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Nr. 20/19        

            
Utgiver:               Leka kommune      Dato: 18.oktober  2019  

 

 
Våre bøssebærere kommer for å ta i mot ditt 
bidrag søndag 20.oktober kl. 1500 - 1800 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dersom du ikke er hjemme, eller mangler kontanter når du får 
besøk, så er det andre måter å gi økonomisk støtte på:  

du mottar lapp fra bøssebærer om dette 
 
 

 

Område Bøssebærer 

Madsøya-Kleiva Kjetil Bjørnstad 

Frøvikmyra - Gongstøa Lars Erik Holand 

Husby Bjørn Arne Laugen 

Husby – Skei – Hållonda Arnfinn Holand 

Myrå – Botnet – øvre 
Leknes Ole Kristian Holand 

Nedre Leknes Annette Pettersen 

Yttersida Jan-Erik Skogsøy 

Solsem Beathe Mårvik 

Struten - Haug  Ikke klart 

Gutvik Steinar Tørriseng 
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                 Informasjon fra Leka kommune 
 
 

NÅ I HØST KOMMER FIBER TIL HAUG OG SOLSEM   
 
Lekas ambisjon er full dekning. 
 

Det har forut vært forhandlinger, møter med fylkeskommunen , og jobbet over lengre tid - 
både rådmann og ordfører har deltatt før en får dette på plass og nå kan starte opp 

arbeidet i høst. Det er « hard kamp» om disse N-kom midlene, men som saken viser så 
fikk vi prioritering også til videre utbygging av trinn2. 
Det er en betingelse at kommunene går inn med egenandeler slik som det har vært 

orientert om tidligere. 
 

Prosjektet, trinn 2 i Leka Kostnad og finansiering 
Total kostnad for prosjekt er stipulert til: NOK 5 085 000,- eks mva. Utbyggingen er 
planlagt finansiert slik: 

Utbygger: NOK 1 900 000,- eks mva 
NKOM: NOK 2 150 000,- eks mva 

Leka kommune: NOK 1 035 000,- eks mva 
 
Det gir internett med hastighet  500 mbit opp 500 ned . Det gir også TV altibox. 

 
Igangsettelse snarest. Leka kommune jobber videre med ambisjon om full 

bredbåndsdekning. Det jobbes samtidig med å få på plass bredbånd til oppdrettsanlegg 
i Skråen og på yttersiden, samt husstander i Skråen og yttersiden i samarbeid med 

fylkeskommunen og oppdrettsselskapene. Det legges frem samarbeidsavtaler til 
kommunestyret før godkjenning.  
 

Madsøya  må  jobbes videre med i neste trinn- søke N-kom som eget prosjekt hvis det skal 
bygges der. Det er kostnadsberegnet til  2,4 mill. kroner og med kommunal egenandel på 

0,7 mill. kroner. 
 
Gutvik har fått i høst , men til Nord- Gutvik må det også jobbes for en god løsning hvis 

ønskelig.  Det er to alternative måte, henge i stolper eller ned graving.   Legge ned 
trekkrør ved alle typer gravearbeid vil være lurt i forkant. Det må lages i så fall 

prosjekteres og søkes N-kom som tildeler midler årlig. 
 
Vi takker for øvrig  fylkeskommunen ved Pål Magnar Dahlø for godt samarbeid. 

 
Mvh Per-Helge Johansen, ordfører 
               

Salg av ved 
Ved selges i små og store sekker. 
Kontakt Torgrim Furre på telefon 48197519. 
               

Ettermiddagstreff mandag 28.oktober 
på biblioteket kl. 15.30-17.30 
Hilsen Randi, Birgit, Karin og Ingunn. 

 

 

 

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiv6JuJ0bTkAhVMdJoKHbCoCXkQjRx6BAgBEAQ&url=https://villavekst.bodo.kommune.no/kaffe-og-vafler/category7465.html&psig=AOvVaw189ft7kxesP9odMpJMcs_R&ust=1567599376229345
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Uke 41:  

Endelig kom asfalten- sier folk. Ja, enig. 
Hver morgen kommer det en båt til kai på Skei med rykende varm asfalt fra Ørlandet. 

