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Nr.16/21       27.august 2021     Utgiver Leka kommune  

 

FOLKEMØTE I LEKA OG GUTVIK 
Til befolkningen i Leka kommune 

Planleggingen av nytt helsesenter i kommunen er nå i sluttfasen, og det er tid for 
informasjon, innspill og beslutning. Jeg har derfor satt opp tidspunkt for de 

forskjellige møtene som skal gjennomføres, og som dere ser ønsker vi befolkningen 
aktiv i prosessen. Det er derfor satt opp folkemøter både i Gutvik og på Leka 

 
1. september:                  Folkemøte i Gutvik 

2. september:                  Folkemøte i Herlaughallen 
6.september:        Orienteringsmøte for kommunestyret. Dette møtet blir på 

kveldstid. Det blir ikke et formelt møte, men kommunestyret blir 
invitert til en presentasjon av administrasjonen sin innstilling på 

de alternativene de legger fram. Dette inkluderer kostnader, 
innhold og plassering. Meningen er å gjøre saken så godt kjent for 

kommunestyret at det skal danne grunnlag for gode drøftinger i 
gruppemøtene. Gruppene vil da ha tre dager på å gjennomføre 

gruppemøtene før; 

9. september:       Formannskapsmøte 
16. september:     Kommunestyre med endelig vedtak. 

 
Møt opp og bruk anledningen til å si hva dere mener i folkemøtene!! 

Elisabeth Helmersen 
Ordfører 
               

Tilkallingsvikar 
Behov for tilkallingsvikarer skole og SFO 
Et nytt skoleår er i gang og det vil være behov for tilkallingsvikarer ved fravær/sykdom 

gjennom året. 
Send epost til rektor, Jon.Einar.Kristensen@leka.kommune.no 

hvis du ønsker å melde deg som tilkallingsvikar.  
               

Ettermiddagstreff på Lekatun 
Mandag 6/9, mandag 20/9, mandag 4/10 kl 1530 – 1730. 
Kaffe og vafler. Loddsalg. 

Velkommen. 

Ingunn, Karin, Randi og Marit 
 
Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker; fredag 10.september. 
Frist for innlevering av stoff  er mandag 6.september. 

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

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

mailto:Jon.Einar.Kristensen@leka.kommune.no
mailto:post@leka.kommune.no
http://www.leka.kommune.no/
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                Informasjon fra Leka kommune 
 

               

 

 
 
Stortingsvalg 2021  
Leka kommunestyre har fastsatt at stortingsvalg og sametingsvalg 2021 avholdes 

søndag 12.september i tillegg til offisiell valgdag mandag 13.september 2021. 
Lekatun benyttes som stemmelokale på søndag for alle stemmekretser 

 
Forhåndsstemming 

Ordinær forhåndsstemmeperiode starter 10. august i valgåret og varer til siste 
fredag før valgdag.  

 
I 2021 er dette fredag 10. september.  

 

Åpningstid for forhåndsstemming er slik:  
Alle hverdager    kl. 1000 - 1400 på Lekatun 

Fredag 27. august   kl. 1900 - 2100 på Lekatun 
Lørdag 28. august   kl. 1100 - 1330 Gutvik grendehus 

Lørdag 04. september   kl. 1100 - 1330 Lekatun 
Onsdag 6. september   kl. 1600 - 1700 Leka sykestue 

 
Står du i manntallet til stortingsvalget? 

Dersom du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved stortingsvalget. 
Manntallet ligger ute til offentlig gjennomsyn på Lekatun fram til valgdagen. 

 
Det er folkeregisteret den 30. juni i valgåret som legges til grunn for manntallet. 

Alle stemmeberettigede personer skal manntallsføres i den kommunen der de var 
registrert som bosatt på dette tidspunkt. Krav om retting/oppdatering av 

manntallet jf. valglovens § 2-7 skal være skriftlig og begrunnet. 

 
Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller 

utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at valgstyret retter opp feilen.  
 

Valgstyret oppdaterer manntallet så lenge det er praktisk mulig. 
Kravet sendes Leka kommune v/valgstyret, Leknesveien 67, 7994 Leka, eller 

post@leka.kommune.no  
 

 
 

 
 
 

 
 

mailto:post@leka.kommune.no
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Sametingsvalg 2021 
I kommuner med mindre enn 30 manntallsførte er det kun adgang til å avlegge 

forhåndsstemme ved sametingsvalget. 
Dersom du ønsker å avgi stemme ved sametingsvalget, må du gjøre dette i 

forhåndsstemmeperioden fra 10. august til 10. september kl. 1000-1400 på 
Lekatun.  

 
Står du i manntallet til sametingsvalget? 

For sametingsvalget gjelder at du må ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret.  
For å kunne stemme må du også være registrert i Sametingets valgmanntall 

Manntall til sametingsvalget ligger på Lekatun til offentlig gjennomsyn fram til 
valgdagen. Klage over feil i sametingets valgmanntall sendes: Sametinget, 

Postboks 3, 9735 Karasjok 

 
Ambulerende forhåndsstemmemottak fram til fredag 
10.september:  
Syke og uføre kan sende søknad til kommunen om å få stemme hjemme. Søknad 

om ambulerende forhåndsstemming kan skje både skriftlig og muntlig. Vi avtaler 
tidspunkt som passer for deg.  

