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Nr. 1/23       13.januar 2023    Utgiver Leka kommune 

Husk ETTERMIDDAGSTREFFET på Lekatun 
Mandag 16. januar kl.15.30 – 17.30 

Behandling av korona med tabletter 
Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona, kan det være aktuelt at du 
får behandling med tabletter. 

Tablettene, som heter Paxlovid, reduserer risikoen for å bli alvorlig syk. 
Det er viktig at behandlingen med tabletter starter tidlig. Hvis du har høy risiko 

for å bli alvorlig syk og får luftveissymptomer, bør du teste deg for korona. 
Hvem vil ha nytte av tabletter?  

Det er særlig tre grupper som vil ha nytte av behandling med Paxlovid-tabletter: 
• De som har alvorlig immunsvikt. 

• De som er over 65 år, ikke har fått vaksine dei siste seks månedene og har en 

alvorlig sykdom  

• Alle som er over 80 år. 

Hva skal du gjøre hvis du får luftveissymptomer? 

Luftveissymptomer er først og fremst tett nese, hoste og sår hals. Ofte har du også feber 
eller vondt i hodet. 

Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona og får luftveissymptomer, bør du ta 
en selvtest hver dag - i inntil fire dager. 

Hvis selvtesten viser at du har korona, bør du kontakte fastlegen din eller legevakt.  
Hvis testen ikke viser at du har korona, kan du vente med å kontakte fastlegen.  
Hvis symptomene blir verre, bør du kontakte lege, selv om selvtesten ikke viser at du har 

korona. 
Hvem har høy risiko for å bli alvorlig syk? 

Du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona hvis: 
• Du har alvorlig immunsvikt. For eksempel fordi du har beinmargskreft eller 

lymfekreft og får medisiner som slår ut immunforsvaret. 

• Du er over 65 år, du har en alvorlig kronisk sykdom, og du har ikke fått vaksine de 

siste seks månedene. 

• Du er over 80 år. 

• Du er over 50 år og har aldri tatt koronavaksine. 

Mer informasjon om hvem som har høy risiko og hva du skal gjøre hvis du blir syk finner 
du på Helsenorge  

Behandling med tabletter erstatter ikke vaksine. Det beste du kan gjøre for å ikke bli 
alvorlig syk av korona er å ta koronavaksine. 

 

 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/covid-19/
https://www.helsenorge.no/koronavirus/covid-19/
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                Informasjon fra Leka kommune 
 
               

Flyktninger fra Ukraina 
Leka kommune har nå fått tildelt 3 nye flyktninger fra Ukraina av de 20 som vi har sagt ja  
til å ta imot. Det er en familie hvorav en er en gutt på 6 år. De skal bo på Skei. 

De vil ankomme i uke 4 og det ser vi frem til.  
 
Flyktningetjenesten ved Annette T. Pettersen  

               
 

Til  
- næringsaktører i Leka 
- gruppeledere 

 
Næringspolitiske virkemidler – retningslinjer for kommunalt næringsfond  - 

høring  
Retningslinjene skal gis en årlig vurdering og gjennomgang. 
Administrativ gruppe på «Strategi og samfunn» har sammen med kommunedirektøren hatt 

en gjennomgang av retningslinjene. 
Det er ryddet litt i dokumentet, samt at det foreslås noen justeringer: 

• Beløpsgrense for søknader som behandles administrativt justeres opp til 20.000 
(omsøkt tilskudd) , med utvidet ramme fra 90.000  til 120.000 som kan forvaltes 
administrativt. Dette tilsvarer 6 prosjektsøknader. Øvre grense for tilskudd 

reguleringsplaner justeres tilsvarende (mht prisstigning) til kr 20 000,- . Søknader 
som kan gis administrative vedtak behandles fortløpende.  

• Rullering/ vurdering av retningslinjer for ordningen gjøres på årets første møte i 
kommunestyret. Dette sikrer tilstrekkelig tid og forutsigbarhet for årets 
søknadsrunder.  

