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Informasjon vedr. gjenvinningsstasjonen RULLE på Leka
Rulle er et tilbud til private husholdninger i kommunene som MNA har
oppdrag i.

Det er ikke anledning til å levere avfall fra kjøretøy med totalvekt
over 3,5 tonn inkl. last og evt. tilhenger. Det kan ikke benyttes
traktor, firmabil eller lastebil for å levere husholdningsavfall.
Spørsmål og klager skal rettes til MNA. Informasjon om
åpningstider og annet, se www.mna.no. Tlf. 74 28 17 60

Oppfordring fra politiet:
Har du mottatt det falske brevet fra Leka SP og ønsker å gi det til politiet
kan det innleveres til servicekontoret for videresending.
Resultater fra UKM torsdag 14/2, se side 5
Ledige stillinger:
Økonomileder, pedagogisk leder/barnehagelærer, kirkeverge og organist
Utlysning av barnehageplasser:
Hovedopptak barnehageåret 2019-2020,
Søknadsfrist 20. mars.
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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

Kunngjøring om utleggelse av eiendomsskattelistene

På bakgrunn av kommunestyres vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2019 i Leka
kommune, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til
offentlig gjennomsyn i tre uker fra 15.01.2019. Listen viser de skattepliktige eiendommene
med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendomsskattetakstene, skattesatsen, og utregnede eiendomsskattebeløp.
Skattelisten er lagt ut på Lekatun samt publisert på kommunens internettside
www.leka.kommune.no.
I tillegg legges det ut liste over eiendommer som er fritatt etter eiendomsskatteloven
§ 5 og 7.
KLAGE.
Det er klageadgang på takstgrunnlaget. Klagefristen er 26.02.2019.
Klage sendes skriftlig til Leka kommune.Adresse: Leka kommune, eiendomsskattekontoret,
Leknesveien 67, 7994 LEKA. 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.
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Ordfører benyttet anledningen i går kveld under UKM arrangementet til å ønske ny rektor i
Leka Jon Einar Kristensen velkommen og samtidig foreta overrekkelse av premien som
takk for innsatsen til elevene i Prosjektet «Rene Strender i Trollfjell» . Elevenes innsats er
fantastisk verdifull både ved å være med på å holde naturen ren , men også lære oss til å
bruke og kaste mindre plastikk. De har vært kreative og har skapt kunst, nye produkter og
gode holdninger.
- Det er også viktig å takke alle de andre som har bidratt til at dette kunne
gjennomføres i Leka kommune.
- Leka skole
- Leka Voksenopplæring
- Skoleungdom på strandrydding (juli måned)
- Leka IL
- Emilsen Fisk
- Hortavær Vel
- Sklinna flyers
- Marine Harvest
I tillegg har mange frivillige familier og enkeltpersoner ryddet strender og levert avfall på
strandryddekontainerne.
Premien tildeles fra prosjekt «Rene strender i Trollfjell»
Begrunnelse
Leka skole har vist stort engasjement med ulike aktiviteter gjennom 2018, og nå med
utstilling som viser elevenes aktiviteter og plastikksøppelkunst. Elevene og skolen har vært
synlige i lokalsamfunnet, og aktivitetene har engasjert mange.
-

Premie for årets strandrydder går til Leka skole for innsatsen og idèen med å sette ut
ryddeposter samt for holdningsskapende arbeid med brevskriving, brosjyremaking,
stands og bærenett.

-

Premien for årets søppelkunstprosjekt går også samlet til Leka skole for elevenes
utstilling av aktiviteter gjennom 2018 og for kreative kunstverk.

Premien lyder samlet på kr. 10.000.
Vi har forstått det slik at dere ønsker å fortsette det holdningsskapende arbeidet og
ryddearbeidet, og at dere ønsker å kjøpe en drone slik at dere kan overvåke ryddingen. Det
setter vi stor pris på!
Takk for innsatsen og gratulerer!
Med vennlig hilsen
Per Helge Johansen
Ordfører i Leka kommune
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Leka kommune søker økonomileder