Kontakt servicekontoret på Lekatun, eller ring 743 87 000 for å avtale tidspunkt. 
Søknad må være kommet inn til kommunen innen kl. 10:00 fredag før 

valgdag. 
 

Spesielle tiltak under årets valg pga covid-19: 
Velgere som ikke kan avgi stemme i egnede lokaler på grunn av karantene eller 
isolasjon grunnet covid-19, kan etter søknad til valgstyret om å få avgi stemme ved 

stortingsvalget i 2021 der de oppholder seg.  
 

Velgere i karantene  
Det legges til rette for at velgere i karantene får stemt ved egne egnede 

stemmesteder, og avtales med den enkelte.  
Kontakt servicekontoret på Lekatun, på telefon 743 87 000 feller til valgansvarlig 

på telefon 951 09 887or å avtale tidspunkt. 
 

Søknad må være kommet inn til kommunen innen kl. 10:00 fredag før valgdag. 
 

Velgere i isolasjon  
Det legges til rette for at velgere i karantene får stemt i eget hjem eller på annet 
egnet oppholdssted, isolert fra andre.   

I søknaden skal det opplyses om isolasjonsplikt, slik at kommunen kan planlegge 
med smittevernutstyr når stemmen skal tas imot. Kommunen kan ikke avslå slik 

søknad.  
 

Kontakt servicekontoret på Lekatun, på telefon 743 87 000 eller til valgansvarlig på 
telefon 951 09 887for å avtale tidspunkt. 

 
Fristen for å søke er kl. 10.00 på valgdagen 13. september.  
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Covid-19 
 

Status i Leka kommune pr 24.08.2021 
Råd om avstand og god håndhygiene gjelder fortsatt - og dersom du er syk skal du holde 
deg hjemme.   

Organisert idretts- og fritidsaktivitet 
• Barn og unge, samt voksne, kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller 

konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, 
uten krav om å holde 1 meter avstand. 

• Innendørs kan voksne drive organisert idretts- og fritidsaktiviteter i grupper på 

inntil 30 personer. Det stilles ikke lenger krav til at de kan holde minst én meters 
avstand under gjennomføring av aktiviteten. 

• Utendørs kan voksne drive organisert idretts- og fritidsaktiviteter i grupper på inntil 
40 personer. Det stilles ikke lenger krav til at de kan holde minst én meters avstand 
under gjennomføring av aktiviteten. 

Besøk hjemme 
• Du bør ikke ha besøk av flere enn 20 gjester i tillegg til dem du allerede bor med. 

Dette gjelder både innendørs og utendørs i eget hus, hytte eller hage. Alle bør holde 
én meters avstand, så det er viktig å ikke ha flere gjester enn du har god plass 
til. Beskyttede personer regnes ikke med i tellingen av gjester.        Med beskyttet 

menes: 
o de som har fått 1. dose vaksine for mer enn tre uker siden eller 

o de som har fått 2. dose for mer enn en uke siden)  
Arrangement på offentlig sted uten krav om koronasertifikat 

• Innendørs delt i kohorter med inntil 200 deltakere i hver, uten faste tilviste plasser 

- 400 deltakere 
• Innendørs delt i kohorter med inntil 500 deltakere i hver, med faste tilviste plasser 

- 1 000 deltakere 
• Utendørs delt i kohorter med inntil 200 deltakere, uten faste tilviste plasser - 800 

deltakere 
• Utendørs delt i kohorter med inntil 500 deltakere, med faste tilviste plasser - 2 000 

deltakere 

• Antall deltakere i lokaler innendørs må tilpasses lokalets størrelse, slik at man kan 
opprettholde 1 meter avstand fra skulder til skulder. 

 
Privat sammenkomst på offentlig sted (leid/lånt lokale) 

• Det er ikke lov å samle flere enn 100 personer. Dette inkluderer også beskyttede 

personer, da det ikke er tilrettelagt for at privatpersoner kan kontrollere deltakernes 
koronasertifikat.  

Vaksinering 
Vaksinering mot covid-19 pågår kontinuerlig etter sentralt bestemt prioriteringsrekkefølge. 
 

Alle innbyggere over 18 år skal nå ha fått invitasjon til første dose. Dersom du enda ikke 
har mottatt innkalling på SMS eller epost fra pasientsky.no - eller har utsatt oppsatt 

time, eller tidligere takket nei, men ombestemt deg: ta kontakt via pasientsky.no eller på 
koronatelefonen: 902 71 819 og meld fra om at du ønsker vaksine.  
 

Pr 24.08.2021 er det satt 730 vaksinedoser mot covid-19 i Leka kommune, med slik 
fordeling 

• 1 dose er gitt til 421 personer - dette utgjør 91,9 % av alle innbyggere over 18 år. 
• 2 doser er gitt til 309 personer -dette utgjør 67,8 % av alle innbyggere over 18 år.  