• Det tas inn en formulering i retningslinjene som styrker vurderingen av næringstiltak 
som bidrar til utvikling/etablering/styrking av samfunnsviktig tjenestetilbud i 

kommunen.  
• Det tas inn en formulering som åpner mulighet for å søke om tilskudd til 

videreutvikling av bedriften etter 5 år fra det tidligere er gitt tilskudd.  
 
Forslaget sendes med dette på høring til næringsaktører og politiske partier 

v/gruppeledere. 
Saken vil fremmes til kommunestyrebehandling den 2. februar. 

 
En ber om innspill innen torsdag 19. januar. 
 

 
mvh 

Kristin Floa 
Kommunalsjef strategi og samfunn 
Epost: kristin.floa@leka.kommune.no 

Telefon: 950 31 415 

Leka kommune 

 

 

 

mailto:kristin.floa@leka.kommune.no
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Kunngjøring om utleggelse av eiendomsskattelistene 
 
På bakgrunn av kommunestyres vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2023 i Leka 
kommune, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges en eiendomsskatteliste ut 

til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 15.01.2023. Listen viser de skattepliktige 
eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og 
festenummer), eiendoms-skattetakstene, skattesatsen, og utregnede 

eiendomsskattebeløp. Skattelisten er 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 26.02.2023. 

Klage sendes skriftlig til Leka kommune. 

Adresse:  

Leka kommune, eiendomsskattekontoret,  

Leknesveien 67 

7994 LEKA. 

post@leka.kommune.no 

               
 

                            

       OFFENTLIG BADING VÅREN 2023: 

   

DAG DATO Klokkeslett: 

ONSDAG 18.01 17.45 – 21.15 

FREDAG 20.01 17.45 – 20.15 

ONSDAG 25.01 17.45 – 21.15 

FREDAG 27.01 17.45 – 20.15 

http://www.leka.kommune.no/
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ONSDAG 01.02 17.45 – 21.15 

FREDAG 03.02 17.45 – 20.15 

ONSDAG 08.02 17.45 – 21.15 

FREDAG 10.02 17.45 – 20.15 

ONSDAG 15.02 17.45 – 21.15 

FREDAG 17.02 17.45 – 20.15 

ONSDAG 22.02 17.45 – 21.15 

FREDAG 24.02 17.45 – 20.15 
ONSDAG 01.03 17.45 – 21.15 

FREDAG 03.03 17.45 – 20.15 

ONSDAG 08.03 17.45 – 21.15 

FREDAG 10.03 17.45 – 20.15 

ONSDAG 15.03 17.45 – 21.15 

FREDAG 17.03 17.45 – 20.15 

ONSDAG 22.03 17.45 – 21.15 

FREDAG 24.03 17.45 – 20.15 

ONSDAG 29.03 17.45 – 21.15 

FREDAG 31.03 17.45 – 20.15 
BASSENGET ER STENGT FREM TIL MIDTEN AV OKTOBER 

Åpningstider: 

Onsdager:   18.00 – 19.00  Familiebading (Barn fra 0 -6 år sammen med voksne.   

     Søsken til barn under skolealder kan være med uti    

     vannet sammen med mindre søsken og foresatte.) 

 19.00 – 20.00  Åpent for alle 

 20.00 – 21.00  Voksne 

Fredag:  18.00 – 20.00  Åpent for alle 
 

 

Dagens satser for offentlig bading pr. 01.01.2023:  

 

Barn enkeltbillett                                        kr.   20,- 

Voksne enkeltbillett                                        kr.   46,- 

Klippe kort barn/ student               kr. 120,- 

Klippekort voksen                                         kr. 369,- 

 

Voksne som skal være i bassenget med barn som ikke er svømmedyktige, kan klippe på barnas klippekort. 

 

               
Velkommen til digital kurs for å søke om tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag 2023  
Ordningen «Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag» heter nå «Tilskudd til 
folkehelsearbeid i Trøndelag» og har fått nye retningslinjer (benytt lenke for å lese om 
tilskuddsordningen). Retningslinjene ble vedtatt i Fylkestinget for Trøndelag fylkeskommune i desember 
2022. Vi vil med anledning av dette invitere til et kurs.  

