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Nå kan du straks sitte i Leka med hele landet som arbeidsmarked.   

Infrastruktur som gjør oss konkurransedyktig  montert her og klareres for drift på 
Storvarden. Bildene viser at disse guttene som monterer mobilsendere på Leka ikke er 
HAUVEIK.   (Høydeskrekk) 24 meter til værs klatrer  de to fra  Eltel i Trondheim -  etter at 

helikopter fra Ørlandet flyr opp  – monterer de utstyret på millimeteren riktig. 5 års 
forarbeid fra  kommune, fylke og Telenor gir nå Leka kommune og området rundt 100% 

dekning og med 4G +  3  basestasjoner er kostnadsberegnet til 4 mill. kroner . Dette er 
viktig infrastruktur for neste generasjon - i Leka for tilreisende, næringsliv og bosetting – 
som alle vil ha og som alle trenger. Poenget er at skal distriktene henge med så må vi ha 

god forbindelse med omverden- og snart verdensrommet også. Ser i mang en 
sammenheng at firma som vi bruker driver bare i Sky- dvs. de eksisterer ikke fysisk  med 

kontor og dyre lokaler-  De har hjemmekontor og har  digitalisert- alt er og gjøres mobilt. 
Du trenger ikke lenger å sitte i Oslo for å jobbe der. Du kan sitte hvor som helst – i Leka 
for eksempel, med tilgang til hele verden som arbeidsplass.  

Med fiber i tillegg har vi de beste muligheter til å kunne konkurrere på lik linje i by og land.  
Vi forsøker –jobber videre i samarbeid , kommune,  fylke, næringsliv for at flere skal få 

fiber.. Siste nytt fra Pål Lukashaugen i Telenor er at  alle tre basestasjonene skal vær i drift 
innen utgangen av mai. Siste frist er 1. juni .. 
Befaring for klarering av området Stonghaugen  i dag.  Igangsetting av grunnarbeidet i 

Kvaløya og Skråen i morgen 7. mars. Hytte og  mast 24 meter her også.  
Ordfører Per Helge Johansen 
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Informasjon fra Leka kommune 

 
KUNNGJØRING 

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til 
offentlig innsyn:  
 

Søknad akvakultur i Leka kommune i Trøndelag  
Søker: Mowi Norway AS org. 959 352 887  

Søknaden gjelder: Arealutvidelse for akvakulturlokalitet  
Søkt størrelse:   
Lokalitet: 30537 Steinflesa 

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 65 0   08, 090´    Ø 11 0 30, 959`  
  

Søknaden legges ut til offentlig innsyn på teknisk etat i Leka kommune og på kommunens 
hjemmeside www.leka.kommune.no.   
Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne 

lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen   
14.mars 2019.  

 
Eventuelle merknader sendes på e-post: post@leka.kommune.no   

               

Utlysing av barnehageplasser  

Hovedopptak barnehageåret 2019/2020.  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 barnehage, regnes 

barnet automatisk som søker ved neste hovedopptak 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, Servicekontoret, Leknesveien 67, 7994 LEKA 
Søknadsfrist: 20.mars 2019.        

               

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
Her jobbes det med vedlikehold av boligen på skolen, Magne Smenes og Kjetil Bjørnstad. 
 

http://www.leka.kommune.no/
mailto:post@leka.kommune.no
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L E D I G E   S T I L L I N G E R 
 

Søknadsfrist 27.3.2019 

Søknad med attester, CV og referanser sendes post@leka.kommune.no 
 

Leka kommune består av øya Leka og fastlandsdelen Gutvik. Vi er 570 innbyggere. 

Budsjettet er på 55 mill kroner. 55 årsverk fordelt på 75 ansatte. Vi har egen grunnskole 

med 55 elever. Vi har åpent svømmebasseng for elevene og innbyggere. Vi har ny 

barnehage med 20 barn fordelt på stor og liten avdeling. Vi har sykestue med 

sykehjemsplasser og egen lege som er tilgjengelig 24/7. Vi har teknisk sektor som drifter 

kommunen. Kommunehuset på Lekatun består av ordfører og rådmann samt egen stab 

som server kommunens innbyggere. NAV kontoret er tilgjengelig en dag i uken. 