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.
Om stillingen
Leka kommune søker etter en som kan lede økonomiarbeidet på våre tjenesteområder. Vi ser
etter deg som er interessert i å bidra til at kommunen får oversikt og kontroll på
kommuneøkonomien. Økonomiavdelingen har i tillegg to hele stillinger på hhv lønn og
fakturering. Økonomilederstillingen er direkte underlagt rådmannen og inngår i rådmannens
ledergruppe.
Økonomileder har faglig ansvar for alle deler av økonomiforvaltningen. Økonomileder skal yte
bistand til rådmann, politikere og tjenesteområdene i økonomiarbeidet. I tillegg ønskes at
økonomileder inntar 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 teamarbeid, organisering av oppgaver og prosjektstyring
Nødvendig kjennskap til Visma økonomisystem og ePhorte saksbehandlingssystem
Vi ønsker at du er kreativ og løsningsorientert, har evne til å motivere
Personlig egnethet tillegges stor vekt.
Vi tilbyr
En utfordrende stilling i en liten oversiktlig kommune
Konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
Muligheter til padling, fiske, fjell og frisk luft i Norges geologiske nasjonalpark
Interessante søkere kalles inn til intervju.
Referanser oppgis.
Send søknad med CV, vitnemål og attester til post@leka.kommune.no
Frist senest innen 28.februar 2019
Spørsmål rettes til rådmannen på telefon 74 38 70 00 eller mobil 920 46 451
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Ledig stilling som pedagogisk leder/barnehagelærer
Leka kommune lyser ut 100% vikariat for pedagogisk leder i Leka barnehage fra
1.april og ut året 2019, med mulig forlengelse.
Arbeidsoppgaver
 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.
Det stilles krav om godkjent politiattest for alle som tilsettes i barnehage.
Lønn i henhold til gjeldene tariffavtale.
Spørsmål kan rettes til styrer: Linda Hansen Ekrem, 99 69 75 36
Søknadsfrist: 18.mars-2019.
Søknad sendes til: post@leka.kommune.no

Disse innslagene får muligheten til å representere Leka
på UKM regionfestival i Grong – 5.-7. april 2019
På Scene:
 «Forelska i lærern»
 «Rain»
 «Love someone»
 «All of me»
 «Thunderstruck»
Utstilling:
 «En bit av Paris»
 «Steinhagen»
 «The Bridge
in the Monet garden»
 “Fargan”

10.klasse
Didrik
8.-9. klasse
Charlene, Hanna og Agne
Up North

Lotte, Hanna, Elise og Lina
Ingri Elise Holand Floa
Ingri Elise Holand Floa
Isabell Hakkebo
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17. mai-komite på Leka

Det er 5 grendvise komiteer som på rundgang har i oppdrag å
stå for 17. mai-arrangement i Herlaughallen.

I 2019 er det området
SOLSEM/AUNE/STEIN/LEKNESKRYSSET/SKOLEN

som er ansvarlig igjen.
Første navn på listen får ansvar for å kalle inn til første møte – det er dermed IKKE sagt
at det er første navn på listen som er hovedansvarlig.
Navnelisten er oppdatert i forhold til første runde (2014), men listen er ikke utømmelig,
og det kan være flere som er uteglemt.
Bente Nordlund og Tore Hagen
Aina Hege Haug og Jan Arild Leknes
Annette og Gjermund Pettersen
Bjørn Åge Leknes
Elli Holand og Tor Even Stene
Erlend Gjertsen
Eva Klein Stene
Inger og Sten Terje Johansen
Kari Pettersen
Karoline Kristiansen
Kirsti Hoff
Kjell Arve Sønnesyn
Kristin og Jan Leo Fjeldstad
Linda Beate Ressem Johansen
Line H. Ekrem og Sindre Helmersen
Lotte Audne Hamnes og Martin Hamlandsø
Louise og Tor Martin Holand
Marianne Audne og Ole Hamnes
Monika og Lars Stene
Rigmor Årvik
Sigbjørg Ulriksen og Øystein Leknes
Solfrid og Ole Emil Solsem
Solveig Slyngstad
Stine Husby og Mathias Johansen
Svein Arne Olsen
Tina og Tom Einar Ulriksen
Trond Are Stene
Trygve Einar Engan
Vidar Aleksandersen

Til alle hunder i Leka

Er turkameraten din litt glemsk?
Sett deg på bakbeina, nekt å gå ut døra før du ser at bæsjeposene blir med!
Langs veier, stier og andre områder som trafikkeres av allmennheten, skal eier/bruker av
hund sørge for at hundeavføring blir fjernet. Dette gjelder selvsagt også badeplasser,
kirkegårder, og områdene rundt skole og barnehage.
Så ønsker vi alle en god vår med reine dekk og skosåler!

Ettermiddagstreff
Ettermiddagstreff på Biblioteket: mandag 25.02.19.
Kl 15.30-17.30. Kaffe og vafler. Loddsalg.
VELKOMMEN!

