-årsjubilanter konfirmert i 1950, 1951 og 1952 

 

Det inviteres til gudstjeneste i Leka kirke ved sokneprest Johannes Kvangarsnes søndag 

11.september 2022 kl.12:00  

Rett etter gudstjenesten samles vi i Herlaughallen til kirkekaffe og trivelig prat. Det vil bli 
litt underholdning, og vi håper også at jubilantene selv vil dele historier fra 
konfirmasjonstida.  

 
Vi har sendt ut brev med invitasjon og oversikt over konfirmanter til alle som vi har funnet 

adresse til. Takk til alle dere som har kontaktet oss og bidratt med adresser, feilretting og 

historier! 

 

Kirsti Hoff, Leka menighetsråd  

               

 

Folkemøte Utslippsfri Metro til Sjøs  
Metro-Opus inviterer til åpent folkemøte på Leka Brygge lørdag 20. august klokken 16:00. 
Her vil det bli informert om utviklingsprosjektet Utslippsfri Metro til Sjøs. Det kommer flere 

innleggsholdere fra politikken og lokalt næringsliv.  
Med folkemøtet ønsker vi å åpne opp for innspill og diskusjon. Dette vil gi oss et viktig 
grunnlag i prosjektarbeidet.  

På kvelden blir det også servert en tre-retter-middag for de som ønsker det.  
 

Påmelding til middag kan gjøres til booking@metro-opus.com eller til Camilla N. Forås tlf.: 
414 77 999 innen 01. august.  
Antall plasser er begrenset så det kan lønne seg å være tidlig ute. Pris Kr. 650,-. Husk å 

melde fra om eventuelle allergener.  
 

Vel møtt! 
 

mailto:booking@metro-opus.com
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Leka Sokn 
 
Gudstjeneste i Leka kirke søndag 11.september kl 12.00. 

Konfirmantjubileum 

               

 

Tusen takk til alle som gledet meg med besøk, gaver, blomster og 

telefoner på min 80-årsdag. En spesiell takk til gjengen fra Leka 
teaterlag som kom og hadde en fantastisk opptreden på terrassen min. 

Det ble en minnerik dag, så tusen takk til dere alle. Hjertelig hilsen 
Bjørg Lund. 
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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 

Namdal Landbrukstjenester SA   40 00 15 09 
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 

Tildelingskoordinator/brukerkontor 

Werna Arntzen    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 Kontordag på Leka første torsdag i mnd – kl 11-13 

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.10.30–14.30  onsdager  

Politikontakt – Morten S. Halvorsen  91 16 03 06 hverdager kl 08-15   

Lekaferga     95 73 70 53    

Turistinformasjon     74 39 97 70 

Fjord Viking (hurtigbåt)   48 29 45 60  

Midtre Namdal Avfallsselskap  74 28 17 60 firmapost@mna.no  

AKTIVITETSKALENDER 

August 

Tirsdag 16. Kl 1500-1730 Rulle – gjenvinningsmottak NTE-bygg 

Torsdag 18. Kl 0900 Skolestart for elevene  Leka skole 

Lørdag 20. Kl 1600 Åpent folkemøte – Metro-Opus Leka Brygge 

Tirsdag 30. Kl 1500-1730 Rulle – gjenvinningsmottak NTE-bygg 

September 

Søndag 11. Kl 1200 
Gudstjeneste i Leka kirke – 

Konfirmantjubileum – Kirkekaffe   

Leka kirke og 

Herlaughallen 

Tirsdag 6. Kl 1045 
Møte i råd for personer med nedsatt 

funksjonsevne 
Lekatun 

Torsdag 8. Kl 1045 Møte i eldrerådet Lekatun 

Tirsdag 13. Kl 1045 Møte i administrasjonsutvalget Lekatun 

 Kl 1145 Møte i formannskapet Lekatun 

 Kl -- Møte i ungdomsrådet Lekatun 

Torsdag 29. Kl 1045 Møte i kommunestyret Lekatun 

Oktober 

Onsdag 5. Kl 1900 Turneteateret: ‘Idiot’ Herlaughallen 

Torsdag 13. Kl 1900 Turneteateret: ‘Bondetinget’ Herlaughallen 

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

