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Utgiver Leka kommune
Flaskeinnsamling til inntekt for Leka Svømmegruppe
mandag 8.november på ettermiddagen
Vi har en aktiv og glad svømmegjeng her på Leka. Det trenes mange ganger i uken for å
forbedre resultater, og utøverne er med på mange stevner rundt om i regionen.
I forbindelse med stevner koster dette en god del. Vi har tidligere hatt flaskeinnsamling, og
er veldig takknemlige for bidrag av flasker og konvolutter med penger. Dette kommer godt
med. Håper givergleden er stor også denne gangen.
Hilsen Svømmegruppa.

Fotterapeut kommer til Leka og Gutvik
Margaret Edvardsen kommer til Leka Sykestue 24. og 25. november,
Gutvik bedehus 29. november
For bestilling av time ring: 901 52 243

Vinter trimapp 21/22 – Leka IL
I år blir det vinter utgave av trimpoeng. Oppstart mandag 1.november. Så da er det bare å
gå inn på trimpoeng og bli med på Lekatrimmen vinter 21/22.
Noen fjellposter er tatt bort for vinteren, men det er 2 nye i Gutvik. Totalt 30 poster.
Vi trenger hjelp fra alle sammen til å holde postene/trimløypene vedlike.
Kos dere på tur og tusen takk for hjelpen.
Allidrettsgruppa

Informasjon om gudstjeneste lørdag 13.11. kl.12.00
Lørdag 13.11. kl. 12.00 LysVåken-gudstjeneste i Leka kirka er
ved sokneprest Johannes Kvangarsnes og menighetsarbeider Eldrid S. Ramstad.
LysVåken deltakerene spiller bibeldrama og synger.
Årets 4, 5 og 6 åringer får sine kirkebøker. Enkel kirkekaffe.
Velkommen til en fin familiegudstjeneste.
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Informasjon fra Leka kommune
Fiberutbyggingen i Leka kommune - Status
Administrasjonen er på lik linje med innbyggerne i Leka kommune spente på hva det er
Trøndelag fylkeskommune tenker i forhold til videre fiberutbygging i Leka kommune. For
kort tid tilbake var administrasjonen i kontakt med fylkeskommunen og fikk lovnader på at
prosjektet "fiber til alle" vil fortsette i 2022. Men ikke før.
Administrasjonen ble videre bedt om å sette opp en prioritetsrekkefølge på områder fiber
burde innføres. Denne listen ser slik ut:
- Prioritet 1: Yttersiden av Leka. Dette omfatter stedene Engan/Vågan, Aune, Stein,
Kvaløya og Skråen
- Prioritet 2: Madsøya
- Prioritet 3: Den delen av Gutvik som ikke har fiber per dato
Administrasjonen prioriter yttersiden av Leka fordi dette område har liten eller ingen
dekning for bruk av mobiltelefon. Dette i motsetning til Madsøya som har god
mobildekning.
Leka kommune har fått bekreftet at alle tre områdene som Leka kommune ønsker
utbygging på er oversendt til NTE for kostnadsberegning. Vi avventer nå svar fra Trøndelag
Fylkeskommunen på hvordan veien blir videre.
Leka kommune må bidra med 25% av kostnadene for utbygging av fiber. Vi har derfor bedt
Trøndelag Fylkeskommune om å få klarhet i hva dette vil utgjøre og hvilke av prosjektene
som blir med i 2022.
Så kan både innbyggerne og administrasjonen være enige om at fiber ikke kommer raskt
nok til alle innbyggerne i kommunen.

Tilbud om 3. dose vaksine, en oppfriskingsdose for de
eldre aldersgruppene
Regjeringen har, etter råd fra Folkehelseinstituttet (FHI), besluttet å tilby en
oppfriskningsdose (boosterdose) til de eldre aldersgruppene, 65 år og oppover.
Det anbefales å starte med vaksinasjon til aldersgruppen 85 år og eldre samt
sykehjemsbeboere. Den tredje vaksinedosen kan gis tidligst 6 måneder etter at de har fått
sin andre vaksinedose.
Oppfriskningsdosene til gruppen som er 85 år og over etterfølges av en trinnvis
oppfriskningsvaksinering av 75-84-åringene og deretter 65-74-åringene.
En oppfriskningsdose er en vaksine til personer som har hatt god effekt av de to første
vaksinedosene, men som over tid får dårligere beskyttelse mot å bli alvorlig syk eller dø
dersom de smittes med koronaviruset.
Målet med en slik oppfriskningsdose er å øke beskyttelsen mot å bli alvorlig syk ved smitte,
bedre forutsetningene for høy grad av beskyttelse også mot nye virusvarianter, samt å
forlenge beskyttelsen.
Tilbud om 3. dose vaksine til personer med alvorlig nedsatt immunforsvar
Fra før har regjeringen anbefalt vaksine av en 3. dose til personer med alvorlig svekket
immunforsvar, etter slik prioritering
Gruppe 1
• Organtransplanterte
• Benmargstransplanterte de siste 2 årene
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•
•
•

Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Gruppe 2
• Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.
• Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.
• Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og
som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

Tid og sted:
Beboere på sykehjem får tilbud om vaksine i uke 45.
Oppfriskingsdose til gruppen 65 + starter i uke 46, og det er de eldste som får innkalling
først.
Vaksinering til denne gruppen vil foregå i Herlaughallen, foreløpig på disse to datoene:
onsdag 17.11.2021 fra kl. 1330
onsdag 24.11.2021
Den enkelte vil få egen innkalling med dato og klokkeslett som SMS eller på epost fra
Pasientsky, slik det er gjort tidligere.

Til alle de innbyggere på Leka og i Gutvik det måtte
gjelde.
I sak 2018/235-0 vedtok Leka kommunestyre enstemmig følgende:
Vedtak
Leka kommune vil tilby betalingstjenesten ´brøyting av veg til beboere med dårlig helse´,
som ikke kan utføre dette selv.
Det er en forutsetning at privat veg har en hensiktsmessig plassering ihht. de roder som
brøytes.
Tjenesten faktureres den enkelte etter medgått tid. Det inngås avtale om tjenestens
innhold med den enkelte.
Leka kommune ved teknisk avdeling vil tilrettelegge for at denne ordningen videreføres.
Den som da måtte føle å ha behov for den hjelpen fra oss, melder dette skriftlig inn til vårt
servicekontor.
Søknad utformes, behovet og avstand til kommunal brøyterode dokumenteres og sendes
Leka kommune, da gjerne via post@leka.kommune.no.
Søknadsfrist: 15.november 2021.
Søknaden vil da behandles, behovsprøves, og avtale/kontrakt inngås med søkeren som
antas og som det gjelder. Vi understreker, at dette gjelder de som bor inntil og/eller ved
kommunal brøyterode, da ordningen ikke må påføre den fastsatte brøytingen av roden
vesentlig mye ekstra tids-tyveri. Vi oppfordrer spesielt de med tjenester levert av
hjemmetjenesten, om å søke.
For Leka kommune
Rune Saus
Kommunalsjef teknisk og eiendom

Vannmåler
Har du vannmåler i huset ditt?
Da ber vi deg om å lese av vannmåleren og levere dette til Leka Kommune snarest.
Du kan levere det på disse måtene.
Epost: post@leka.kommune.no
enten ved å skrive eller sende bilde vannmålerstanden
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Sende det i posten til Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 Leka
Ring eller sende sms med vannmålerstanden til
telefon 46 88 10 79 (Annette Pettersen)
Dere som har levert denne informasjonen til kommunen tidligere trenger ikke gjøre dette
nå.
Husk: Avlesning av vannmåler skal skje årlig og leveres til Leka kommune.

Kommunalsjef teknisk og eiendom informerer:
Eternitt og asbest-holdige materialer, kan være kreft-framkallende og må håndteres og
lagres deretter. Vi formaner om at håndtering av slikt materiale utføres forskriftsmessig av
den/de som skal utføre denne type utskiftning/renovering. Ved brudd på bestemmelsen om
håndtering og/eller lagring av denne typen materiale, vi kommunen pålegge «eier» eller
utførende om å rydde og lagre materialet på forskriftsmessig vis, for eiers egen regning.
Viser forøvrig til link om tema, samt informasjon fra MNA:
Privatpersoner og arbeid med asbest (arbeidstilsynet.no)
Asbest (arbeidstilsynet.no)
Forskrift om asbest - Lovdata
ASBESTHOLDIGE MATERIALER
Det stilles ekstra krav til emballering av eternitt eller annet materiale som inneholder
asbest. Derfor selger vi egen sekk til dette formålet.
Alt asbestholdig materiale som leveres til Stormyra, Rørvik og Osen gjenvinningsstasjon
skal være pakket i godkjent sekk (Hazibag).
De største asbestsekkene har plass til 1 og 1,5 m3. Sekken plasseres direkte på biltilhenger på pall/er.
Det er kostnadsfritt for husholdninger å levere asbesten, men man må betale for
sekken.
Sekkene selges på våre gjenvinningsstasjoner, hovedkontoret i Barlia og på Stormyra
avfallsanlegg.
NB! 200 liters sekken kan leveres på alle gjenvinningsstasjoner, mens 1 og 1,5
m3 sekker må leveres på Stormyra, Rørvik eller Osen gjenvinnings-stasjon pga
tilgang til truck.
Priser pr. sekk inklusiv levering:
200 liter
kr 106,1 m3
kr 292,1,5 m3
kr 585,Pris inkl. mva
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Hjemmehjelp 50% fast stilling
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 fast 50 %-stilling som er ledig for snarlig tiltredelse.
Hovedoppgave er renhold hjemme hos bruker. Det kan 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.
Vi tilbyr lønn over tariff, klesgodtgjørelse, god pensjons- og forsikringsordning, og et
meningsfylt og verdsatt arbeid i et trivelig og oversiktlig miljø.
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 16.november 2021.
Søknad kan også sendes til Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 Leka, eller leveres på
servicekontoret.
Vi ser fram til å motta søknad fra deg!