6

VEILYS NORD
Veilys Nord – som omfatter norddelen av øya, fra Frøvikkorsen i sør til
Hollonda i nord og Skråen i vest - vil rette en stor takk til alle som har betalt
kontingent vinteren 2018-2019.
Vi oppfordrer flere til å bidra til den økonomiske dugnaden det er å ha lys
langs veiene. Dersom det ikke er flere som betaler med kan det bli mørkt.
I høst ble det utført en god del reparasjoner på veilysene som tilhører vårt
område, det skiftes armaturer, pærer og fotoceller. All reparasjon utføres
vederlagsfritt på dugnad.
Drift av veilys koster; det trengs utskifting av mange gamle lysarmaturer, ett nytt koster
mellom 2500 og 3000 kroner, en enkelt fotocelle koster 1000 kroner.
Kontingenten er fremdeles kr 550 pr husstand – til konto 4468 05 24979
Leka kommunestyre vedtok i sak 58/18 å tilby Veilys Nord vederlagsfritt å overta drift- og
vedlikeholdsansvar for ny veilysrekke fra Husby til Leknes mot et årlig tilskudd på
kr. 20.000,-.
Veilys Nord hadde styremøte fredag 15.februar og besluttet følgende:
Veilys Nord takker nei til å overta drift- og vedlikeholdsansvar for veglysrekke fra Husby til
Leknes. Avslaget begrunnes med at montering av veilysene på nevnte trase var et
trafikksikkerhetstiltak i kommunal regi, og et samarbeid mellom fylke og kommune, der
kommunen forpliktet seg til drift.
Vennlig hilsen
Veglys Nord

Årsmøte i Leka Bygdekvinnelag

Bygdekvinnelaget minner om årsmøtet den 28. februar. Eventuelle saker til årsmøtet må
styret få senest 14/2. Årsmøtet blir holdt i rommet vårt på Helsesenteret kl. 20.00.
Velkommen.
Hilsen styret

Årsmøte i Leka teaterlag

Onsdag 27. Februar kl. 20.00 på Lekamøya Spiseri.
Vanlige årsmøtesaker. Det blir matservering!
Vi ønsker velkommen til alle gamle og unge teaterinteresserte Lækkværinger!!
Styret

ÅPNINGSTIDER
Biblioteket
Lekamøya Spiseri
Ednys Bakeri

416 85 393
417 68 615
405 42 130

Onsdag
Catering,selskap,for lag/grupper,etter avtale
Hver dag

1830 - 1930
0800 – 2230
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Årsmøte i Leka IL

Onsdag, 6. mars kl. 19.30 på Lekamøya spiseri.
SAK 1: Godkjenning av innkalling
SAK 2: Godkjenning av saksliste
SAK 3: Valg av møteleder
SAK 4: Valg av referent
SAK 5: Årsmeldinger og økonomi
-Hovedlaget
-Allidrettsgruppa
-Fotballgruppa
SAK 6: Valg
Evt.
Andre årsmøtesaker må være levert leder, Kjell-Arve Sønnesyn
innen torsdag 27. februar!
Bevertning!
Velkommen

Årsmøte i Leka Sanitetsforening
27.02.19 kl.19.00 på Lekatun
Sakliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkjenning av innkalling og sakliste
Valg av møteleder og sekretær
Godkjenning av årsmelding 2018
Godkjenning av regnskap 2018
Budsjett 2019
Aktivitetsplan 2019
Valg av leder, kasserer, 1 styremedlem, revisor og valgkomite
Valg av utsending til fylkesmøte

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende 2 uker for årsmøtet.
Kaffeservering (Haug/Solsem) og loddsalg.
Vi ønsker gamle og nye medlemmer hjertelig velkommen!_

Fastelavnsris
På tirsdag 26.02 kl. 17.00 møtes vi hos Bodil på Skei for binding av fastelavnsris.
Håper at mange kommer å hjelper til. Ta med ris/buketter.

