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Informasjon fra Leka kommune
Kommunalsjef Teknisk og Eiendom informerer
Oppgaver innenfor daglig drift og vedlikeholdsarbeider går ufortrødent videre i vår
avdeling.
VA- anlegg:
- Fokuset innen VA-anlegg har de siste ukene vært i Gutvik. Vi har satt inn tiltak for å
få «Midtgardsormen» sjøledningen, til å forsvinne i dypet. Problemer har vært todelt,
ved at det har vært for lite lodd på ledningen, samtidig med at det pumpes en stor
del luft inn i ledningen fra pumpestasjon. Nedlodding er under utførelse, og
ferdigstilles i uke 18.
- Det ble i tillegg registrert ved kontrollrunde tett avløpsledning, etter tilfelle med
inntrengning av avløpsvann i en bolig. «proppen» ble lokalisert, tiltak ved spyling av
avløpsrørene utført, og problemet er nå utbedret og ferdigstilt.
- Kontroll, vedlikehold og rensing kummer fortsetter fortløpende.
- På Leka ha vi også hatt tette avløpsrør, som er blitt spylt og åpnet, og mannskapene
har nå generelt sett god oversikt over alle kommunale avløpsanlegg.
Veier:
- Vintervedlikeholdsperioden er nå gått over til sommervedlikehold.
- Alle veier i Gutvik og på Leka er nå 1.gangs skrapt og sett over, og alle veistikker er
fjernet.
- Det er ført inn grus på de dårligste partene i forbindelse med skraping.
- Veiene er nå i «god» forfatning og veilegemene tørker opp. 2.gangs skraping vil da
først bli gjennomført når veiene igjen er oppbløtt etter regn, og det vil samtidig bli
tilsatt kalsiumklorid for forebyggende støvdemping.
- Det vil bli i løpet av forsommeren bli igangsatt oppgraderingsprosjekter for
oppgradering av utvalgte veier i kommunen.
Offentlige bygg og boliger/leiligheter:
- Vedlikeholdsarbeider er nå så vidt igangsatt ved spyling av verandaer og tak og
bygninger generelt. Olje og malearbeider vil da følge på fortløpende fremover.
- Enkelte bygninger har større behov for renovering av andre, og dette arbeidet vil bli
startet opp i prioritert rekkefølge.
- Akuttrommet på helsehuset skal få en oppgradering og «face-lift», og nytt innkjøpt
inventar vil bli skiftet ut.
Uteområder:
- Uteområder vil nå bli prioritert fremover, og rensk av grøntarealer utenfor alle
offentlige bygg blir prioritert.
Det er generelt sett stor oppgave- og arbeidsmengde, og våre fagarbeidere jobber nå mere
etter plansatte oppgaver, og man har da mere fått styrt bort fra det som kunne oppfattes
som «brannslokking». Oppgavene blir da startet opp, gjennomført og avsluttet, som igjen
gir mer forutsigbarhet sammenhengende arbeide. Det medfører da også redusert
stressfaktor for de utførende fagarbeiderne, og man får et bedre sluttprodukt.
Det var det hele for denne gang og vi oppfordrer da alle beboere i kommunen om å varsle
oss om registrerte feil eller mangler, være seg på vei, på bygninger, på avløp eller vann.
Alle blir da på denne måten bidragsytere i den daglige drift av Leka kommune.
Kommunalsjef teknisk og eiendom
Rune Saus
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Leka Kommune Teknisk og Eiendom
I forbindelse med revidering av rammeavtaler for kjøp av tjenester, masse-levering,
maskinutleie mm., inviterer Leka Kommune alle lokale leverandører til konkurranse og til å
gi pris på utvalgte tjenester, utleier og masseleveranser.
Leka Kommune inviterer da interesserte om å ta kontakt pr. mail, med henvendelse om å
få lov om å delta i konkurransen og om å få tilsendt tilbudsmateriale. Kommunen
forbeholder seg retten til å anta eller forkaste et hvert tilbud, med grunnlag i for eksempel
manglende betaling av skatter og avgifter, mangel av EU-godkjenning på omsetting og
masser for salg, mangel på dokumentert fagkompetanse, eller annet som igjen skal være
grunnlag for utvelgelsen av leverandør.
Lengden på perioden tilbudene skal gjelde for, er under revidering og endelig
tilbudsperiode vil da følge tilbudsdokumentene.
Anmodning om deltagelse i konkurransen og utlevering av tilbudsdokumenter,
sendes til post@leka.kommune.no
Velkommen til konkurranse.
Rune Saus
Kommunalsjef Teknisk og Eiendom