 

Leka mottar nå større mengde vaksine, og vaksinering av 2.dose vil bli framskyndet, dog 
med minsteintervall på 3 uker mellom 1. og 2. dose. 

 
Logg gjerne inn på pasientsky.no og sjekk at du ligger inne med riktig mobilnummer og 
epostadresse.  

https://my.pasientsky.no/no/
https://psno-portal.svc.pasientsky.no/no/#login
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Slamtømming  
Det er MNA - Midtre Namdal avfallsselskap som har ansvaret for innsamling, avvanning og 

behandling av septisk slam i Leka kommune.  
Det er firmaet Stoklands AS som utfører innsamlingen. 
Spørsmål angående slamtømming skal rettes direkte til MNA. 

Telefon: 74 28 17 60 epost: slam@mna.no 
               

Feiing i Leka kommune 
Hytte/fritidshus angående feiing/tilsyn vennligst kontakt for avtale. 
Leif Pettersen, tlf 95826528. 
               

Informasjon om servicebyggene  
Servicebygget ved Årdalsstrand og på Solsem vil bli stengt fra 1.september for sesongen. 
Servicebygget i Våttvika vil holdes åpent noe lenger, men det vil bli vurdert fortløpende når 

dette skal stenges for vinteren. 
Leka kommune, teknisk 

               

Leka frivillige Brannkorps 
Onsdag 25.08.2021 gjennomførte brannkorpset den 7. obligatoriske øvelsen i 2021. Tema 
tidligere i år har vært; Sjekk av bekledning og utstyr, Sambandsøvelse, Øvelse sykestua, 

Slangeutlegging m/sikring, Sambandsøvelse, Øvelse skolen, og da onsdag «Hurtigfrigjøring 
fra kjøretøy»  

Øvelse ble gjennomført under kyndig veiledning av Brannsjef Yngve Torgnesøy. Alle øvelser 
blir bivånet og veiledet av 1-2 personer fra Nærøysund Brannkorps, ihht. til avtale om leie 
av Brannsjef. 

Som dere ser av bildene, så var det bra deltagelse under øvelsen. Jeg skule gjerne sett at 
vi hadde hatt 100% oppmøte, men dette er vanskelig å gjennomføre for personer med 

turnus-arbeide eller annen pendling til jobb eller annet. 
Øvelser er obligatoriske for medlemmene i Brannkorpset, og er et minimumskrav for 
deltagelse i det lokale brannvesen. Trening på rutineoppdrag og fiktive oppdrag er en 

nødvendighet for å kunne bistå ved ulykker på øya. 
Vi ønsker å rekruttere flere inn i det frivillige Brannkorpset, og vi oppfordrer interesserte til 

å melde sin interesse til undertegnede. 

 
 
Kommunalsjef teknisk og eiendom, Rune Saus 

 
 

 
 

mailto:slam@mna.no
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Leie av bolig(er) Leka og Gutvik 
Leka Kommune registrer en positiv utvikling og en økt forespørsel etter bolig i kommunen. 
Kommunen har som arbeidsgiver, også behov for å leie bolig til ansatte og nyansatte og 
ønsker en oversikt over hva som kan være ledig kapasitet i utleieobjekter for både 

langtids- og korttids leie. Vi håper derfor å få etablert en base over ledig utleiekapasitet på 
Leka og i Gutvik og vi ber derfor om at du som eier av potensielt utleieobjekt, tar kontakt 

med oss. Vi ber om at du melder dette til vårt servicekontor post@leka.kommune.no eller 
på tlf 74387000. Eller til undertegnede rune.saus@leka.kommune.no 
 

Kommunalsjef for teknisk og eiendom 
Rune Saus 

               

En milepæl i plan for fremtidig bosetting og plassering 

helsetun mm. 
Det ble 11.08.2021 inngått etter samtaler med grunneier, inngått intensjonsavtale om kjøp 
av den 33000m2 stor eiendomsteig av gnr/bnr.17/1, som ligger nord-øst for dagens 

sykehjem. Kjøpet er strategisk viktig for fremtidig regulering av areal for bosetting, 
renovering/nybygg Nytt Helsetun, samt kommende arealbehov for nyetableringer. Deler av 

teigen er allerede regulert for boligformål.  
Saken ble fremlagt formannskap som følger: 

Arkivreferanse: 2021/416-1 
Saksbehandler Rune Saus 
17/1- Kjøp av teig av eiendom 

Forslag til vedtak 
Leka Kommune benytter seg av inngåtte intensjonsavtale om kjøp av eiendomsteig av 

5052-17/1., for avtalt beløp kr. 400000,- + omkostninger. Deler av teigen er allerede 
regulert for boligformål og kommunen står fritt til å regulere resterende område til egen 
utnyttelse. 

Kjøp av eiendommen finansieres i sin helhet ved låneopptak. 
Vedtaket fattes med hjemmel i kommunelovens § 11-8, hasteparagrafen. 