Formål 
Trøndelag fylkeskommune arrangerer digitalt søkerkurs hvor aktuelle søkere får informasjon om de nye 
retningslinjene for tilskuddsordning, hva som er viktig å tenke på når du skal fylle ut søknadsskjemaet, 
og hvordan sette opp budsjett- og finansieringsplan. Det blir også tid til å stille spørsmål. Det vil derfor 
være en fin anledning for å se om denne tilskuddsordning kan være aktuell for deres tiltak/prosjekt.  

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/folkehelse/tilskuddfolkehelsearbeid/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/folkehelse/tilskuddfolkehelsearbeid/
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Målgruppe 
Målgruppe for søknadskurset og tilskuddsordningen er frivillige lag og organisasjoner, offentlige og 
private aktører hjemmehørende i Trøndelag. 

Tidspunkt og møtelenke 
For å sikre at flest mulig interesserte kan delta vil vi arrangere ett kurs på dagtid og ett på kveldstid. 
Mandag 16. januar 2023,  kl. 10.00 – 11.00 Klikk her for å bli med i møtet  

Mandag 16. januar 2023,  kl. 19.00 – 20.00 Klikk her for å bli med i møtet  

Påmelding 
Du trenger ikke å melde deg på. Bare klikk på lenken etter tidspunktet som passer best for deg for å 
logge deg på. 

Søknadsskjema 
Finner du via nettstedet www.regionalforvaltning.no (søknadsfrist 1. februar 2023) 

Velkommen! 
 
MVH Folkehelsekoordinator 
Beate Johansen 
TLF.NR 40041053 

 

               

Tusen takk! 
Tusen takk til saniteten for den flotte julegaven til sykestua            Tradisjons tro kommer de 

med en gave, og i år var det to villsauskinn. Dette blir helt supert for de som liker å sitte 
ute selv om gradestokken ikke viser 20+.  

Båndet mellom sykestua og saniteten er tett og godt, og det vil vi ta vare på videre. 
Saniteten bygde opp den første sykestua på Leka, og selv om sykestua i dag er i 

kommunal drift, setter vi pris på den gode kontakten.  
 

På nyåret kommer de på lunsjbesøk på sykestua, det er noe vi alle ser frem til.  

Kjære sanitetsdamer: Riktig God Jul og Godt Nytt År! -og velkommen på nyttårslunsj      

 
Vennlig hilsen  

Sykestua v/Lene Grydeland, Enhetsleder institusjon og hjemmetjeneste. 
 
 

 
 

 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTRiMjhjYjMtNjcwMi00YjE3LTlhZDItZjdjOTRhODA2ZDEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6334d01-13b9-4531-a3a6-532e479d9a1a%22%2c%22Oid%22%3a%22f5bd8ce5-54d4-4910-ab15-651a9b75114d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTRiMjhjYjMtNjcwMi00YjE3LTlhZDItZjdjOTRhODA2ZDEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6334d01-13b9-4531-a3a6-532e479d9a1a%22%2c%22Oid%22%3a%22f5bd8ce5-54d4-4910-ab15-651a9b75114d%22%7d
https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.regionalforvaltning.no%2fStartside%2fVelkommen.aspx%3fOrdning%5fId%3d4142%26Cookie%3d0&umid=07e8f870-71e0-4e0e-8c3b-b6661ba610c8&auth=6a9ec4a434e37dc758352c2603e85a879ceb058d-03ee74ea5551471a0878cf356af6d9c4d9622477
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Takk 
Vi ønsker å rette en stor takk for vennlig deltakelse og oppmerksomhet i form av blomster, 

hilsninger og pengegaver til Leka sykestue i forbindelse med vår mamma Maribell Alise 
Fjellseth sin bortgang. 
Arne Leif og Gunn Fjellseth med familier. 

 
Takk for alle helsninger, blomster, gaver og klemmer jeg fikk på min 80 års dag. 

