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Nr.14/22       15.juli  2022     Utgiver Leka kommune  

Tømmestasjonen er nå i drift 

Tømmestasjonen for bobiler og campingvogner finner du ved siden av Miljøtorget på 

Leknes.  

Vi venter på skilt, så inntil videre følger du skilting til Miljøtorget. 

               

Leka legekontor har telefontid mellom kl. 11.00 – 12.00 

alle hverdager – 743 87 038. 
               

Sommerstengt på Biblioteket på Leka i uke 26, 27 og 28. 

               

Nav Leka holder sommerstengt i ukene 

29 – 30 – 31 – 32 

               

Fotterapeut kommer til Leka og Gutvik  
Margareth Edvardsen kommer til Leka Sykestue 31. august og 01. september 
Gutvik bedehus 05. september. 

For bestilling av time ring: 901 52 243 

                

Leka Sokn 
Friluftsgudstjeneste søndag 31.juli kl 1500 i Nord-Gutvik 

 
Gudstjeneste i Leka kirke søndag 11.september kl 12.00. 
Konfirmantjubileum. 

               

Herlaugsgildet kan igjen ønske velkommen til 

familiemusikalen  

«Ørnerovet» på Spelplassen i Frøvik 
Fredag 15. juli kl 1300 – Premiere 

Fredag 15. juli kl 1600 
Lørdag 16. juli kl 1300  

Lørdag 16. juli kl 1600 
Søndag 17. juli kl 1300 
 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen for få en spennende opplevelse i år også. 
Billetter kan kjøpes på www.ornerovet.no  eller www.tikkio.no 

Arrangør: Herlaugsgildet 

 

http://www.ornerovet.no/
http://www.tikkio.no/
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                Informasjon fra Leka kommune 
               

 

 

Leka 2035 - samfunnsplanen 

 

Har du tanker eller ønsker om hvilke satsingsområder Leka skal 
ha fokus på?  
Ønsker du bidra til utviklingen av kommunen på en positiv 
måte? 
 
Kommuneplanens samfunnsdel legger grunnlag for hvordan Leka 
kommune skal utvikle seg og drives i årene framover. Nå kan du være med 

og forme framtiden til deg selv og alle andre som bor i Leka. Det gjør du 
med å komme med innspill til planarbeidet og medvirkningsfasen som nå 

er i gang.  
 

Vi ønsker innspill fra innbyggere, lag og foreninger, kommunens ansatte, 

næringsliv og andre på sentrale spørsmål samt andre innspill du eller dere 
måtte ha på hjerte:  

 

Hvordan gi innspill: 
- Du kan sende oss epost/ring direkte eller melde oss via kommunens 

facebook.  
- Avtal gjerne også møte med oss dersom du ønsker, se kontaktopplysninger 

nedenfor.  
- Du kan også delta på gjestebud – se oversikt over målgrupper nedenfor.  

- Om du ønsker å arrangere gjestebud kan du få bordduk som hjelpemiddel på 
ekspedisjonen. 

- Digital spørreundersøkelse vil bli gjennomført i løpet av august-september. Det 
vil komme mer informasjon om dette.  

Kontaktopplysninger  

E-post: post@leka.kommune.no 
Telefon: 74387000 

Facebook: https://www.facebook.com/lekakommune 
 

Kommunens ledergruppe/strategigruppe - Avtal gjerne møte med en av oss  
Navn Kommunalområde E-post Telefon 

Helga Bogen Størseth Helse og velferd helga.storseth@leka.kommune.no 93692634 

Ivar Hatland Oppvekst og familie ivar.hatland@leka.kommune.no 95104054 

Rune Saus Teknisk og eiendom Rune.saus@leka.kommune.no 99430512 

Kristin Floa Strategi og samfunn 
 

Kristin.floa@leka.kommune.no 95031415 

Annette Pettersen annette.pettersen@leka.kommune.no 46881079 

Venke Thorsen venke.thorsen@leka.kommune.no 95223145 

Beathe Johansen Beate.Johansen@leka.kommune.no 40041053 

Beathe Mårvik beathe.marvik@leka.kommune.no 95109887 

 
  

mailto:post@leka.kommune.no
https://www.facebook.com/lekakommune
mailto:helga.storseth@leka.kommune.no
mailto:ivar.hatland@leka.kommune.no
mailto:Rune.saus@leka.kommune.no
mailto:Kristin.floa@leka.kommune.no
mailto:annette.pettersen@leka.kommune.no
mailto:venke.thorsen@leka.kommune.no
mailto:Beate.Johansen@leka.kommune.no
mailto:beathe.marvik@leka.kommune.no
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Gjestebud som metode  
 
Å skape Leka er et felles ansvar. I en planprosess er det ikke bare sluttproduktet som er 
målet, men også veien dit. Det å skape samfunnsdebatt, engasjement og dialog blant 
innbyggere og organisasjoner er viktige elementer i arbeidet. Her har vi alle en viktig 
rolle. 
 