Kommunen deltar i interkommunalt samarbeid på områdene næring, ppt, barnevern, 

brann, helsesøster, jordmor. Kommunen er i kontinuerlig endring og tilpasser driften i takt 

med tiden.  

 

Økonomileder – fast 100 % stilling ledig 
Økonomiavdelingen har to heltidsstillinger i tillegg til leder.  

Stillingen er administrativt plassert direkte under rådmannen, og inngår i rådmannens 

ledergruppe.  

Økonomileder har faglig ansvar for alle deler av økonomiforvaltningen, og skal yte bistand 

til rådmann, politikere og tjenesteområder i dette arbeidet. I tillegg har økonomilederen en 

aktiv rolle som bidragsyter i utviklings- og forbedringsprosesser i kommunen. 

Ansvarsområde og sentrale arbeidsoppgaver for stillingen  

Overordnet budsjett- og økonomistyring 

Koordinere det daglige arbeidet knyttet til regnskap og budsjett  

Yte faglig støtte til tjenesteområdene/budsjettansvarlige 

Løpende økonomirapportering internt og eksternt  

Økonomiplan, budsjett, regnskap, regnskapsavslutning og årsrapport 

Finansforvaltning, innkjøp og innkjøpsavtaler 

Saksbehandling innen ansvarsområdet 

Følgende kvalifikasjoner kreves 

Høyere økonomisk utdanning  

Kjennskap til offentlig forvaltning, kommuneregnskap, kommunal økonomiforvaltning 

Erfaring med økonomistyring og ledelse. 

Gode samarbeidsevner og relasjonskompetanse 

Strukturert arbeidsform  

God framstillingsevne, skriftlig og muntlig 

Erfaring med teamledelse, organisering av oppgaver og prosjektstyring 

Nødvendig kjennskap til Visma økonomisystem og ePhorte saksbehandlingssystem  

 Vi ønsker også at du skal være kreativ og løsningsorientert, og ha evne til å motivere 

Personlig egnethet tillegges stor vekt. 

Vi tilbyr en utfordrende stilling i en liten og spennende organisasjon. Vi har fokus på 

nærvær og trivsel, og tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår med gode pensjons- 

og forsikringsordninger i KLP.  

Interessante søkere kalles inn til intervju. 

 

Spørsmål kan rettes til rådmannen telefon 74 38 70 00 eller 920 46 451. 

 

 

mailto:post@leka.kommune.no
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Helsefagarbeider –  

fast 13,5 % stilling ledig fra 5.4.2019 
Leka sykestue er en sykeheim med 10 faste sengeplasser i enerom, kommunalt akutt 

døgntilbud og mottak av tidlig utskrevede sykehuspasienter. Kommunelegen går visitt 

regelmessig, og er ellers tilgjengelig etter behov. Legekontoret er i samme bygning. 

Fysioterapeut og tannlegekontor er også i samme bygning. Tannlege og tannpleier har 

faste kontordager, og tilbyr blant annet hjelp til institusjonsboere og andre som kan ha 

problemer med å reise til tannlege. 

Ansvar og oppgaver 

Ordinære oppgaver i institusjon og hjemmetjenesten. 

Stillingen er i turnus. 

Kvalifikasjoner 

Vi søker helsefagarbeider eller person med annen relevant utdanning.  

Du må ha relevant praksis for tjenesteyting til brukere.  

Den som tilsettes bør ha førerkort, samt beherske ulike elektroniske verktøy. 

Du må beherske norsk muntlig på tilfredsstillende nivå, være god til å kommunisere og 

samarbeide, og være fleksibel ved endring av arbeidsoppgaver. 

Som ansatt innen pleie- og omsorgstjenesten vil du være med og bidra til planlegging, 

utvikling og kvalitetssikring av tjenesten i tråd med kommunens målsettinger.  

Personlig egnethet vil vektlegges, og aktuelle kadidater blir intervjuet. 

Vi tilbyr 

Du vil innen pleie- og omsorgstjenesten få jobbe sammen med trivelige og kompetente 

kollegaer. Du får en arbeidshverdag med varierte og spennende oppgaver og ansvar, og 

god mulighet til å bidra til positiv utvikling av tjenesten og arbeidsmiljøet. 