Bakgrunn for saken 
Leka kommune er i mangel av selveid areal for videreutvikling av område for boligutvikling, 
etablering av industri samt areal for utvidelse av annet bygningsbehov, slik som for 

eksempel sykehjem/helsehus. 
Det vise til vedtatte boligpolitisk plan for Leka kommune. Behovet og etterspørsel eter bolig 

er økende og behovet for sentrumsnært område for boligutvikling anses viktig for det 
videre fremtidige prosjekterings- og planarbeidet. Behovet for tilleggsareal gjør seg videre  
 

 
gjeldende ved prosjekteringen av nytt renovert – og/eller nybygg for det fremtidige 

«helsetunet» i Leka kommune. 
Det er på grunnlag av dette inngått intensjonsavtale om kjøp av eiendomsteig 5052-17/1. 
Eiendommen ligger nordøst for dagens sykestue og har enkelt tilgang til etablert 

infrastruktur. Den ligger meget sentralt i tilknytting til andre tjenestetilbud og anskaffelsen 
vil ivareta kommunens behov for denne type areal lang tid fremover. 

Vurdering 
Leka kommune har forhandlet frem en mulighet for å tilegne seg 33 000m3 med 
utmarksareal, som allerede består av areal som delvis er regulert til ønsket boligformål. 

Resterende område kan videre sin helhet reguleres til boligformål og/eller til nødvendig 
næringsareal/industriområde eller annet. 

Vedtak fattes ved bruk av hastehasteparagrafen for å unngå stans i prosessen med 
prosjektering og plassering av nytt helsetun. 
Oddvar Aardahl 

Kommunedirektør 
 

«Saken ble vedtatt med 4 mot 1 for kjøp av eiendomsteigen» 

mailto:post@leka.kommune.no
mailto:rune.saus@leka.kommune.no
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Kommunalsjef for teknisk og eiendom informerer 
Sommeren er på hell, og vi kan se tilbake på en veldig produktiv og god sommer, hvor 

staben har gjort en formidabel jobb med å renovere, vedlikeholde og holde bygninger og 
grøntarealer i god stand.  
VA- anlegg:  

- Vi har til stadighet utfordringer med pumpestasjoner i avløpsnettet vårt. Vi registrer 

at det sommerstid slurves spsiselt mye med hva som kastes i toalettene i 

kommunen, noe som igjen medfører at våre pumper går tette, kummene fylles fulle 

med vann, og urenset kloakk går på overløp rett i sjøen. Dette er veldig uheldig, og 

påfører både sommer- gjester og innbyggere unødige plager med lukt og grått 

sjøvann og det påfører våre vedlikeholdsarbeidere mye ekstra «dritt-arbeid». Jeg 

oppfordrer og ber om på det sterkeste at den enkelte husstand påser at ikke 

våtservietter, tørkekluter, truser, bleier, kosedyr, gummihansker, plastikkposer og 

annet ikkeorganisk materiale IKKE blir kastet ned i avløp og toaletter med viten og 

vilje. 

- Kontroll, vedlikehold og rensing kummer fortsetter fortløpende utover hølstenmt noe 

etterisolering i Gutvik. 

- Ber om at påførte og registrerte feil på VA anlegg blir meldt inn til oss fortløpende 

- Rapport fra MNA etter tømming av anlegg blir gjennomgått, og ekstra inspeksjon 

med pålegg om utbedringer av feil, skader og mangler vil bli utstedt til eier av 

anlegg med feil. 

Veier: 

- Sommervedlikeholdet av kommunale disponerte veier har gått godt i år. Det ble 

utført skraping av veiene i vår, skraping av enkelt veier før fellesferien, og det er 

blitt utført skraping etter endt ferie og det ble tilført tiltak for støvdemping av 

grusveiene. Det er også utført kantslått 2 ganger i sesongen. Det vil bli gått 

igjennom registrerte skader og feil på veiene, og en plan for grusing, grøfting og 

utskiftning av stikkrenner vil bli utformet før neste utførelse til våren 2022.  

- Veiene er nå i generell «god» forfatning og blir klargjort for vintervedlikehold med 

nødvendig grusing/skraping av enkeltpartier og setting av veistikker ihht. årshjulet, 

og gatelys sjekkes. 

 
Offentlige bygg og boliger/leiligheter: 

- Det er utført flere renoveringsprosjekter denne sommeren og mannskapene våre har 

jobbet godt. Vi fikk tilført avdelingen sommer- og ferievikarer for å kunne holde 

mannskapsarken komplett igjennom sommeren. Teknisk etat innehar 5 

heltidsstillinger for å kunne utføre alle nødvendige oppgaver innen teknisk og 

eiendom.  

- Solsemhula servicebygg, ble ferdigstilt med påkobling av vann og avløp, samt strøm 

før rett den store strømmen med feriegjester ankom øya. 

- Leilighet ved 2-mannsboligen ved skolen ble renovert innvendig, før ny leietaker 

flyttet inn. 

- Akuttrommet på helsehuset er bygningsmessig renovert, ferdigstilt og tatt i bruk. 

- Renovering av gulv i «rådmannsboligen» er under utførelse i disse dager. 

- Renovering av omsorgsbolig i Øvre Husebyveien er under ferdigstilling etter 

innvendig og utvendig renovering og straks klar for innflytting. 

- Pauserom på skolen for lærere har fått en enkel renovering med maling, nytt gulv og 

montering av «kjøkkenkrok», og renovering av el. anlegg. 