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

Gratis henting av jernskrot!
Jerninnsamling våren 2021 skjer i uke 19, mandag 10 mai og tirsdag 11 mai.
MNA ved Retura kan komme til Leka/ Gutvik for å hente jernskrot.
Jernskrotet blir hentet på gården/området hvor det er samlet opp.
Ønske om henting må meldes inn før torsdag den 6 mai. til
Leka kommune ved Annette T. Pettersen, 46 88 10 79
eller til annette.pettersen@leka.kommune.no
Har du spørsmål? Ta kontakt med oss.
Leka kommune

Ledig stilling som 100% barnehagelærer
Det er ledig 100% fast stilling som barnehagelærer fra 1.august 2021.
Barnehagelærers nærmeste overordnede er pedagogisk leder på avdelingen.
Søknad:
Send oss søknad vedlagt CV og referanser.
Det stilles krav om godkjent politiattest for alle som jobber i barnehage.
Det blir gjennomført intervju med aktuelle kandidater.
Spørsmål rettes til styrer Linda Hansen Ekrem, 99697536
Søknadsfrist: 1.juni 2021
Søknad sendes: post@leka.kommune.no
Velkommen som søker hos oss!
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Sommerjobb for skoleungdom 2021
Elever ved ungdomsskolen og videregående skole
Strandrydding
Leka kommune søker også i år etter skoleungdom fra 14 år og oppover til ryddeprosjekter i
strandsonen.
Arbeidsperioden er uke 26, 27, 28 og 29, det vil si fra 28. juni – 22. juli.
Skriv i søknaden hvilke ukenummer du kan jobbe.
Søknaden må inneholde navn, adresse, fødselsdato, jobberfaring og litt om hvorfor du har
lyst til å jobbe med strandrydding.
Søkere som er bosatt i kommunen vil bli prioritert dersom det er flere søkere enn vi kan ta
inn.
Søknadsfrist: torsdag 20 mai
Søknaden sendes: annette.pettersen@leka.kommune.no
Skjøtsel av kulturlandskap
Leka kommune søker etter ungdom som ønsker å ta småoppdrag i Leka Utvalgte
Kulturlandskap (Skei).
Arbeidsperioden er uke 26, 27, 28 det vil si fra 28 juni -16 juli.
Oppgaver er bl.a:
- Vedlikehold/tiltak i Skeisnesset Kultursti og Steinhytta
- Mekanisk bekjempelse av uønskede arter (rynkerose, veitistel, småplanter av sitka)
- Rydding av arealer
Skriv i søknaden når du kan jobbe.
Søknadsfrist: torsdag 20 mai
Søknaden sendes: annette.pettersen@leka.kommune.no

SMIL-midler 2021
Leka kommune er tildelt en pott på kr. 250.000 til spesielle miljøtiltak i landbruket.

Hvem kan søke: Tilskudd kan gis til drivere av landbrukseiendom. Eiere av

landbrukseiendom kan også søke selv om de leier ut, forutsatt at det er drift med
produksjonstilskudd på eiendommen.

Søknad
Søknadsfrist til kommunen er satt til 1. mai 2021.
Det søkes elektronisk via Altinn: Søk SMIL elektronisk via Altinn
Søknadsskjemaet er lagt opp slik at de fleste etterspurte opplysninger kan fylles direkte inn
i skjemaet. Det vil være behov for bruk av vedlegg som utfyllende informasjon (kart,
kostnader m.m.).

Følgende tiltak kan omsøkes:
Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter. Omfatter planlegging av
større SMIL-tiltak.
Tilskudd til kulturlandskapstiltak og forurensingstiltak.