Arbeidsmiljøprosjekt i kommunen
Den 02.11 hadde alle ansatte i PLO samling med Fremo.
Fremo er et firma som hjelper kommunen med bemanning, rekruttering og rådgiving.
Leka kommune bruker firmaet i et arbeidsmiljøprosjekt- og hele kommunen skal delta i
prosjektet.
Prosjektet startet i høst og først ute av var alle ansatte på Lekatun.

Vennlig hilsen
Helga Bogen Størseth
Kommunalsjef helse og velferd
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Eldre ut på middag
I høst fikk Leka kommune tilskudd fra statsforvalteren til å arrangere et treff «Eldre ut på
middag». Det ble opprettet en komite fra PLO og eldrerådet som sammen organiserte
dette. Med tilskudd fra statsforvalteren og eldrerådet ble dette arrangert 29.10.21. Det
kom 80 gjester både fra Leka og Gutvik!
Dette ble et vellykket arrangement. Foredrag og prøvesmaking av prisbelønt øl av Tom
Freddy Thorsen. Kokk for kvelden var Andreas Anker Hansen som serverte en nydelig
forrett og middag. Fantastiske gode kaker ble levert av Ruth Haldis og Åsmund Aune.
Even Fornes og Leka teaterlag sto for god underholdning!
Tusen takk til alle de 20 servitører og kjøkkenhjelpere, og takk til alle som bidro til at dette
ble en veldig vellykket kveld!!!

«Formålet med tilskuddet er å motvirke fysiske og psykiske konsekvenser av sosial
isolasjon og å legge til rette for at eldre igjen kan være del av et sosialt fellesskap
etter at vaksinasjonen mot koronavirusinfeksjon er gjennomført.
Tilskuddsordningen er med på å gjøre det mulig for kommuner å tilby
hjemmeboende eldre å spise sammen med andre.
Tilskuddsordningen er i tråd med satsingene i Leve hele livet, hvor Mat og måltider
er ett av fem innsatsområder.
Målgruppen var hjemmeboende eldre over 65 år.»
Med hilsen komiteen

Leka Taxi - informerer
Det nærmer seg vinter med nedsnødde og kalde biler
Minner derfor om att det er mulighet for drosjetransport til/fra alle hurtigbåtanløp i Leka.
Gå av båten til en ventende varm drosje! .
Må meldes inn på tlf 07417 minimum tre timer før avgang/ankomst. Pris pr voksen er
kr 40,- Barn,honnør og skoleelever er kr 20,Vi
kjører også til/fra alle busstopp på Kjelleidet. Nordlandsbussen til Grong stasjon, og andre
veien til Brønnøysund.Her er det også mulighet for å skifte buss på Høylandet med retning
Namsos. En fin måte å reise for deg som ikke er så glad i hurtigbåten på vindfulle
dager
Pris her er kr 60/30. Egen billett på ferge kommer i tillegg. Her må det
bestilles min 6 timer før avg/ank.
I tillegg kjører vi mot Kolvereid/Rørvik søndag kveld. Avgang med fergen 19:15. Flott
tilbud til skoleelever som får noen timer lengre helg hjemme .
Så har vi Servicetransport. (Handleruta) Tirsdag og fredag på Leka og torsdag fra Gutvik til
Bogen. Presiserer at handleruten er åpen for ALLE!!
Minner også om at Leka Taxi nå alltid er åpen for bestilling! 24/7!
Er det noe annet dere lurer på?
Ikke nøl, ta kontakt med Leka Taxi v/Bjørn Ekrem.
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Julemarked i Grendehuset Fjellvang lørdag 20/11

Vi ønsker å invitere til ei trivelig førjulsstund lørdag 20.november fra klokken 12.00-16.00
Vi selger julegrøt m/spekemat, vafler, kaffe og gløgg. Vi tar kontanter, vipps og kort.
Gratis inngang. Pris for utstillere er 200 kroner + 50 kroner for hvert ekstra bord for de
som trenger flere. Gratis for skoleungdom.
Kontakt Monika Stene på 479 04 420 for påmelding innen 13. november.

