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Utgiver Leka kommune

God jul til dere alle
Så skal julefreden atter senke seg over Leka. Vi går inn i den tida da tanker og følelser
graver seg dypt ned i minnes arkiv. Ansikter som for lenge siden gikk ut av tiden blir
levende igjen. Mammas hånd kjennes varm mot kinnet når jeg lukker øyene. Og hennes
slitne, men dog fornøyde blikk når hun så at jula hun og pappa hadde stelt i stand med
enkle midler, atter hadde tent Betlehem-stjerna i våre øyne. Noen sitter med sorg og savn
i jula, slike følelser er vanskelige. Vi tenker på dere! På selveste julaften tenner vi lys på
kirkegården, det bringer oss nærmere de vi savner. Så skal vi også glede oss! Vi skal glede
oss over å få være sammen, (hvis corona’n ikke hindrer oss) Vi skal hente krefter etter en
arbeidsom høst, og vi skal bare være sammen vi som kan.
Pandemien har vist oss at noen ganger er det godt å være en liten kommune. Når
pandemien nådde Leka, fikk vi fort kontroll. Det har vi også nå ved nye smittetilfeller. Dere
er alle så urolig flinke til å tilpasse dere både kommunens bestemmelser og de sentrale
bestemmelsene. I kriseledelsen har vi nok enkelte ganger blitt oppfattet som strenge, men
vit da at vi har gjort det i beste mening for fellesskapet vårt. Nå er det kommet melding fra
Afrika om den nye Corona-varianten Omikron. Nå er det igjen innført svært strenge
nasjonale tiltak. Nok en gang vil kriseledelsens arbeid være preget av at vi har ingen å
miste.
Hva er det viktigste vi i kommunestyret har gjort i denne perioden? Jo,- det er vedtaket om
å bygge nytt helsetun/omsorgsboliger, samt samle alle helse-relaterte tjenester i nytt bygg
på Husby. Et samlet kommunestyret har bestemt dette. Om et år vil et nytt bygg være
kommet godt i gang og vil reise seg som fugl føniks på Husby. Da vil innflyttingsdato også
være klar i 2023.
Vi er så heldige at vi i årene framover vil få et jevnt årlig tilsig til havbruksfondet i
millionklassen. Personlig føler jeg stor tilfredshet ved at et samlet politisk miljø i Leka
kommune vil bruke noe av disse pengene på gode tjenester for innbyggerne våre.
Barnehagen er for liten, og påbygg er under planlegging. Skolen vil også etter hvert
komme på listen over oppgave vi må gjøre noe med. Vi er i farta kjære innbyggere.
Vi har mye godt å se fram til i det nye året. Ekstra gledelig er at det stadig flere unge
familier har oppdaget Leka. Vi har akkurat fått oversikt over personer som har flyttet til
Leka i 2021. Jeg ble også overrasket og glad da oversikten viste at hele 33 personer har
flyttet til kommunen vår dette året. Det e helt fantastisk. Dette er altså tilflyttere. Netto
befolkningsvekst får vi ved årets slutt. Da vil de som er flyttet, har gått bort, samt fødte
vise hvordan vi netto kommer ut.
Kjære alle sammen i Gutvik og på Leka; Jeg vil takke dere for året som har gått, for
samtaler, konstruktiv kritikk, spørsmål og innspill. Jeg ønsker dere ei god og fredelig jul.
Gode tanker til dere alle!
Elisabeth ordfører
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Informasjon fra Leka kommune
Offentlig høring – Lokal forskrift for gebyrer

Lokal forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og
eierseksjonsloven for Leka kommune.
Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill til forslaget. Send ditt
innspill til post@leka.kommune.no innen 28.12.2021.
Offentlig høring - Lokal forskrift for gebyrer - Leka kommune
Bakgrunn for saken
Saken gjelder innføring av lokal forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven,
matrikkelloven og eierseksjonsloven for Leka kommune.
Leka kommune er pålagt å ha en egen forskrift om hvordan innkreving av gebyrer skjer
etter gjeldende lover og forskrifter. Gebyrregulativet omhandler gebyrene Leka kommune
kan kreve i forbindelse med innbyggernes bruk av kommunens tjenester. I tillegg skal det
også foreligge en forskrift.