1. Tiltak i kulturlandskapet.

• Bevare og fremme biologisk mangfold, holde gammel kulturmark i hevd og bekjempe
fremmede arter.
• Friluftsliv og tilgjengelighet.
• Bevare kulturminner og kulturmiljøer (inkl. verneverdige bygninger)
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2. Tiltak mot forurensing.




Hydrotekniske anlegg og økologiske rensetiltak
Særskilte bygningsmessige miljøtiltak
Utslipp til luft

For mer info:
•
«Retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til spesielle tiltak i
jordbrukets kulturlandskap».
• Landbruksdirektoratet: Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Tilskudd til tiltak i beiteområder 2021
Leka kommune er tildelt 50 000 kroner til tiltak i beiteområder i 2021.

Hvem kan søke: Tilskudd gis til beitelag og andre former for organisert samarbeid der
det drives næringsmessig beitedrift. Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best
mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme
fellestiltak i beiteområdene.

Søknad

Søknadsfrist til kommunen er satt til 1. mai 2021.
Det søkes elektronisk her: Altinn
Søknadsskjemaet er lagt opp slik at de fleste etterspurte opplysninger kan fylles direkte inn
i skjemaet. Det kan være behov for bruk av vedlegg for utfyllende informasjon (kart,
kostnader m.m.).
Tilskuddet kan gis til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til
beitebruk i utmark, i tillegg til ulike planleggingsprosjekter som fører til god og effektiv
bruk av utmarksbeitene.
For mer info se:
• «Retningslinjer for prioritering tilskudd til tiltak i beiteområder – Leka 2021»
• Landbruksdirektoratet: Tilskudd til tiltak i beiteområder

DEN NORSKE KIRKE
LEKA KIRKELIGE FELLESRÅD
7994 LEKA

Litt informasjon fra kirkevergen om festeavgift
Festeavgiften gir den ansvarlige for gravstedet en disposisjonsrett over gravstedet,
men plikter også å holde det i hevd i samsvar med lov, forskrifter og vedtekter
(Gravferdsloven § 14) I våre lokale vedtekter er maksimal festetid satt til 80 år.
Festeavgiften er pr dags dato 150.- pr år og vi sender ut faktura for 10 år av
gangen. De første 20 årene etter et dødsfall er det ikke avgift.
Når den som besørger gravferden, ønsker å reservere en grav ved siden av den
som tas i bruk, må graven festes. Det vil si at man mot betaling skaffer seg en rett
til å disponere den reserverte graven. Ved ønske om reservasjon av grav, vil det
nye vedtaket om festeavgift innebære innkreving av festeavgift gjeldende fra første
dag.
Ved spørsmål vedrørende festeavgift, ta kontakt med Arild Hestø på
telefon, 908 60 814 eller mail Ah585@kirken.no
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Leka kommune har fått tildelt kr 250 000,- i tilskudd til
bruk på lokale tiltak som følge av covid-19 pandemien
Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge
smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters
kostnader eller tap som følge av smittevernstiltak og nedstenging, støtte til virksomheter
innenfor reiselivs, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av
ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.
Det kan også gi støtte til fellestiltak for reiselivet, som på grunn av pandemien har stor
omsetningssvikt i 2021.
Tiltak som skal i gang settes må beskrives og kostnadsberegnes. Tap som følge av covid19 pandemien må dokumenteres.
Søknadsfrist 20. mai.
Søknader sendes gjennom Stotteordning (regionalforvaltning.no)

Fotpleier til Leka og Gutvik
6. – 7.mai på Leka og i Gutvik 10.mai.
Bestilling av time til Margaret Edvardsen på tlf 901 52 243.