I anledningen lodder vi ut ei stor 70cm Espegard bålpanne. Lodd kan forhånds kjøpes hos
Lotte Hamlandsø på Messenger eller telefon 971 60 035. 20 kr/loddet.
Arr. Styret

Trimkortsesongen 2021
Mange har vært på tur, og noen har allerede levert trimkortene.
Dere kan levere trimkortene når dere er ferdige.
Frist 1 desember.
Ønsker dere krus, så legg ved 100 kr og skriv tydelig navn på hvem som skal ha. Dette
leverer dere i den grønne postkassen (inne) på Joker Husby.
Vi vil gjerne ha inn kortene til alle sammen, fordi om dere ikke ønsker krus.
Krusene blir ikke delt ut før ut i 2022.
Det vil bli trekning på kortene!
Hilsen Leka IL Allidrettsgruppa

TAKK
Tusen takk til alle dere som ordna en så fantastisk trivelig kveld
for oss over 65 år på Fjellvang fredag 29/10.
Vi ble så godt tatt imot og vi kosa oss med nydelig god mat og
drikke, (Veldig godt øl Tom Freddy) og mange gode kaker til
kaffen. Kjempemorsom underholdning og fin minikonsert.
Det ble en minnerik kveld.
Bjørg Lund

AKTIVITETSKALENDER
Tirsdag 9.
Mandag 15.
Tirsdag 16.
Torsdag 25.
Tirsdag 30.

Kl.1500–1730
Kl 1530-1730
Kl.1030
Kl.1030
Kl.1030

Onsdag 8.
Torsdag 9.

Kl.1800
Kl.1030

NOVEMBER
Rulle – Gjenvinningsmottak
Ettermiddagstreff
Formannskapsmøte
Kommunestyremøte
Formannskapsmøte
DESEMBER
Trøndelag Teater – Jakob og Neikob
Kommunestyremøte

NTE-bygg
Lekatun
Lekatun
Lekatun
Lekatun
Herlaughallen
Lekatun
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Tirsdag 14.

Kl.1500–1730

Rulle – Gjenvinningsmottak

NTE-bygg

Nyttige telefonnummer
Leka kommune, servicekontoret
Lege/ legesekretær
Legevakt
Nødnummer legevakt
Politi
Nødnummer politi
Brann
Tannlege–Ytre Namdal tannklinikk
Veterinærvakt
Kontakt ved påkjørsel av dyr
Leka sykestue
Hjemmesykepleien
Pasienttelefon, sykestua
Helsekoordinator Brita Myrvold
Helsesykepleier Gunnhild J. Gutvik
Fysioterapeut Arnfinn Holand
Kirkekontor
Sokneprest Johannes Kvangarsnes
Kirkeverge Arild Hestø
Tilbringertjenesten og handlerute
Leka Taxi AS
Ghanam Taxi
Leka vassverk SA, Arve Haug
Anders Larsen
Skatteetaten; ligningskontor
NAV Leka
Politikontakt - Anne Mette Selnes
Lekaferga
Turistinformasjon
Fjord Viking (hurtigbåt)
Midtre Namdal Avfallsselskap

74 38 70 00 kl.10.00–14.00
ma.-fr.
74 38 70 38 kl.11.00–12.00
ma.-fr.
116117
113
02800
112
110
74 17 60 20
74 39 91 66
95 82 65 28
47 50 86 05
90 11 05 72
47 51 50 10
46 91 87 69
47 05 11 35
99 59 39 67
74 39 54 00
97 13 32 48
90 86 08 14 ah585@kirken.no
07 417
40 69 27 00
46 80 91 15
91 77 85 43
91 59 66 96
80 08 00 00
55 55 33 33 kl.10.00–14.00 onsdager
48 99 75 54
95 73 70 53
74 39 97 70
48 29 45 60
74 28 17 60 firmapost@mna.no

Gudstjenester i Leka sokn
Søndag 7/11 Allehelgensgudstjeneste i Leka kirke
Lørdag 13/11 Lysvåkengudstjeneste i Leka kirke
Søndag 12/12 Lysmesse i Leka kirke
Fredag 24/12 Gudstjeneste i Leka kirke

kl.11.30
kl 12.00
kl.15.00
kl 11.30

Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker; fredag 19.november.
Frist for innlevering av stoff er mandag 15.november.
Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff, tlf. 74 38 70 00 post@leka.kommune.no
Du finner også Lekaposten på www.leka.kommune.no
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