- Lekeapparatene ved skolen og paviljongen ble malt opp og kontrollert og reparert, 

med tanke på sikkerheten til skolebarna. Hensikten var også at skolen skulle være 

mere fin å komme til og barn, voksne og lærere skulle møte det nye skoleåret med 

en god følelse og met et smil. Jeg mener vi har klart dette i år, til oppstart av både 

skole og barnehage. 
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Uteområder: 

- Våre utearbeidere, både faste ansatte og sommervikarer har gjort en formidabel 

jobb og lagt ned mye innsats for å holde våre grønne uteområder i orden. Alle 

uteområder rundt de offentlige bygg er ivaretatt, samt at Kirkegårdene både på Leka 

og i Gutvik er brakt i fin orden med trimming av hekker og beskjæring av trær og 

busker i tillegg til klipping av grøntarealer.  

- Det ble etablert robot-klippere ved helsehuset og ved Lekatun i år, for å lett 

arbeidene ved plenslåing og heller få bruke arbeidsressursene til andre nødvendige 

oppgaver. Tiltaket må betegnes som vellykket, og det vil bli etablert flere robot-

klippere til neste sommersesong. 

 
Til slutt vil jeg minne om, at alle eldre og gamle som føler for å trenge hjelp til brøyting og 

strøing av veier og plasser etter våre kommunale brøyteroder i kommunen, kan søke om å 
få dette utført. Søknader sendes vårt servicekontor og vil da bli saksbehandlet. Kontrakter 

blir så inngått med de som får innvilget dette. Disse arbeidene vil bli belastet «veieier» 
med en avtalt sum pr. gang brøytet basert på kostpris, med faktura med dokumentert 
utførelse etter endt brøytesesong. 

 
Det var det hele for denne gang og vi oppfordrer da igjen alle beboere i kommunen om å 

varsle oss om registrerte feil eller mangler, være seg på vei, på bygninger, på avløp eller 
vann, eller gatelys. Takker da spesielt alle de som har varslet oss om registrerte feil denne 
sommeren. Alle blir da på denne måten bidragsytere i den daglige driften av Leka 

kommune. 
God lang fin høst til alle. 

Kommunalsjef teknisk og eiendom 
Rune Saus 
               

 

Barnehage- og skolestart, høsten 2021 
Et nytt skole- og barnehageår har akkurat startet, og i Leka barnehage er det nå 28 barn 

som skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Det er 5 flere barn enn i vår, 
derav 3 tilflyttere til Leka kommune.  

 
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barna skal i 

barnehagen lære å ta vare på seg selv og hverandre, og de skal også lære å ta vare på 
naturen. Barna har rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal 

møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til 
trivsel og glede i lek og læring, og være et utviklende og trygt sted for fellesskap og 
vennskap. 

 
Ved Leka barne- og ungdomsskole er det nå 61 elever, én mindre enn elevtallet vi hadde i 

vår. 5 elever gikk ut av grunnskolen og har nå startet videregående opplæring. 5 elever 
flyttet til Leka før skoleåret startet, mens 3 elever har flyttet fra kommunen. Fra 
barnehagen i Leka kom det 2 nye førsteklassinger. 

 
I skolen skal opplæringen, i samarbeid og forståelse med heimen, åpne dører mot verden 

og gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring. Elevene skal utvikle kunnskap, 
ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og 
fellesskap i samfunnet. De skal få utfolde skaperglede, engasjement og sin utforskertrang. 

 
Ivar Hatland 

Kommunalsjef oppvekst og familie 
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Turistkommunen Leka 

Sommeren 2021 har vært et «boom» av turister til Leka. 

Ferske tall viser at det er Norgesferie som har vært trenden også i sommer, og Leka har 

blitt satt på kartet som et attraktivt turistmål. I en reportasje fra NRK i forhold til økt 
omsetning fra turister ligger Leka på 3. plass, noe som er svært gledelig for oss. 

Resultatene fra undersøkelsen følger i tabellen nedenfor. 

Leka kommune har gjennom flere år lagt til rette for at det skal være spennende å besøke 
kommunen. Det er bl.a. tilrettelagt flotte turstier, padleløyper, parkeringsplasser og 
toalettløsninger. Det er også gitt støtte til opparbeiding av spisesteder og overnatting, noe 

som har vært en mangelvare i kommunen, samt at det er brukt mye midler på 
markedsføring. 

Næringslivet i Leka kommune og spesielt den som bygger sin virksomhet på et turister og 

andre tilreisende, har etter vårt skjønn, gjort en kjempeinnsats i forkant og under denne 
sommeren. En stor takk er dere fortjent.  

I tillegg har vel de fleste kunne registrere den positive omtalen Leka kommune har fått i 

ulike media. Positiv omtale og positivitet generelt, har vel aldri vært til forkleinelse for 
positiv oppmerksomhet. Det synes åpenbart at folk har vært nysgjerrig på Leka kommune 
som reisemål. Tilbakemeldinger viser at Leka har levert! 