Gjestebudsmodellen består i at engasjerte enkeltpersoner og politikere tar på seg 

et ansvar for å være gjestebudsverter.  
 

Deg som gjestebudsvert 

o Å være vert innebærer å arrangere et gjestebud hjemme hos seg selv eller et 
annet sted. Du kan også be deg heim til en målgruppe (medlemsmøte, 

aktivitet etc.) 
o Den som er gjestebudsvert oppsummerer og sender inn referat/ «rapport» fra 

den gruppen som deltok. 
 

Velg deg en målgruppe 
o Vi ønsker at du som engasjert innbygger, ferierende eller politisk valgt 

representant i Leka kommune (kommunestyre, ungdomsråd, eldreråd og 
funksjonshemmedes råd) velger seg en målgruppe å være gjestebudsvert for.  

o Alle som har lyst, både innbyggere og andre med tilknytning til kommunen er 
svært velkommen til å gjennomføre et gjestebud.   

o Gå gjerne sammen to-og to, og velg deg en målgruppe, eller inviter noen du 
ønsker. 

o Det som er lurt er å velge en målgruppe du har spesielt interesse for å 

engasjere i dette viktige framtidsarbeidet for Leka. Se liste over mulige/ 
aktuelle målgrupper nedenfor (ikke uttømmende). 

 
Selvvalgt tema og bordduk 

o I disse gjestebudene skal deltakerne diskutere et gitt, eventuelt selvvalgt, 
tema relatert til kommuneplanen.  

o Vi har lager en bordduk med noen sentrale spørsmål som kan brukes som 
grunnlag for diskusjon, og som vi gjerne ønsker svar på (se nedenfor). Det 

kan selvfølgelig også meldes inn synspunkter og ønsker på andre tema. 
 

Hva skjer videre med Innspillene  
o Kan framføres/utstilles på folkemøte (til høsten) 

o Legges ut på egen medvirknings-side for samfunnsplanen på kommunens 
nettside 

o Vil være med som grunnlag for valg av utviklingsretning for kommunen  
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Målgruppe: ___________________________ 
Antall: _______________________________ 
Gjestebudsvert: ________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

          Leka kommune – samfunnsplan 
    Hva er dine hjertesaker som innbygger i Leka? 
- Hva synes du er bra med å bo i Leka og som vi må ta med 

oss videre i utviklingen av kommunen? 

- Hvilke utfordringer i samfunnsutviklingen i Leka mener du vi 

må arbeide mer med? 

- Hvordan opplever du kommunen som leverandør av 

tjenester? 

- Hva er viktig for deg å ta vare på?  

o Mitt lykkested… 

o Min beste opplevelse i Leka… 

Hvordan vil du at kommunens skal se ut om 5-10-15 år? 
- Min drøm for Leka… 

- Hva bør Leka kommune satse på / prioritere i årene 

framover? 

- Hva er det viktigste for deg å legge til rette for? 

- Hvordan kan vi etablere felles kultur og «vi-følelse» i hele 

kommunen? 

- Hva er betydningen av frivillig arbeid i Leka? 

- Er det viktig at vi fortsatt utvikler oss som turistmål? 

- Hva enker du om integrering / utenforskap? 
 



5 
 

 

Gjestebud som er gjennomført:  

o Leka Sanitetsforening  - gjestebud ble gjennomført 8. juni – se referat på kommunens hjemmeside 

o Nord-Gutvik Småbåthavn SA – gjestebud gjennomført 5. mai – se referat på kommunens 

hjemmeside 

o Alle over 65 + personer med nedsatt funksjonsevne – gjestebud gjennomført 23. juni – se referat på 

kommunens hjemmeside  

Gjestebud som planlegges gjennomført  

- målgrupper med politisk representant som gjestebudsvert. Målgruppen vil bli kontaktet av 

gjestebudsvertene 

o Barn og unge i grunnskole og barnehage + Ungdom (16-25) 