Leka kommune gir sine ansatte god pensjons- og forsikringsordning og lønn etter tariff. 

Det er 6 måneders prøvetid ved tilsetting i faste stillinger i kommunen. 

Før tiltredelse må du legge fram tilfredsstillende politiattest. 

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til sykepleiesjef Sandra Kvernø på telefon 90502636 

 

Sykepleier - fast 100 % stilling ledig fra 1.6.2019 
Leka sykestue er en sykeheim med 10 faste sengeplasser i enerom, kommunalt 

akutt døgntilbud og mottak av tidlig utskrevede sykehuspasienter. 

Kommunelegen går visitt regelmessig, og er ellers tilgjengelig etter behov. 

Legekontoret er i samme bygning. Fysioterapeut og tannlegekontor er også i 

samme bygning. Tannlege og tannpleier har faste kontordager, og tilbyr blant 

annet hjelp til institusjonsboere og andre som kan ha problemer med å reise til 

tannlege. 

Ansvar og oppgaver 

Ordinære oppgaver i institusjon og hjemmetjenesten. Stillingen er i turnus. 

Kvalifikasjoner 

Vi søker utdannet sykepleier eller person som har annen relevant 3-årig 

høgskoleutdanning.  

Vedkommende må ha relevant praksis for tjenesteyting til brukere i og utenfor 

institusjon.  

Den som tilsettes må ha førerkort for bil klasse B og beherske relevante 

elektroniske verktøy. 
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Vedkommende må beherske norsk muntlig på tilfredsstillende nivå, være god til 

å kommunisere og samarbeide, og være fleksibel ved endring av 

arbeidsoppgaver. 

Den som tilsettes skal være med å bidra til planlegging, utvikling og 

kvalitetssikring av tjenesten i tråd med kommunens målsettinger.  

Personlig egnethet vil vektlegges, og aktuelle kadidater blir intervjuet.  

Før tiltredelse må du legge fram tilfredsstillende politiattest. 

Vi tilbyr 

Du vil innen pleie- og omsorgstjenesten få jobbe sammen med trivelige og 

kompetente kollegaer.  

Du får en arbeidshverdag med varierte og spennende oppgaver og ansvar, og 

god mulighet til å bidra til positiv utvikling av tjenesten og arbeidsmiljøet. 

Leka kommune gir sine ansatte god pensjons- og forsikringsordning og tarifflønn. 

Som sykepleier får du dessuten automatisk seks år ansiennitet i tillegg til faktisk 

ansiennitetstid.  

Flyttegodtgjørelse ytes i henhold til kommunens reglement.  

Det er 6 måneders prøvetid ved tilsetting i faste stillinger i kommunen. 

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til sykepleiesjef Sandra Kvernø på telefon 90502636 

Kokk – 100 % stilling ledig i  

perioden 3.6.2019 – 3.1.2020 
Ansvar og oppgaver 

Stillingen er ved institusjonskjøkken/Leka sykestue(se beskrivelse i forrige 

utlysingstekst), og betjener brukere i og utenfor institusjonen.  

Den som ansettes vil ha som oppgave å tilberede og servere mat, i tillegg til å planlegge og 

organisere daglig drift av tjenesten.  

Det kan påregnes noen vakter i turnus. 

Stillingen er tillagt det faglige ansvaret for at maten som tilbys er i henhold til registrert 

diett/ernæringskriterier.  

Kvalifikasjoner 

Det ønskes søkere med relevant utdanning (fagbrev kokk)og/eller erfaring fra arbeid ved 

storkjøkken.  

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig, og samtidig har god samarbeidsevne. 

Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper og god serviceholdning. 

Den som ansettes må også ha evne til å ta ansvar for at tjenesten kvalitetssikres i tråd 

med gjeldende lover og regelverk. 

Personlig egnethet vil vektlegges, og aktuelle kadidater blir intervjuet. 

Vi tilbyr 

Du vil innen pleie- og omsorgstjenesten få jobbe sammen med trivelige og kompetente 

kollegaer.  

Du får en arbeidshverdag med varierte og spennende oppgaver og ansvar, og god mulighet 

til å bidra til positiv utvikling av tjenesten og arbeidsmiljøet. 