Ledige stillinger
Se fullstendig utlysning på kommunens hjemmeside
• Sykepleier fast 450 % stilling (fire og en halv stilling) ved leka sykestue og 53 %
stilling i hjemmetjenesten
o Snarlig tiltredelse
o Signeringsbonus kr 100 000
Søknadsfrist 21. desember 2021
• Helsefagarbeider fast 200 % stilling (to stillinger) ved leka sykestue og 15 % stilling
(helgevakt) i hjemmetjenesten
o Snarlig tiltredelse
o Signeringsbonus kr 100 000
Søknadsfrist 21.desember 2021

Behandling ved Leka Tannklinikk
På grunn av bemannings situasjonen, ser vi oss nødt til å redusere tilbudet på Leka
tannklinikk en periode.
Alle som har krav på fri behandling, skal få hjelp.
Ring: 74 17 60 20.

Vannmåler
Har du vannmåler i huset ditt og avtale om redusert avløpsavgift?
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
Sende det i posten til Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 Leka
Ringe eller sende sms med vannmålerstanden til telefon 46 88 10 79.
Dere som har levert denne informasjonen til kommunen tidligere i vinter trenger ikke
gjøre dette nå.
Husk: Avlesning av vannmåler skal skje årlig og leveres til Leka kommune.
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Åpningstider i jula 2021:
Lekatun (administrasjonsbygget)
Stengt fra og med juleaften tom nyttårsaften.

Legekontoret
Juleaften
3. – 6. juledag
Nyttårsaften

Stengt
10.00 – 14.00
Stengt

Joker Husby
Fredag 17.desember
Lørdag 18.desember
Søndagsåpent 19.desember
Man 20. – fred 23.des.
Juleaften
1.juledag
2.juledag
3. – 6. Juledag
Nyttårsaften
1. Nyttårsdag

09.00 - 20.00
09.00 - 18.00
14.00 - 18.00
09.00 - 20.00
09.00 - 13.00
Stengt
Stengt
09.00 – 16.00
09.00 - 16.00
Stengt

Fyrverkerisalg 27. – 31. desember.
God jul og godt nyttår til alle våre kunder.

Coop Marked Leka
Torsdag 23. desember
Juleaften
1. Juledag
2. Juledag
3. – 6. Juledag
Nyttårsaften
1. Nyttårsdag

09.00 –
09.00 –
Stengt
Stengt
10.00 –
10.00 –
Stengt

19.00
13.00
16.00
15.00

VI ØNSKER ALLE VÅRE MEDLEMMER OG KUNDER EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTTÅR

NAV- mottaket er stengt 29. desember i romjula
Hvis du ønsker kontakt med NAV Nærøysund kan du ringe
NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33, eller
logge inn på www.nav.no og sende oss en melding.
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Åpningstider ved Ytre Namdal og Bindal politistasjon i
jula:
Juleaften
1. og 2. juledag
Fom 3.- tom 6. juledag
Nyttårsaften
01. og 02.01.22

kl. 08.00 - 12.00
Stengt
kl. 10.00 - 14.00
kl. 10.00 - 12.00
Stengt

Øvrige dager i året er åpningstiden hverdager kl. 08-15.00.
Det utferdiges og fornyes pass ved kontoret, bestill time på nettsiden: Politi.no
Det er politiberedskap hele døgnet gjennom høytiden, som ellers i året.
Politiet kontaktes på 02800
Nød: 112
God jul og Godt Nyttår!
Mvh
Frithjof Pedersen
Politioverbetjent
Nærøy og Vikna lensmannskontor

Medlemskontingent i Leka IL 2022
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
Ungdom/voksne fra 16 år og opp
Familie
Støttemedlem

Konto:
4212 18 77 885

kr.
kr.
kr.
kr.