o Gutvik grendelag + Tørrisenget hytteforrening + Gutvik lysforening 

o Gutvik skytterlag 

o Leka Blandakor, Shantygutta, Leka bygdekvinnelag 

o Leka Båtforening 

o Leka IL  

o Leka skytterlag og Leka pistolklubb 

o Leka teaterlag 

o Næringsaktører – andre næringer 

o Ettermiddagstreffet 

Målgrupper som er «ledig» dersom du ønsker å være 
gjestebudsvert 

o 4 H 
o Barnefamilier (0-6) 
o Barnefamilier (6-16) 
o Fjellvang AL 
o Frøvik / Vonheim 
o Fønix korps 
o Herlaugsgildet 
o Horta velforening 
o Leka Bridgeklubb 
o Leka LHL 
o Leka museumslag 
o Leka bondelag – Leka småbrukarlag - produsentlag 
o Nye innbyggere – tilflyttere 
o Næringsaktører – havbruk 
o Næringsaktører – landbruk 
o Næringsaktører – reiseliv 
o Ungdomsklubben  
(listen er ikke uttømmende) 
 
 

               

 

Neste utgave av Lekaposten kommer om tre uker; fredag 5.august  2022. Frist for 

innlevering av stoff  er mandag 1.august  2022. Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti 
Hoff, tlf. 74387000  post@leka.kommune.no  

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

https://www.leka.kommune.no/tjenester/teknisk-og-eiendom/planverk/medvirkning-innspill-kommuneplanens-samfunnsdel/
https://www.leka.kommune.no/tjenester/teknisk-og-eiendom/planverk/medvirkning-innspill-kommuneplanens-samfunnsdel/
https://www.leka.kommune.no/tjenester/teknisk-og-eiendom/planverk/medvirkning-innspill-kommuneplanens-samfunnsdel/
mailto:post@leka.kommune.no
http://www.leka.kommune.no/
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Folkemøte Utslippsfri Metro til Sjøs  
Metro-Opus inviterer til åpent folkemøte på Leka Brygge lørdag 20. august klokken 16:00. 
Her vil det bli informert om utviklingsprosjektet Utslippsfri Metro til Sjøs. Det kommer flere innleggsholdere fra 
politikken og lokalt næringsliv.  
Med folkemøtet ønsker vi å åpne opp for innspill og diskusjon. Dette vil gi oss et viktig grunnlag i prosjektarbeidet.  
På kvelden blir det også servert en tre-retter-middag for de som ønsker det.  
 
Påmelding til middag kan gjøres til booking@metro-opus.com eller til Camilla N. Forås tlf.: 414 77 999 innen 01. 
august.  
Antall plasser er begrenset så det kan lønne seg å være tidlig ute. Pris Kr. 650,-. Husk å melde fra om eventuelle 
allergener.  
 
Vel møtt! 
 
 

 

 

mailto:booking@metro-opus.com
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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 

Namdal Landbrukstjenester SA   40 00 15 09 
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 

Tildelingskoordinator/brukerkontor 

Werna Arntzen    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 Kontordag på Leka første torsdag i mnd – kl 11-13 

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.10.30–14.30  onsdager  

Politikontakt – Morten S. Halvorsen  91 16 03 06 hverdager kl 08-15   

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  

AKTIVITETSKALENDER 

Juli 

15. – 16.  Sommerfestival – Leka Brygge Leka Brygge 

15. -  17.   Ørnerovet-musikalen - Herlaugsgildet Spelplassen Frøvik 

Tirsdag 19. Kl 1500-1730 Rulle – gjenvinningsmottak NTE-bygg 

Onsdag 20. Kl 1200-1700 Bygdadag - Med Mesternes Mester Museet, Skei 

Torsdag 21. Kl 1700 Herlaugskamper i fotball Leka Stadion 

Fredag 22. Kl 1600 Revy vises på Fjellvang Fjellvang, Solsem 

Lørdag 23. Kl 1200 Sykkelløp Leka Skole 

Lørdag 23. Kl 1900 Revyfest på Fjellvang Fjellvang, Solsem 

August 

Tirsdag 2. Kl 1500-1730 Rulle – gjenvinningsmottak NTE-bygg 

Tirsdag 16. Kl 1500-1730 Rulle – gjenvinningsmottak NTE-bygg 

Torsdag 18. Kl 0900 Skolestart for elevene  Leka Skole 

Lørdag 20. Kl 1600 Åpent folkemøte – Metro-Opus Leka Brygge 

Tirsdag 30. Kl 1500-1730 Rulle – gjenvinningsmottak NTE-bygg 

September 

Søndag 11. Kl 1200 
Gudstjeneste i Leka kirke – 

Konfirmantjubileum 
Leka kirke 

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