Rådyrvaldet på Leka
Det avholdes årsmøte i rådyrvaldet på Leka torsdag 6.mai kl 20.30, det serveres gryterett,
vanlige årsmøte saker og valg. Ellers kan andre ting tas opp, bør noe sjekkes opp på
forhånd ta kontakt med undertegnede.
Jacob Sandvik 93099681

Takk
Jeg ønsker å takke alle lækkværinger som har støttet meg under denne skisesongen.
En spesiell stor takk til kommunen, sanitetsforeningen og idrettslaget som har bidratt
økonomisk.
Det ble min beste sesong med noensinne med en 9.plass fra Tour de Ski og fem topp 30
plasseringer som beste minne.
Jeg er stolt og ydmyk over all støtten jeg har fått og gleder meg allerede til å planlegge
neste sesong hvor OL blir hovedmålet!
Mvh
Thomas
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ORIENTERING OM NYTT UTLEIEOBJEKT I SKEISENTERET
– INVITASJON TIL EVENTUELLE LEIETAGERE
Torsdag 22.04.2021 vedtok en enstemmig generalforsamling i Leka Industriselskap AS å
etablere ett nytt utleieobjekt i Skeisenteret. Utleieobjektet vil være ett fundament for å
kunne etablere ett spisested/kafé.
Utleieobjektet vil ikke være fullstendig utbygd, så eventuell leietager, etter forpliktende
leieavtale, vil kunne delta i utformingen av utleieobjektet. Nærmere informasjon vil bli gitt
på interessentmøtet som avholdes tirsdag 04.05.2021, klokken 2000 på Lekatun.

Skisse til planløsning

Gudstjenesteplan
02.mai

Leka kirke

22.mai

Leka kirke

15.august

Leka kirke

Samtalegudstjeneste ved årets
konfirmanter ved Johannes Kvangarsnes
og Fredrik Skreddernes
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Johannes
Kvangarsnes.
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Johannes
Kvangarsnes.

Det er i år åtte konfirmanter i Leka. Det blir derfor to konfirmasjonsgudstjenester for å
redusere eventuelle utfordringer med antall gjester i kirken.
Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker fredag 14.mai
Frist for innlevering av stoff er mandag 10.mai
Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff, tlf. 74 38 70 00 post@leka.kommune.no
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AKTIVITETSKALENDER
Mandag 3.
Tirsdag 4.
Torsdag 6.
Tirsdag 11.
Tirsdag 18.
Tirsdag 25.

Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl

1900
2000
2030
1500-1730
1030
1500-1730

Tirsdag 8.
Tirsdag 8.
Torsdag 17.
Tirsdag 22.

Kl
Kl
Kl
Kl

1030
1500-1730
1030
1500-1730

MAI
Turneteateret – Hei kjære heim
Leka industriselskap – interessent-møte
Årsmøte i Rådyrvaldet på Leka
Rulle – gjenvinningsmottak
Formannskapsmøte
Rulle – gjenvinningsmottak
JUNI
Formannskapsmøte
Rulle – gjenvinningsmottak
Kommunestyremøte
Rulle – gjenvinningsmottak

Herlaughallen
Lekatun
Lekatun
NTE-bygg
Lekatun
NTE-bygg
Lekatun
NTE-bygg
Lekatun
NTE-bygg

Nyttige telefonnummer

Leka kommune, servicekontoret
kl. 10.00 – 14.00 tlf 74 38 70 00
post@leka.kommune.no / www.leka.kommune.no
Publikumsåpne kontorer forøvrig
kl. 10.00 – 14.00
Lege/ legesekretær
74 38 70 38 kl.1100 – 1200 mandag- fredag
Legevakt
116117
Nødnummer legevakt
113
Politi
02800
Nødnummer politi
112
Brann
110
Tannlege – Ytre Namdal tannklinikk, Rørvik
74 17 60 20
Veterinærvakt
74 39 91 66
Kontakt ved påkjørsel av dyr, Leif Pettersen
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
Kirkekontor
Sokneprest Johannes Kvangarsnes
Kirkeverge Arild Hestø
Tilbringertjenesten og handlerute
Leka Taxi AS
Leka vassverk SA,
Arve Haug
Anders Larsen
Skatteetaten; ligningskontor
NAV Leka onsdager kl.1000 – 1400
Politikontakt for Leka: Anne Mette Selnes
Lekaferga
Turistinformasjon
Fjord Viking (hurtigbåt Leka – Namsos)
Midtre Namdal Avfallsselskap

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
91 77 85 43
91 59 66 96
80 08 00 00
55 55 33 33
48 99 75 54
95 73 70 53
74 39 97 70
48 29 45 60
74 28 17 60
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