Mye er gjort for å ta imot våre turister. Fra Leka kommune sin side har vi ikke vært så godt 
forberedt som vi hadde håpet på. Vi erfarer at ting kan gjøres bedre. Vi er ydmyke i forhold 
til turistenes krav og ønsker å bidra til at opplevelsen neste sesong, neste sommer, blir 

bedre enn den de opplevde denne sommeren. Vi tenker f.eks. på etablering av 
tømmestasjon for bobiler, bedre avfallshåndtering, kanskje bedre skilting osv. I løpet av 

høsten vil kommunen derfor kalle inn til et evalueringsmøte med turistnæringsbedriftene 
og andre som har inntekt og nytte fra turistene som besøker kommunen. Det er viktig å 
samle opplysninger om hvordan det har fungert for den enkelte bedrift i forhold til det å ta 

imot strømmen av turister. 

Topp 10 kommuner med økning i omsetning fra turister Her er reportasjen fra NRK. 

Kommune Fylke Prosent økning fra 2019  

Stryn Vestland 231%  

Værøy Nordland 217%  

Leka Trøndelag 216%  

Stranda Møre og Romsdal 205%  

Bremanger Vestland 178%  

Austevoll Vestland 175%  

Snåsa Trøndelag 173%  

Rødøy Nordland 164%  

Gjemnes Møre og Romsdal 163%  

Rauma Møre og Romsdal 157%  

 

Venke Thorsen 
Kultur og næring 

 
 

 

https://www.nrk.no/trondelag/ny-analyse-fra-dnb-viser-hvor-nordmenn-legger-igjen-mest-penger-i-koronapandemien_-stranda-pa-topp-1.15577053
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Hei alle sammen! 
Her i kommunen er sommerferien over, og vi er klare for en hektisk høst både 
administrativt, og ikke minst politisk. Men aller først: 
Vi har hatt en fantastisk sommer! Mye folk, stor aktivitet på spisestedene, ørnerovet med 

fulle tribuner, Lekafestivalen med dundrende suksess, turister på sykkel og i godt merket 
turløyper og mye mer. 

Leka har virkelig befestet seg som turistmål. Selv Dronningen vår har for fjerde gang 
besøkt Leka. Det kan ikke tolkes på noen annen måte enn at Leka betyr noe for dronningen 
vår. Dronning Sonja sin dragning mot Leka føyer seg inn i rekken.  Dette har ikke kommet 

av seg selv. Politikerne og administrasjonen har bygget stein på stein.  
Vi tror denne interessen for Leka og tilstrømmingen vil fortsette.  Det gir muligheter for 

alle, og ikke minst næringslivet vårt. Det betyr at kommunen må forplikte seg enda mer og 
tenke framover sammen med næringslivet. For å kunne tjene enda mer penger på blant 
annet turisme og kulturopplevelsene er det noen flaskehalser vi må gå løs på. En av dem 

er hvordan vi kan øke overnattingskapasiteten, slik at vi kan sy sammen pakker av 
opplevelser og tjene enda mer penger. 

At kommunestyret har satset på næringsutvikling gjennom tildeling fra næringsfondet 
begynner å bære frukter. Nå ansettes det folk i faste stillinger både på Cafe Flora og på 
Leka Brygge. Og når de attpåtil mangler arbeidskraft bekrefter dette at vi politikere og 

administrasjonen må fortsette omdømmebyggingen av Leka og tilby stimuli, slik at enda 
flere vil flytte til kommunen vår. 

Vi er i dialog med fylkeskommunen om en prosjektstilling innen kultur, næring og reiseliv. 
Videre mener jeg at vi politikere må være villige til å legge enda mer til rette for økt 
aktivitet innen kultur, næring og reiseliv. Vi må bistå aktørene våre der de føler skoen 

trykker. Kanskje kan resultatet bli at vi bemanner et kontor i Skeishavna som også 
fungerer som turistinformasjon. Noe jeg tror vil styrke både småbåthavna og kafeen i 

industribygget som nå er vedtatt utbygd. Hvis det er politisk vilje, vil alt dette kunne være 
på plass til våren. 
Den aller største saken i høst er prosessen knyttet til nytt helsesenter. Målet er at endelig 

vedtak om plassering, rombehov og økonomisk ramme vedtas i kommunestyret 
16.september. 

Det fortsetter å flytte unge familier til Leka. Flere bolighus er enten under bygging eller 
under planlegging. Vi er i en god driv folkens. 

Ha en fin høst! 
Elisabeth, ordfører 
               

 

 
Kjære alle medlemmer  
 
Styret i Herlaugsgildet innkaller til årsmøte onsdag 15.september kl 1900 – Lekatun. 

 
Ordinære årsmøtesaker: 

1. Konstituering 
2. Godkjenning av innkalling og sakliste 
3. Valg av ordstyrer/møteleder og referent  

4. Årsmelding og regnskap  
5. Innkomne forslag  

6. Valg av styre 
Årsmøtepapirene blir lagt ut på herlaugsgildets facebookside fra 1. september 2021 
Vel møtt 

Styret i Herlaugsgildet 
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Hus ønskes kjøpt 

av familie på tre – kontakt meg på telefon 95869147! 