Det lever jeg lenge på. 
Inge Nilsen 

               

Bygdekvinnelaget informerer: 
Her kommer oversikten over de som vant utlodningen til jul i Bygdekvinnelagets loddbok: 

I Teppe   Kirsti Østby 
II Kurv m.knask Torill Killingberg 
III Fat   Thea Emilie/Liss Haug 

IV Sjal   Gunn Sissel 
V Skjerf   Inger Johanne Johansen 

VI Dekorasjon i kurv  Kristin Floa, Thor Even, Solveig Engan, Torill Killingberg 
VII Borddekorasjon Fam. Aina Hege Haug 
VIII    Sjokolade  Elisabeth Husby 

Alle vinnere er informert. 
Bygdekvinnelaget starter med strikkekafe igjen den 19 januar, 2 februar, 16 februar. 

2 mars: Årsmøte (For medlemmer, kontingent kr 200 må være betalt) Vipps til Gunnhild 
Haug. 
Strikkekafe fortsetter 16 mars, 30 mars, 13 april. 

Vi møtes på E-verksbygget inntil videre. 
 

Med hilsen fra Bygdekvinnelaget i Leka v/styrer Bitte Lerseth 
               

Medlemskontingent i Leka IL 2023 
 

Barn, ungdom og voksne som er med på aktiviteter i  
basseng -idrettshall og på 2T. 

HUSK Å BETALE MEDLEMSKAPET DITT/DERES I LEKA IL 
Betalt medlemsskap i Leka IL gjør at du er forsikret under trening/kamper. 

Barn/Ungdom frem til 16 år   kr. 250 pr år! 
Ungdom/voksne fra 16 år og opp  kr. 300 pr år!  
Familie      kr. 500 pr år! 

Støttemedlem    kr. 100 pr år! 
  

 
 
 

 
 Det er mulig å betale kontant/vipps til Annette Th. Pettersen 90 75 79 56 ☺ 

Innbetalt kontingent sikrer at vi kan drive med alle aktivitetene – 
til glede for store og små. 

Det gir også lys i lysløypa, oppkjørte skiløyper og godt merkede turstier. 
Takk Til Alle Som Støttet oss i 2022! Hilsen Styret i Leka IL 

               

2T 2023! 

 
Vi starter opp med trening og spinning igjen  

Mandag 2 januar. 

INGEN BETALING - 
INGEN FORSIKRING! 

Konto:  
4212 18 77 885 
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Har du lyst til å være i lag med oss? 
Ta deg en tur, første time er gratis. 

Husk, du er mer en god nok som du er-) 
Timeplan 2T Leka IL 2023  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Har du spørsmål, lyst på en egen innføring- 

ta kontakt med Annette Pettersen eller Kjell Arve Sønnesyn. 
               

Leka Sokn 
15. januar kl 12.00 Gudstjeneste i Leka kirke 

05. mars kl 12.00 Fastegudstjeneste i Leka kirke 
16. mars   Kveldsmesse i Leka kirke 
06. april kl 18.00 Kveldsgudstjeneste i Leka kirke 

09.april kl 12.00 Høytidsgudstjeneste i Leka kirke 
               

Nytt liv i naust og sjøhus 

Naust og sjøhus er en type kulturminner som forsvinner i stort tempo. Det slås fast 
i en ny rapport NIKU har gjort for Riksantikvaren.  

Med dette som bakteppe har Forbundet KYSTEN i gang en bred satsing for å redde 
flest mulig av disse bygningene fra forfall og rivning.  

I 2020 ble Sparebankstiftelsen DNB med 10,5 millioner kroner til et treårig prosjekt 
«Nytt liv i naust og sjøhus».  

Dette er tredje og siste tildelingsrunde. 
Kystlag og foreninger kan søke støtte til prosjekter som har et todelt formål: 

• å gi truede kulturminner en trygg fremtid gjennom ny bruk og aktivitet 

• å sikre barn og unge tilgang til naturopplevelser ved sjøen 
Søknadskriterier og vilkår 

• Søkeren må være et kystlag eller annen forening. 
• Støtte gis kun til eksisterende bygninger og ikke nybygg. 
• Langsiktig leie- eller bruksavtale avtale på minst 10 år eller eie må foreligge. Søkere 

som kan dokumentere lenger varighet enn 10 års avtaler om bruk, vektlegges. 
Avtaler om bruk skal søkes tinglyst. 