Takk

Tusen takk til Leka kommune for støtten.
Hilsen Solsem Lysforening

Takk

Tusen takk for tilskuddet vi fikk fra Leka kommune.
Hilsen Gutvik lysklubb

Takk

En varm takk for all vennlig deltagelse, blomster, hilsner og minnegaver i forbindelse med
Jostein Reppens bortgang og begravelse.
Hilsen Ragnhild, Tor Erik, Jon Charles og Kåre m/familier
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LEKA KIRKELIGE FELLESRÅD SØKER ORGANIST OG
KIRKEVERGE
LEDIG STILLING SOM ORGANIST - 18 % STILLING
Leka Kirkelig fellesråd søker etter organist i 18 %. Øykommunen Leka, Trøndelags nordligste
kommune, har et svært variert landskap - fra skog og fjell i Gutvik til de forblåste holmer og
skjær i Hortavær og Sklinna. Det er ca. 580 innbyggere. Leka og Austra er forbundet med
bilferge over Lekafjorden. Leka er en ett sokns menighet med en kirke og to kirkegårder i
kommunen.
Øvrig ansatte er kirkeverge 50 % og 20 % kirketjener. Kirkegårdsdriften ivaretas via
tjenesteytingsavtale med Leka kommune. Soknepresten bor i nabokommunen Nærøy, og det
må beregnes samarbeid med nabofellesråd i forhold til planlegging og avvikling av kirkelige
handlinger
Arbeidsoppgaver
Tjenestegjøre ved gudstjenester og kirkelige handlinger
Hovedansvarlig for det kirkemusikalske arbeidet
Legge til rette for frivillige i kirkemusikkarbeidet og samarbeide med musikklivet i kommunen
Delta på aktuelle møter og delta i teamarbeid i kirkestaben
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Kvalifikasjoner
Kantorutdanning eller annen relevant utdanning innenfor musikk/ kirkemusikk
Den som blir tilsatt må disponere egen bil
Søker må fremlegge politiattest
Personlige egenskaper
Vi søker en utadvendt og selvstendig person som også må kunne samarbeide godt med
andre.
Søkere kan bli innkalt til prøvespilling. Kvelds- og helgearbeid må påregnes.
Det stilles krav om medlemskap i Den Norske Kirke.
Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
Vi tilbyr
Lønns- og arbeidsforhold i henhold til gjeldende avtaleverk for Kas tariffområde.
Stillingene har pensjons- og forsikringsordning i KLP.
Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av lover og reglement.
Tiltredelsestidspunkt 01.09.2019.
Det er 6 måneders prøvetid
Søknadsfrist: 17.03.2019
Kontaktinformasjon
Britt Tove Edvardsen, Kirkeverge, 90143673
Beathe Mårvik, Fellesrådsleder, 95109887
LEDIG STILLING SOM KIRKEVERGE - 50 % STILLING
Stillingen som kirkeverge innebærer daglig ledelse av kirkesektoren i Leka kirkelige
fellesrådsområde. Øvrig ansatte er 20 % kirketjener og 18 % organist. Kirkegårdsdriften
ivaretas via tjenesteytingsavtale med Leka kommune. Soknepresten bor i nabokommunen
Nærøy, og det må beregnes samarbeid med nabofellesråd i forhold til planlegging og avvikling
av kirkelige handlinger.
Leka er en ett sokns menighet hvor kirkevergen er daglig leder og har ansvar for
fellesrådets/menighetsrådets daglige virksomhet etter Kirkeloven (se eks § 9 og § 14).
Arbeidsoppgaver
Personalledelse
Budsjett- og økonomiansvar
Administrasjon - saksbehandling og informasjonsformidling
Kirkegårdsdrift/ gravplassforvaltning
Eiendomsforvaltning
Kirkevergen har ansvar for å holde kontakt/samhandle med kommune og bispedømmekontor
samt initiere tiltak for utvikling og strategi for fellesråd/menighetsråd
Kvalifikasjoner
Relevant utdanning på universitets-/høyskolenivå.
Særlig relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
Erfaring fra personalledelse.
Erfaring fra plan- og utredningsarbeid.
Kompetanse og erfaring innen økonomi/budsjettstyring, administrasjon og forvaltning.
Personlige egenskaper
Det stilles krav om medlemskap i Den Norske Kirke.
Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
Vi tilbyr
Lønns- og arbeidsforhold i henhold til gjeldende avtaleverk for Kas tariffområde.
Stillingene har pensjons- og forsikringsordning i KLP.
Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av lover og reglement.
Tiltredelsestidspunkt 01.09.2019. Det er 6 måneders prøvetid.
Søknadsfrist: 17.03.2019
Kontaktinformasjon:Britt Tove Edvardsen, Kirkeverge, 90143673,
Beathe Mårvik, Fellesrådsleder, 95109887
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Gudstjenester i Leka 2019 – våren
Søndag 3.mars

kl. 11.30 – Leka kirke, gudstjeneste

Søndag 3.mars

kl. 15.00 – Gutvik bedehus, gudstjeneste

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

kl. 15.00 – Leka kirke – samtalegudstjeneste – kirkekaffe

Lørdag

1.mai
11.mai

Fredag 17.mai
Søndag 16.juni

kl. 11.00 – Leka kirke – konfirmasjonsgudstjeneste
MESSEFALL
MESSEFALL

Trenger du skyss til kirken? Ring Beathe Mårvik 951 09 887

MØTER, ARRANGEMENT, AKTIVITETER, FRISTER
Mandag 25.
Mandag 25.