Leka kommune gir sine ansatte god pensjons- og forsikringsordning og lønn etter tariff.  

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til sykepleiesjef Sandra Kvernø på telefon 90502636 
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Pedagogisk leder/barnehagelærer – to ledige stillinger 

100 % perioden 1.4.-31.12.2019 (søkn.frist 18.mars)     

100 % perioden 1.8.2019-1.4.2020 (søkn.frist 27.mars) 
Ansvar og oppgaver 

 Ped.leder har ansvaret for å lede avdelingen i tråd med gjeldende lover, forskrifter 

og bestemmelser 

 Bidra til barns helhetlige trivsel og utvikling 

 Ped.leder har ansvaret for planlegging og dokumentasjon på egen avdeling. 

 Bidra til godt samarbeid med foreldre 

 Styreransvar kan påregnes ved dennes fravær 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper  

 Interesse for å jobbe med barn 

 Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 

 Strukturert og evne til å jobbe systematisk. 

 Nytenkende og løsningsorientert. 

Utdanning 

 Barnehagelærer (førskolelærer) 

Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet hvis det ikke foreligger søkere som 

fyller kravene til utdanning. 

Vi tilbyr 

Du vil få jobbe sammen med trivelige og kompetente kollegaer i nybygget 

barnehage. Du får en arbeidshverdag med varierte og spennende oppgaver og 

ansvar, og god mulighet til å bidra til positiv utvikling av tjenesten og 

arbeidsmiljøet. 

Leka kommune gir sine ansatte god pensjons- og forsikringsordning og tarifflønn 

Før tiltredelse må du legge fram tilfredsstillende politiattest. 

Spørsmål kan rettes til styrer: Linda Hansen Ekrem, 99 69 75 36 

               

BASAR 
Haug Forsamlingshus 

Søndag 17.mars  

Klokken 15.30 

 

Åresalg 

Loddsalg 

Pilkasting 

Kaffesalg 

 

 

Kom innom å ta ettermiddagskaffen på Haug! 

VELKOMMEN 

Arr. Haug Forsamlingshus 
 

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLocnivo3eAhVFkywKHZS5DacQjRx6BAgBEAU&url=https://www.clasohlson.com/no/Dartskive/31-1953&psig=AOvVaw3orfNFg129ownknMWbygBx&ust=1539866196719815
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Flaskeinnsamling 
10. klasse ønsker å ha en flaskeinnsamling  i løpet av uke 17. Klassen sparer til 

klassetur i juni. Nærmere informasjon om dag kommer litt senere. 
Hilsen Didrik, Ugne, Ole, Arne, Silje, Neo og Hanna. 

 

Bygdekvinnelaget i Leka 
har avholdt sitt årsmøte og det nye styret ser slik ut: 

Leder er Bitte Lerseth, øvrige styremedlemmer er Sigbjørg Ulriksen, Gunnhild Haug, Eva 
Marie Stene og Tale Marie Karlsen Rogne. Vara til styret er Inger Lise Haug og Astrid 
Engan. Vi har fått ny revisor, Anne Berit Sandnes. Valgkomitéen er Grethe Haug, Anne 

Furre og Monica Stene. 
Etter at møtet ble hevet ble det servert sodd med flatbrød og rundstykker og kaffe m kake 

etterpå. 
Praten og hendene gikk flittig og det ble en riktig trivelig kveld. styret takker for fornyet 
tillit og for innspill til oppgaver å ta fatt på dette året.  

Årsmøtet ble holdt i storstua hos Bitte og Knut, men neste strikkekaffe blir på kontoret vi 
låner i helsehuset. Vi skal prøve oss på litt spinning men ta med det håndarbeidet du liker, 

noe til kaffen, en venn og kom du også. Gamle og nye medlemmer  ønskes velkommen 
 kl. 20’00  på torsdag 14 . mars. 