2 båter går i skytteltrafikk 7 dager til ende. 
Dette er 1 trinn i asfaltprogrammet. Trinn 2  som i hovedsak er Gutvik ,noen mindre veier 
på Leka og Madsøya  er med i prisene fra Veidekke og trenger ikke ut på anbud. Det er 

nødvendig med noe grunnarbeid for at asfaltering skal kunne skje til våren 2020. Da vil det 
enda være noen veier igjen som må vurderes i trinn 3 etter økonomiplanen i 2021 eller 

2022. 

For første gang i historien asfalterer Leka kommunale veier.  Det bli så fint, høyner 
standarden på samfunnet, gjør framkommelighet bedre for kjørende, syklende og 

gående.  Det blir så stille, at en kan komme frem sovende. 

Asfalt er  varmrett . 6 lastebiler,  blide karer kjører ut uten stans. Det samme er folkene på 

asfaltmaskina fra Veidekke, trafikvakten og alle involverte. 13 personer jobber uten pause- 
akkurat som vi andre. Kvalitet i alle ledd. 
 

Stig Gåsbakk fra Veidekke A/S sender daglig oppdatering til kommunen klokken 08.00- og 
vi holder kostnadene – en stund så det ut til at vi måtte ta vekk Skeismyrveien, men nå 

klarer vi den også innenfor rammen 

Veg nr Vegnavn Total kost eks mva 

Rigg 2019 Rigg og drift 2019 kr 392 450,00 

1 Leknessjøveien kr 1 073 755,00 

2 Botnaveien kr 339 967,00 

3 Våttvikveien kr 338 460,00 

4 Klokkarmarkveien kr 863 154,00 

5 Skeisveien kr 160 300,00 

6 Skeismyrveien kr 502 049,00 

7 Leknesveien+parkering kr 368 060,00 

8 Vassdalveien kr 1 614 946,00 

9 Årdalveien kr 361 540,00 

10 Rossvikveien kr 180 849,00 

11 Leka barnehage kr 103 630,00 

Kantrensk Alle veger kr 191 369,00 

Tillegg Høvling og grusing, alle veger kr 155 000,00 

      

      

      

      

Skjemaet viser priser spesifisert for 
årets veier som asfalteres. Her er 
det finregnet på meter og 
kubikkmeter asfalt. 

 
kr 6 645 529,00 

  
Arbeidet har gått perfekt – etter planen. Arbeidslaget  har stått på hele uken, hver dag fra 
tidlig morgen- sist nå i hele natt fra kl. 03.00 før de tar helg. 

Kan nevne: Det koster opp mot en halv mill. årlig å vedlikeholde 
grusveiene  hovedsakelig  grus og salt.  Asfalt tjeners inn igjen ved spart vedlikehold. 

Veien som nå asfalteres var tidligere klarert av Leka kommune. 
God infrastruktur er å legge til rette for framtida, for utvikling, for næringsvirksomhet, 
arbeidsplasser og  for kommende generasjoner.  
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Leka kommune er liten. Det er  viktig når vi fikk tillit fra Stortinget til å være egen 
kommune   å bruke den fantastiske muligheten  til å utvikle Leka med samme standard 

som andre steder.  
Skal vi henge med i norsk utvikling så må vi sørge for en like god vei, asfalt, fiber og annen 
infrastruktur i Leka som ellers i landet.  

Det er et signal om at samfunnet her skal leve og blomstre. 
Mvh Per-Helge Johansen, ordfører 

               

LEDIG STILLING I LEKA KOMMUNE - 

HELSEKOORDINATOR 
Det er ledig 50 % stilling som koordinator innen helse, pleie og omsorg i Leka kommune.  