Torsdag 28.
Torsdag 28.

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

1530-1730
19.30
19.00
20.00
10.30
20.00

Onsdag 6.
Tirsdag 12.
Onsdag 13.
Torsdag 14.
Torsdag 28.
Torsdag 28.

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

19.30
1500-1730
10.30
20.00
10.30
20.00

Tirsdag 9.
Onsdag 10.
Torsdag 11.
Tirsdag 23.
Torsdag 25.
Torsdag 25.

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

1500-1730
10.30
20.00
1500-1730
10.30
20.00

Torsdag 9.
Onsdag 15.
Torsdag 23.
Torsdag 23.

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

20.00
10.30
10.30
20.00

Onsdag 27.

FEBRUAR
Ettermiddagstreff
Konsert av Thomas Brøndbo
Årsmøte Leka Sanitetsforening
Årsmøte Leka Teaterlag
Kommunestyremøte
Årsmøte – Bygdekv.laget Leka
MARS
Årsmøte Leka IL
Rulle
Formannskapsmøte
Strikkekafe – Bygdekv.laget Leka
Kommunestyremøte
Strikkekafe – Bygdekv.laget Leka
APRIL
Rulle
Formannskapsmøte
Strikkekafe – Bygdekv.laget Leka
Rulle
Kommunestyremøte
Strikkekafe – Bygdekv.laget Leka
MAI
Strikkekafe – Bygdekv.laget Leka
Formannskapsmøte
Kommunestyremøte
Strikkekafe – Bygdekv.laget Leka

Biblioteket
Leka kirke
Lekatun
Lekamøya Spiseri
Lekatun
Helsesenteret
Lekamøya Spiseri
NTE-bygg
Lekatun
Helsesenteret
Lekatun
Helsesenteret
NTE-bygg
Lekatun
Helsesenteret
NTE-bygg
Lekatun
Helsesenteret
Helsesenteret
Lekatun
Lekatun
Helsesenteret
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Nyttige telefonnummer
Leka kommune, servicekontoret kl. 09.00 – 15.00 tlf 74 38 70 00
Publikumsåpne kontorer

forøvrig

Lege og legesekretær
Legevakt
Nødnummer legevakt
Politi
Nødnummer politi
Brann

kl. 11.00 – 14.00 post@leka.kommune.no
www.leka.kommune.no

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 Oddgeir Haug
eller Leif Pettersen 95 82 65 28
Leka sykestue
Hjemmesykepleien
Pasienttelefon, sykestua
Fysioterapeut Arnfinn Holand
Kirkekontor
Sokneprest Donata Faustmann
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:Ole Kr. Holand
Lekaferga
Foldafjord (hurtigbåt Leka – Namsos)
Turistinformasjon

74 17 60 20
74 39 91 66
91 85 22 51
47
90
47
99
74
92
07
40
74
74
74
80
55
41
95
41
74

50 86
11 05
51 50
59 39
39 54
01 24
417
69 27
39 93
39 93
38 26
08 00
55 33
65 60
73 70
51 36
39 97

05
72
10
67
00
81
00
56 / 91 17 85 43
36 / 91 59 66 96
00
00
33
90
53
22
70

Neste utgave av Lekaposten kommer om 2 uker, fredag 8.mars
Frist for innlevering av stoff er mandag 4. mars.
Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff tlf. 74 38 70 00 post@leka.kommune.no

MATOPPSKRIFTER FRA LEKA!

Rundt om i de forskjellige heimer ble det laget mat som kanskje var spesielt for akkurat
denne heimen, eller gården. Oppskrifter gikk i arv og var ofte litt
«hemmelige»!
Det hadde vært veldig spennende å kunne samlet sammen slike
oppskrifter og prøvd dem ut – og også for at de ikke skulle gå i
glemmeboken.
Vet du om en slik oppskrift, historien bak, samt plassen den kommer fra
og kunne tenke deg å dele den med oss, hadde vi blitt veldig glade. Det
kan være alt fra middagsoppskrifter, desserter, kaker og drikke.
Ideen er at vi skriver historikken og trykker oppskriften i Lekaposten!
Oppfordrer folk til å prøve oppskriften og komme med tilbakemelding!
Kanskje klarer vi å samle oppskrifter nok til en liten kokebok fra Leka –
det hadde vært noe det 
Tar du utfordringen, så sendt oppskriften til post@leka.kommune.no eller
rett og slett bare lever den i ekspedisjonen på Lekatun.
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