 
Vennlig hilsen styret for Bygdekvinnelaget i Leka v/Bitte 
               

 

Leka kirkelige fellesråd søker organist og kirkeverge 
Ledig stilling som organist - 18 % stilling 
Søknadsfrist: 17.03.2019 

Kontaktinformasjon 
Britt Tove Edvardsen, Kirkeverge, 90143673 
Beathe Mårvik, Fellesrådsleder, 95109887 

 
Ledig stilling som kirkeverge - 50 % stilling 

Søknadsfrist: 17.03.2019 
Kontaktinformasjon:Britt Tove Edvardsen, Kirkeverge, 90143673, 
Beathe Mårvik, Fellesrådsleder, 95109887 

Fullstendig utlysingstekst for begge stillingene,  www.leka.kommune.no 
               

 

Takk 
Tusen takk til Leka kommune for støtten. 

Hilsen Haug Lysforening 

 

 

Takk 
Hjertelig takk for alle minnegaver og ellers gaver gitt til Gutvik bedehus. 

For styret, Roald Buvik 
     

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR4suH-tvgAhWV7KYKHbeuDUMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.colourbox.dk/vektor/vektor-roede-og-orange-smukke-blomster-roser-vektor-3530527&psig=AOvVaw09VsKiSLoCjkjTAYSSa1Pi&ust=1551358083313422
http://www.leka.kommune.no/
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEprqS9dvgAhUq8KYKHQswCZkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hjorundfjord.no/artikkel/2011/01/flaskeinnsamling&psig=AOvVaw3p6vdieAP8N3sKA9_mdWXG&ust=1551356952771128
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Årsmelding Leka Sanitetsforening 
Styret har bestått av: 

Kirsti Østby,leder 
Bodil Furre, nestleder 
Solfrid Solsem, medlem 

Tove Kvaløy, medlem 
Siv Aune, kasserer 

 
Medlemstall: 65 
Antall styremøter: 3 

Antall saker: 19 
Storsymøter: 5 

 
Aktiviteter i 2018: 

- Tradisjonen tro stilte styret og frivillige opp og serverte kaffe og kveldsmat til 

sykestuas beboere på 13. dg jul. 
- Binding og salg av fastelavensris 
- Salg av mairoser 
- Sommerutlodning. Loddsalg, kaffeserverig og medlemsverving utenfor Joker og Coop 
- Pynting og servering av kaffe på høsttakkefesten i kirka 
- Sanitetens uke ble markert med kaffeservering, loddsalg og medlemsverving på 

Coop 
- Julebord for «Vi over 60» 

Takket være Shanty-gutan`s gode hjelp så ble det julebord dette året og (nr. 18).I 
Saniteten er vi tro mot tradisjoner, og det ble disket opp med heimelaga julemat, 

god drikke og et velfylt kakebord. Underveis var det mye fin sang av Shanty-gutan 
og til slutt utlodning av juleposer mye mye rart i 

- Salg av adventskalender 
- Julegaven til Sykestua ble supplement til nisseserviset. 
- Til jul sammenplanting til Sykestua, betjening, sykepleiesjef og legekontoret  
- Blomster til årets jubilanter 
- Fotpleie 
- Gave (handduk ) til nyfødte 

Tilskudd til ulike NKS-fond med kr 1000 til hver 

- Fond for utenlandssatsinger 
- Min dag i dag 
- Fond for revmatologi 

- Osteporosefondet 
- Fond for psykiske lidelser 

- Kreftfondet 
- Forskning barn og unge 
- Kvinnemedisinsk forskning  

Støtte gitt til: 
Helsesøster i Leka, undervisningsett i kropp og helse for ungdomsskolen kr 4000 

Svingkurs kr 3000 
Gave til Leka barnehage kr 5000 
Rødkløverhuset kr 5000 

 
Jeg vil rette en stor takk til alle som har støttet og vært med i Sanitetsforeningens arbeide i 

2018. 
 
Kirsti Østby – leder i Leka Sanitetsforening 
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Aktivitetsplan 2019 
Sykestua 13.dg jul 

Fastelavensris 
Storsymøte 27/3 – 8/5 – 12/6(sommeravsl.) – 11/9 – 30/10 
Oktober: Høsttakkefest (kirkekaffe) 

November: 20/11 – julebord? 
Desember: Juleavslutning (Spiseriet) 

Utlodning: Basarbok 
Maiblomster 
Adventskalender 

Symøte sykestua? 
Skjønnetstyraniet (Linda) 

Styret i Leka Sanitetsforening 2019 
Kirsti Østby, leder   - «Spretten» 
Bodil Furre   - «Spretten» vara Ingunn Hanssen 
Solfrid Solsem  - «Haug/Solsem» 

Beathe Mårvik  - «Jordbærpikene» vara Venke Strat Thorsen 

 

 

       
Bilder fra mobilmast-utbygginga på Haug og Solsem. 