Stillingen er organisatorisk underlagt sykepleiesjefen. 
Arbeidsoppgaver og arbeidsområder 
Du vil samarbeide tett med sykepleiesjefen med følgende oppgaver/områder:  
Koordinere arbeidet med bedre tverrfaglige innsats i alle tjenester i PLO 
Koordinere dagaktivitetstilbud for demente som er hjemmeboende 

Koordinere folkehelsearbeid 
Ungdomsråd 
Kompetansekrav: 

Verne- eller sykepleier eller annen helserelatert utdanning på dette nivået 
God forståelse for mennesker med sammensatte problemer 

Gode ferdigheter i kommunikasjon og relasjonsbygging 
Praksis fra lignende arbeidsområder 
Vi ønsker at du skal være 

Åpen, kompetent og modig 
Utviklingsorientert 

Vi tilbyr: 
Et nytt og spennende tilbud i et oversiktlig og trivelig miljø. 
Gode pensjons- og forsikringsordninger. 

Lønn etter tariff. 
Personlig egnethet vil bli vektlagt ved valg av kandidat til stillingen. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til leder Sandra Kvernø, tlf. 905 02 636 
Søknad med CV sendes til post@leka.kommune.no 
Attester og vitnemål tas med til intervju. 

 
Søknadsfrist 25.10.2019  

Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jf. arbeidsmiljøloven § 14.3 7 og HTA 
kap 1 § 2.3. 

mailto:post@leka.kommune.no
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Vaksineanbefalinger influensasesongen 2019-2020 

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av 
influensa. Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske 

grunnsykdommer. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som 
følge av sykdommen. Influensavaksinen kan redde mange av disse. 

Grupper som anbefales influensavaksine 
Influensavaksine anbefales spesielt for:  

 Gravide i 2.og 3.trimester og gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko anbefales 

å vaksinere seg før influensasesongen. 

 Beboere i omsorgsboliger og sykehjem 

 Alle fra fylte 65 år 

 Barn og voksne med: 

 diabetes type 1 og 2 

 kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt 

 kronisk nevrologisk sykdom eller skade 

 nedsatt immunforsvar 

 svært alvorlig fedme (KMI over 40) 

 annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig 

helserisiko, etter individuell vurdering av lege 

I tillegg anbefales influensavaksine til: 

 Helsepersonell som har pasientkontakt. 

 Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter 

 Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.  

 
Datoer og sted :  

Leka helsestasjon :  Tirsdag 05. november kl 14.00 – kl 15.30. 
Leka helsestasjon :  Onsdag 06. november kl 09.00 – kl 14.00. 

Gutvik bedehus:       Fredag  15. november kl 11.00 – kl 14.00. 
 
Mvh  
Helsesykepleier Gunnhild Gutvik, tlf 47051135   

               

VEILYS NORD 

 
Så er tiden kommet for ny økonomisk dugnad for å kunne ha lys langs 

veiene. Takket være alle som har betalt kontingent tidligere har vi klarti å 
ha lysene tent også sist vinter i tillegg til reparasjoner og vedlikehold. 

For at det fortsatt skal være lys langs veiene trenger vi at alle er med på 
denne økonomiske dugnaden. Reparasjoner og materialer som f.eks lyspærer koster 
– og strømregningene kommer. 

 
  Kontingent for vinteren 2019-2020 er fortsatt kr. 550,-. 

 
Giro sendes ut til husstandene i gjeldende område – dersom du ikke har mottatt giro har 
du allikevel mulighet til å gi ditt bidrag til lys langs veiene ved å overføre til 

nedenforstående kontonummer. 
Husk å skrive hvem som er betaler i merknadsfeltet slik at du kan være med på trekning 

av en oppmerksomhet til jul.  
VEGLYS NORD KONTO: 4468 05 24 979 

Veglys Nord omfatter området Leknessjøen - Leknes - Husby - Skei - Myrå - Hållonda til 

Botnet, Husby - Frøvik, samt området Klokkergården - gangvei til skolen. 
Vennlig hilsen Veglys Nord 



6 
 

 
Takk 
Hjertelig takk for gaver og blomsterhilsener på min 80-årsdag! 
Hilsen Harald 

               

2T 2019 ! 
Vi starter opp med spinning igjen fra 15. oktober 

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 2019  

 

    
 

 

 

 

 
Har du spørsmål, lyst på en egen innføring- 

ta kontakt med Annette Pettersen eller Kjell Arve Sønnesyn. 