• Prosjektet skal inneholde aktiviteter og formidling rettet mot barn og unge. 
• Prosjekter må ivareta allemannsretten. 

Det kan søkes støtte på inntil 80% av totalkostnadene. Søknadsbeløp er satt til maks kr. 

300 000,-. Dette er pga. forventet stor søknadsmengde.  
I søknaden må tas med kostnadene med å få laget en tilstands- og istandsettingsplan 

(TTK). 
Søknadsfrist: 1. februar 2023 
Her er mere informasjon om prosjektet og hvordan du kan søke:  

https://kysten.no/nyheter/2022/utlysning-3-runde-nytt-liv-i-naust-og-
sj%C3%B8hus?fbclid=IwAR3GDsMqgJdF-

2kU70x_zBaRPFKAqFa1ZopHAp2JksbOFOYwXu_J1OVM3vA 
 
mvh 

Kristin Floa 
Avdeling for strategi og samfunn 

Epost: kristin.floa@leka.kommune.no Telefon: 950 31 415 

Kl Mandag Tirsdag Torsdag 

19:00 Div 

Styrke/kondisjon/Ut
tøyning 
 

  

19:30  Spinn 

45/styrke 
 

Spinn 

45/styrke 
 

https://kysten.no/nyheter/2022/utlysning-3-runde-nytt-liv-i-naust-og-sj%C3%B8hus?fbclid=IwAR3GDsMqgJdF-2kU70x_zBaRPFKAqFa1ZopHAp2JksbOFOYwXu_J1OVM3vA
https://kysten.no/nyheter/2022/utlysning-3-runde-nytt-liv-i-naust-og-sj%C3%B8hus?fbclid=IwAR3GDsMqgJdF-2kU70x_zBaRPFKAqFa1ZopHAp2JksbOFOYwXu_J1OVM3vA
https://kysten.no/nyheter/2022/utlysning-3-runde-nytt-liv-i-naust-og-sj%C3%B8hus?fbclid=IwAR3GDsMqgJdF-2kU70x_zBaRPFKAqFa1ZopHAp2JksbOFOYwXu_J1OVM3vA
mailto:kristin.floa@leka.kommune.no
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Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker; fredag 27.januar 2023. Frist for innlevering av 

stoff  er mandag 23.januar 2023. 

Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff, tlf. 74387000  post@leka.kommune.no  

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

 

AKTIVITETSKALENDER 

Januar 2023 

Mandag 16. Kl 1530-1730 Ettermiddagstreff Lekatun 

Torsdag 19. Kl 1900 Strikkekafe - Bygdekvinnelaget NTE-bygget 

Tirsdag 24. Kl 1045 -  Formannskapsmøte Lekatun 

Onsdag 25. Kl 1900 Storsymøte – Leka Sanitetsforening Herlaugskroa 

Februar 

Torsdag 2. Kl 1045 - Kommunestyremøte Lekatun 

Torsdag 2. Kl 1900 Strikkekafe – Bygdekvinnelaget  NTE-bygget 

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

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 Arntsen    46 91 87 69 

Helsesykepleier Maja Furre   97 73 16 78   

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  40 03 85 35 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   

Tirsdag 14. Kl 1500-1730 Rulle – Gjenvinningsstasjon – MNA NTE-bygget 

Torsdag 16. Kl 1900 Strikkekafe – Bygdekvinnelaget NTE-bygget 

Mars 

Torsdag 2. Kl 1900 Strikkekafe – årsmøte – Bygdekvinnelaget NTE-bygget 

Fredag 3.  UKM – Ungdommens kulturmønstring Herlaughallen 

Tirsdag 7. Kl 1045 - Formannskapsmøte Lekatun 

Tirsdag 14. Kl 1500-1730 Rulle – Gjenvinningsstasjon – MNA NTE-bygget 

Torsdag 16. Kl 1900 Strikkekafe – Bygdekvinnelaget NTE-bygget 

Torsdag 23. Kl 1045 - Kommunestyremøte Lekatun 

Torsdag 30. Kl 1900 Strikkekafe – Bygdekvinnelaget NTE-bygget 

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