 

Gudstjenester i Leka 2019 – våren 
 

Onsdag 13.mars    kl. 10-16 – Tårnagentdag. 
                            kl. 16.00 – Gudstjeneste 

 
Skjærtorsdag 18.april kl. 11.00 – Leka sykestue – nattverdsgudstjeneste 

 
Søndag  21. april   kl. 15.00 -  Leka kirke – høytidsgudstjeneste 

 
Onsdag    1.mai     kl. 15.00 – Leka kirke – samtalegudstjeneste – kirkekaffe 

 
Lørdag   11.mai     kl. 11.00 – Leka kirke – konfirmasjonsgudstjeneste 

 

Fredag   17.mai     MESSEFALL 
Søndag  16.juni     MESSEFALL 

 

Trenger du skyss til kirken? Ring Beathe Mårvik 951 09 887 
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Bilder fra utbygginga av mobilmast på Storvarden på Haug. 

 
 

 
 

 

 

MØTER, ARRANGEMENT, AKTIVITETER, FRISTER 

MARS 

Tirsdag 12. Kl. 1500-1730 Rulle NTE-bygg 

Onsdag 13. Kl. 10.30 Formannskapsmøte Lekatun 

Torsdag 14. Kl. 20.00 Strikkekafe – Bygdekv.laget Leka Helsesenteret 

Fredag 15. Kl. 19.00 - Quiz-pub-& musikk-kveld Skei kulturtun 

Søndag 17. Kl. 15.30 Basar - Haug Haug Fors.hus 

Onsdag 27. Kl. 18.00 Åpent hus  Skei kulturtun 

Torsdag 28. Kl. 10.30 Kommunestyremøte Lekatun 

Torsdag 28.  Kl. 20.00 Strikkekafe – Bygdekv.laget Leka Helsesenteret 

APRIL 

Tirsdag 9. Kl. 1500-1730 Rulle NTE-bygg 

Onsdag 10. Kl. 10.30 Formannskapsmøte Lekatun 

Torsdag 11. Kl. 20.00 Strikkekafe – Bygdekv.laget Leka Helsesenteret 

Tirsdag 23. Kl. 1500-1730 Rulle NTE-bygg 

Torsdag 25. Kl. 10.30 Kommunestyremøte Lekatun 

Torsdag 25.  Kl. 20.00 Strikkekafe – Bygdekv.laget Leka Helsesenteret 

MAI 

Torsdag 9. Kl. 20.00 Strikkekafe – Bygdekv.laget Leka Helsesenteret 

Onsdag 15. Kl. 10.30 Formannskapsmøte Lekatun 

Torsdag  23. Kl. 10.30 Kommunestyremøte Lekatun 

Torsdag 23.  Kl. 20.00 Strikkekafe – Bygdekv.laget Leka Helsesenteret 
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Nyttige telefonnummer      
Leka kommune, servicekontoret  kl. 09.00 – 15.00 tlf 74 38 70 00 

Publikumsåpne kontorer forøvrig     kl. 11.00 – 14.00 post@leka.kommune.no  

       www.leka.kommune.no   

   

Lege og  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 
 

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   74 39 93 56 / 91 17 85 43  

 Anders Larsen  74 39 93 36 / 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:Ole Kr. Holand  41 65 60 90 
Lekaferga       95 73 70 53        

Foldafjord (hurtigbåt Leka – Namsos)  41 51 36 22 
 

Turistinformasjon      74 39 97 70     

               
Neste utgave av Lekaposten kommer om  2  uker,  fredag 22. mars 

Frist for innlevering av stoff  er mandag  18.mars. 

 

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

               

 

 

 
 

ÅPNINGSTIDER 

Biblioteket 416 85 393 Onsdag 1830 - 1930 

Lekamøya Spiseri 417 68 615 Catering,selskap,for lag/grupper,etter avtale  

Ednys Bakeri 405 42 130 Hver dag  0800 – 2230 
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