 

 

Trimkortsesongen 2019 
Mange har vært på tur, og noen har allerede levert trimkortene. 

Dere kan levere trimkortene når dere er ferdige. 
 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 2020. 

Det vil bli trekning på kortene! 

 
 
 

 
Hilsen Leka IL Allidrettsgruppa 

 

 

Gudstjenester i Leka  høsten 2019 
03.november Kl. 11.30 Allehelgensgudstjeneste i Leka kirke  

24.november Kl. 11.30 Lys Våken gudstjeneste i Leka kirke 

24.desember Kl. 12.00 Julegudstjeneste i Leka kirke  
Trenger du skyss til kirken? Ring Beathe Mårvik 951 09 887 
 

Kl Mandag Tirsdag Torsdag 

19:00 Div 

Styrke/kondisjon/ 

Uttøyning 

 

  

19:30  Spinn 45/styrke 

 

Spinn 45/styrke 
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DIVERSE ÅPNINGSTIDER 

Biblioteket 416 85 393 Onsdag 1830 - 1930 

Lekamøya Spiseri 417 68 615 Catering,selskap,for lag/grupper,etter avtale  

Ednys Bakeri 405 42 130 Hver dag  0800 – 2230 
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Nyttige telefonnummer      
Leka kommune, servicekontoret   kl. 10.00 – 14.00  tlf  74 38 70 00 

www.leka.kommune.no   

Publikumsåpne kontorer forøvrig        kl. 10 .00 – 14.00  post@leka.kommune.no  

   

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 Oddgeir Haug  91 85 22 51   

eller Leif Pettersen       95 82 65 28 

Leka sykestue       47 50 86 05 

Hjemmesykepleien       90 11 05 72 

Pasienttelefon, sykestua     47 51 50 10 

Helsesykepleier Gunnhild J. Gutvik    47 05 11 35    

Fysioterapeut Arnfinn Holand    99 59 39 67 

Kirkekontor       74 39 54 00  

Sokneprest Donata Faustmann    92 01 24 81 

Tilbringertjenesten  og handlerute     07 417 

Leka Taxi AS         40 69 27 00   

Leka vassverk SA,  Arve Haug    91 77 85 43  

 Anders Larsen   91 59 66 96 

Ytre Namdal Skatteoppkreverkontor   74 38 26 00 

Skatteetaten;ligningskontor     80 08 00 00 

NAV Leka onsdager kl.1000 – 1400     55 55 33 33  

Politikontakt for Leka:Ole Kr. Holand   41 65 60 90 

Lekaferga        95 73 70 53    

Turistinformasjon       74 39 97 70 

Foldafjord (hurtigbåt Leka – Namsos)   41 51 36 22 

 

Neste utgave av Lekaposten kommer om 2 uker, fredag 1.november.  

Frist for innlevering av stoff  er mandag 28.okt.  

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

MØTER, ARRANGEMENT, AKTIVITETER, FRISTER 

OKTOBER 

Tirsdag 22. Kl. 1500-1730 Rulle NTE-bygg 

Torsdag 24. Kl. 1030 Kommunestyremøte Lekatun 

NOVEMBER 

Onsdag 6. Kl. 1030 Formannskapsmøte Lekatun 

Tirsdag 12. Kl. 1500-1730 Rulle NTE-bygg 

Torsdag 21. Kl. 1030 Kommunestyremøte Lekatun 

Onsdag 27. Kl. 1030 Formannskap Lekatun 

Lørdag 30. Kl. 1200-1500  Julemarked Lekamøya Spiseri 

DESEMBER 

Fredag 6.  Julekonsert – Leka blandakor Leka kirke 

Tirsdag 10. Kl. 1500-1730 Rulle NTE-bygg 

Torsdag 12. Kl. 1030 Kommunestyremøte Lekatun 

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