Ingrid Skogly 

               

Skjærp dæ 
 
Nå er det på tide at vi blir snillere og 

rausere både med oss selv, hverandre 
og jordkloden! Intet mindre 

 

Turne-teateret 
kommer til Leka 

folkebibliotek tirsdag 
21.september kl. 
18.00 – mer 

informasjon kommer 
etter hvert. 

 
 
 

               
 

Tårnagenthelg 
Det blir Tårnagenthelg for 3. 4. og 5.klasse i Leka,  

lørdag 4. 09. kl. 11.- 16.00.  
 
Vi avslutter med å delta på Gudstjenesten  

i Leka kirke 5. 09. kl. 11.30. 
HUSK Å MELD BARNA PÅ  

TIL ELDRID S. RAMSTAD 90400049.  
 

Høstplan for kirkas tiltak for barn og unge i Leka 

menighet            
Det blir samlinger i Leka kirke for ulike aldersgrupper på følgende onsdager:  

29.09. Høstsamling for årets 4, 5 og 6 åringer. Vi former, spiser frukt, leker, synger 
sanger fra Kirkebøkene, og hører en fortelling om Jesus. Til søndag 3. 10 inviteres årets 

4, 5 og 6 åringer til Høsttakkefest/ gudstjeneste der de får sine egne Kirkebøker.  
27.10. Før LysVåken samling for årets 5.- 7. klassinger. Vi lærer sanger, leker og blir 
kjent, får vite hva som skal skje på LysVåken, og spiser et lite måltid.                                                                   

LysVåken for 5.-7. klasse blir fredag 12.11. – lørdag 13.11.  
8.12. Adventsverksted for årets 1.- 4. klassinger. Vi former noe som skal henge til 

pynt i Leka kirke fram til jul. Enkelt måltid, sanger og bibelfortelling.  
 

For de som går på Videregående skole på YNVS og Val blir det i høst Ungdomskafe´ i 
Rørvik kirke, annenhver onsdag i oddetallsuker fra 17- 20 og annenhver fredag i 
partallsuker fra 18- 21, første gang er onsdag 1. 09.  

Brev med invitasjon til samlingene på onsdager og andre tiltak kommer i posten til de 
aktuelle aldersgruppene. Det legges også ut bilde av invitasjonene i FB gruppa 

Kirkeklubb i Leka 0-12 år, følge gjerne med og del med andre. Ber dere melde barna på 
innen fristen, det gjør at vi kan bruke tid på å forberede og glede oss til å møte barn og 
unge på Leka. Johannes Kvangarsnes og Eldrid S. Ramstad er ledere på tiltakene.                                                                                                                                           

Sett gjerne alt nå av datoene i egen kalender slik at det blir lettere å unngå 
kollisjoner. 
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Trimposter 
De fleste trimposter har nå godt oppgåtte stier. 

Det er viktig at vi så langt det er mulig, ferdes på stiene. 
Vi må passe på at det ikke blir mange spor i naturen etter ferdsel. 
Dette gjelder så vel til fots som ved sykkel.  

Spesielt gjelder områder hvor kulturlandskapet skal ivaretas.  
 

Trimkortsesong 2021 
Nå har vi lagt ut bøker og tenger igjen. 
HURRA! 
Så nå kan du ta den titt i postkassa på trimposten. For dere som har 

trimkort, så må dere ikke ut å klippe på postene igjen.  
Vi trenger hjelp fra alle sammen til å holde postene/trimløypene 

vedlike. 
 

Kos dere på tur, nyt naturen og tusen takk for hjelpen! 
Allidrettsgruppa 
               
 

Romslig hybel til leie 
Felles kjøkken med eget kjøleskap 
Felles oppholdsrom 

Kr 150 per døgn 
Trine Olsen, telefon 917 99 608 
 

               
 

Gravetjenester Jan E. Pettersen har ansatt mekaniker/ 

reparatør som kan utføre service, reparasjoner, 

sveisearbeider osv.  
Han heter Tor – Ivar B. Wærdahl og kommer ifra Melhus. Han har fagbrev for tyngre 
kjøretøy og i tillegg god erfaring med reparasjoner / servicer på små og store kjøretøy og 

landbruksutstyr.  
Tor – Ivar har gått i lære og jobbet i 6 år, hos et anerkjent transportfirma med allsidig 
verksted på Byneset i Trondheim, Firmaet heter Nik. Haugrønning AS. 

Vi har diagnoseutstyr for det meste av personbil og lastebil. Nå har vi inngått en 
samarbeidsavtale med Tess og at vi presser hydraulikk slager og har lavtrykkslanger, 

luftslanger, eksosslanger, høytrykkslanger osv., på lager.  
Tor - Ivar har lang erfaring med hydraulikk pressing og han vil ha Vakttelefon utover 
ordinær arbeidstid. Vakttlf: 48209429. 