250
300
500
100

pr
pr
pr
pr

år!
år!
år!
år!

INGEN BETALING INGEN FORSIKRING!

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 2021!
Vi håper 2022 bi LIKAR☺
Hilsen Styret i Leka IL
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Plass til alle
Hva ønsker du deg til jul?
Alle har vi blitt spurt om det, - og alle har vi stilt spørsmålet. Jo yngre vi er, jo flere
svar kan vi gi. Den voksne som spør, kan gjenkjenne noe av sin egen barndoms
forventning.
Kanskje får vi noen andre svar i år om vi spør hverandre om hva vi ønsker oss til
jul? Jeg håper at vi i år kan kjenne at vi gleder oss til å få plass på en kirkebenk på
julaften, glede oss over muligheten til å synge om vandringen gjennom de fagre
riker på jorden sammen, i ei fullsatt kirke. Møte hverandres blikk og kjenne at vi
hører sammen både med de vi kjenner og de vi ikke har møtt før. Glede oss over
fellesskap og samhørighet.
Kanskje blir det også annerledes å få julegjester? Vi har gjort oss andre erfaringer
de siste årene; viktige familiehendelser har skjedd uten at alle har fått muligheten
til å være med. Kanskje ser vi bedre gleden som ligger i å være sammen- og bærer
litt mer over med slitasjen som vi kan kjenne på dagen før julegjestene drar?
Kanskje kan vi finne noen nye gleder i år – og kanskje kan noen av gjentakelsens
hemmeligheter i juletradisjonene våre åpnes på nytt for oss?
Kjernen i den kristne julefeiringen gjentar seg ikke, selv om juleevangeliet gjentas
ofte: Det er noe som har skjedd bare én gang: Frelseren som kom til vår verden:
Gud som er større enn hva vår forstand kan romme, steg inn i og ned i vår verden.
Jesus, som var oppfyllelsen av løftene, som var der før Skaperen skilte mørket fra
lyset, før mennesket ble til, finner vi igjen som et sårbart lite barn i en stall i
Betlehem, på mammas fang. Der åpnet himmelen seg, og englene sang i glede
over barnet som snudde menneskenes framtid. Han gikk inn i vår tilværelse og vår
verden. Han som er barmhjertighet, har steget inn i vår verden, til mitt og ditt liv.
Jesus ønsker alle velkommen, både de som er de snille og gode blant oss, og oss
som bare er det innimellom: Jesus ønsker seg sårede hjerter, ufullkomne liv, de
som ikke greier slekta si og som syns juleselskap er svett, som krangler med
familien allerede før pakkene er åpnet, som ikke orker maset. Som bærer med seg
brutte relasjoner, det vi skammer oss over, det vi ikke får til. Døra til stallen er
åpen. Det lyser der inne. Det er plass til oss også.
Velsigna jul!

Biskop Herborg Finnset
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Takk
Tusen takk til alle som kom og for blomster og for pengegaver til Leka Sykestue ifb.
Dora W. Lund sin begravelse.
Hilsen fra Åge & Karin med famile

AKTIVITETSKALENDER
Tirsdag 11.

Kl. 1500-1730

JANUAR
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 –
Morten Silderen Halvorsen
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
91 16 03 06
95 73 70 53
74 39 97 70
48 29 45 60
74 28 17 60

hverdager kl 08-15

firmapost@mna.no
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Gudstjenester i Leka sokn
Fredag 24/12 Gudstjeneste i Leka kirke

kl 12.00

Neste utgave av Lekaposten kommer om fire uker; fredag 14.januar 2022.
Frist for innlevering av stoff er mandag 10.januar 2022.
Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff, tlf. 74 38 70 00 post@leka.kommune.no
Du finner også Lekaposten på www.leka.kommune.no

Vi ønsker deg en fredfull jul
og et riktig godt nytt år!
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