Vi kan utføre utvendig vask av kjøretøy med skumlegging m / voks og varmtvanns spyler. 
Priser: 

Personbil: Skumlegging og varmtvann: 375,- 
      Avfetting, skumlegging og varmtvann: 500,- 
Pris på reparatør / fagarbeider: 625,- pr. time  

Priser er uten mva. 
Hos oss har vi etablert lager på div. varer til salg. Dette er bla. Annet vindusviskere, 

spylevæske, mange typer oljer til små og store motorer, olje til div. båtmotorer, 
Frostvæske, div. smøresprayer, tennplugger osv. 
Vi skaffer stort sett på dagen via hurtigbåten, varer som viftereimer, filter, batterier, rulle / 

glidelager. 
Åpningstider: 0800 – 1600. Ring Tor – Ivar på mob: 48209429, hvis det er noen spørsmål. 

Mvh 
Jan E. Pettersen, 91343873 
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Konfirmantjubileum 

To år på rad har vi valgt å ikke arrangere det tradisjonelle høstlige treffet for 

konfirmanter. Det er selvfølgeig beklagelig, og flere har sagt at de er skuffet over 
at det ikke ble jubileumstreff i år heller.  

Det måtte tas en avgjørelse om dette før sommeren. Jubilantene er i en alder der 
en bør ha ekstra fokus på å unngå koronasmitte, og det ble bestemt at det var for 

mye usikkerhet rundt situasjon til at vi kunne planlegge en slik sosial tilstelning i 

august/september.  
Vi håper og tror at vi i løpet av noen måneder kan invitere til en eller flere 

samlinger for å feire alle våre jubilerende konfirmanter, både dere som skulle blitt 
feiret i fjor og i år, og dere som «runder år» i 2022.  

Leka menighetsråd 

 

 

 

 

AKTIVITETSKALENDER 
AUGUST 

Tirsdag 31. Kl.15.00-17.30 Rulle – Gjenvinningsmottak NTE-bygg 

SEPTEMBER 

Onsdag 1.  Folkemøte i Gutvik  

Torsdag 2.  Folkemøte i Leka  

Mandag 6. Kl. 15.30 – 17.30 Ettermiddagstreff  Lekatun  

Torsdag 9. Kl. 10.30 Formannskapsmøte Lekatun 

Fredag 10.  Forhåndsstemmemottak, siste dag  

Søndag 12.  Stortingsvalg - Sametingsvalg Lekatun 

Mandag 13.  Stortingsvalg – Sametingsvalg Lekatun 

Tirsdag 14. Kl. 15.00-17.30 Rulle – Gjenvinningsmottak NTE-bygg 

Torsdag 16. Kl. 10.30 Kommunestyremøte Lekatun 

Søndag 19. Kl.24.00 Høringsfrist kystsoneplan  

Mandag 20. Kl. 15.30 – 17.30 Ettermiddagstreff Lekatun 

Tirsdag 21. Kl.18.00 Turneteateret – Skjærp dæ! Biblioteket 

Tirsdag 28. Kl.15.00-17.30 Rulle – Gjenvinningsmottak NTE-bygg 

OKTOBER 

Mandag 4. Kl. 15.30 – 17.30 Ettermiddagstreff Lekatun 

Tirsdag 12. Kl. 10.30 Formannskapsmøte Lekatun 

Tirsdag 12. Kl. 15.00 – 17.30 Rulle – Gjenvinningsmottak NTE-bygg 

Onsdag 13.  Offentlig bading - sesongstart  

Torsdag 21. Kl. 10.30 Kommunestyremøte Lekatun 

Søndag 24. Kl 19.00 Trøndelag Teater – Eg er vinden Herlaugshallen 

Tirsdag 26. Kl. 15.00 - 17.30 Rulle – Gjenvinningsmottak NTE-bygg 

NOVEMBER 

Tirsdag 9. Kl. 15.00 – 17.30 Rulle – Gjenvinningsmottak NTE-bygg 

Tirsdag 16. Kl. 10.30 Formannskapsmøte Lekatun 

Torsdag 25. Kl. 10.30 Kommunestyremøte Lekatun 

Tirsdag 30. Kl. 10.30 Formannskapsmøte Lekatun 

DESEMBER 

Onsdag 8. Kl 1800 Trøndelag Teater – Jakob og Neikob Herlaughallen 

Torsdag 9. Kl 10.30 Kommunestyremøte Lekatun 

Tirsdag 14. Kl. 15.00 – 17.30 Rulle – Gjenvinningsmottak NTE-bygg 
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Gudstjenester i Leka sokn 
Søndag 5/9    Innsettelsesgudstjeneste for sokneprest Johannes Kvangarsnes 
   Leka kirke kl.11.30 

Prost Frode Askeskjær deltar    
Søndag 3/10 Høsttakkefest i  Leka kirke   kl 11.30. 

Søndag 3/10 Høsttakkefest i Gutvik bedehus  kl 15.00. 
Søndag 7/11  Allehelgensgudstj. Leka kirke   kl 11.30. 

Søndag 12/12  Lysmesse i Leka kirke    kl 15.00. 
               

 

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 

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 

Helsekoordinator Brita Myrvold  46 91 87 69 

Helsesykepleier Gunnhild J. Gutvik 47 05 11 35    

 

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 

 

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.10.00–14.00  onsdager  

Politikontakt - Anne Mette Selnes  48 99 75 54  

 

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 

 

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

