
1 
 

     
 

 

 

 

 
 

Nr. 16/19        

            
Utgiver:               Leka kommune      Dato: 23.august 2019   

Gratis datakurs – oppstart i august 

Til alle som har meldt seg på kurs som vi antok skulle begynne i vår; 

oppstart av datakurs blir mandag 26. og tirsdag 27.august på 

Lekatun. Det er fortsatt mulig å melde seg på, for det er såpass stor 

interesse at det kommer til å holdes flere kurs samtidig. Det blir satt 

opp tema, nivå og tidspunkt etter interesse og behov. Arrangør er IT-

kunnskap Midt-Norge, og kursholder er Berit Øie som før. Er du 

interessert, så ring oss på servicekontoret på 74387000 eller send oss 

en e-post på post@leka.kommune.no  

 

Hyggekveld for eldre i kommunen over 60 år, 

søndag 25. august kl. 15.30 på Lekamøya Spiseri 

 

 

Felleskjøpet med flere arrangerer Slåttegraut for bønder på 

Leka 4.september kl. 11-14 ved Coop Marked.  

Felleskjøpet Rørvik har med et utvalg av varer fra Felleskjøpet-

butikken.   

 

 

Neste utgave av Lekaposten kommer om 2 uker, fredag 6.september  

Frist for innlevering av stoff  er mandag 2.september 

Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff  

tlf. 74 38 70 00    post@leka.kommune.no  
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                 Informasjon fra Leka kommune 
 
               
 

Leka bygger videre for framtida og kommende 

generasjoner.  

 
 Nå kobles straks de første opp i Gutvik med fiber, internett, tv- alt i box og telefoni.  

Ofte ligger kapasiteten på det nye nettet på 500 Mbit/s på opp og ned-lasting. 

Mange steder var det delvis bare 1 tidligere. Fiber som bygges ut nå kommer bla. 

fordi Kystgruppen (samarbeidet mellom Leka- Nærøy- Vikna ) var tidlig ute og søkte 

om N-kom midler. Leka kommune har også søkt og fått innvilget egne midler til å 

bygge ut videre trinn 2. Det er fra Frøvik til og med Solsem.  Vi jobber med 

kostnader og har planer om at «alle» må sikres et likeverdig tilbud.  

 Brua til Rossvika, utsatt frist til 15 oktober etter ønske om en måneds utsettelse fra 

entreprenør. Denne investering er nødvendig for dagens brukere, men like viktig 

med god infrastruktur for framtidas behov for utvikling i Rossvika, Reppen og på 

Austra. 

 I disse dager skal det forhandles og signeres kontrakt med asfaltselskap etter 

avsluttet anbudsarbeid. Trønderplan var leid inn til prosjektering og   

konsulenttjenester.  Kommunestyret har gjort enstemmig vedtak på forhånd, men 

vil likevel få godkjenne kontrakt før igangsettelse. Dette er trinn 1.  

  Videre må utbedring og forsterking til på resterende kommunale veier for å 

videreføre asfaltprogram de neste år. Det vil være svært gunstig med et samarbeid 

med fylkeskommunen for å få asfaltert resterende FV. Til nord-Gutvik og kommunal 

vei der. 

Asfaltering er en god investering, spesielt på lang sikt. En høyner nivå og kvalitet på 
vei og samfunn. En sparer inn kostnadene på vedlikehold, grusing, salting og så 

videre. Oppstart vil bli først i september. 
 

 Leka og andre kommuner kan være selvstendige kommuner hvis vi vil. Det 

er politikken og folket som former/bygger landet. Det lokale folkestyret, men like 

avgjørende vil Stortinget alltid være. Stortinget hørte på Leka, de 10 øykommunene 

og trodde på oss. Stortinget viste oss stor tillit når de ombestemte seg og vedtok at 

Leka skal bestå som selvstendig, økonomisk og juridisk kommune.  Nå kan vi bygge 

for framtida og ungdommen. Det er naturresursene som gir oss livsgrunnlaget både 

til by og land. Bosetting og infrastruktur i hele landet vil være god investering for 

framtida. Kompetanse og arbeidskraft trengs til det over alt. 

 På 60- tallet investerte vi i kortbanenettet. Det var ikke for at det var så lønnsom, 

men fordi det var nødvendig. Nå ser vi at havbruket og andre benytter Widerøes fly 

som lander her, der og overalt langs kysten. La oss trekk lasset sammen. 

 

Med vennlig hilsen Per-Helge Johansen, ordfører 
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Alle som har stemmerett og ønsker å bruke den, skal gis mulighet til å stemme ved valg til 
kommunestyre, fylkesting og storting. Din stemme teller i den kommunen og det fylke der 
du er manntallsført. 

Manntall for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 ligger til offentlig gjennomsyn på 
Lekatun på Leka og hos Harald Henriksen i Gutvik.  

 
 
Ordinær forhåndsstemmegivning fra 10. august til fredag 6. september:  

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune fram til siste fredag før offisiell 
valgdag.  

 
I Leka kommune kan du forhåndsstemme på følgende steder: 
Alle hverdager     kl. 1000 - 1400 på Lekatun  

Fredag 23. august     kl. 1900 - 2100 på Lekatun  
Lørdag 24. august     kl. 1100 - 1330 Gutvik grendehus  

Lørdag 31. august     kl. 1100 - 1330 Lekatun  
Onsdag 04. september    kl. 1600 - 1700 Leka sykestue  
 

 
Ambulerende forhåndsstemmemottak:  

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. Søknadsfrist for å kunne stemme hjemme er onsdag 4. september. 
Kontakt servicekontoret på Lekatun, eller ring 743 87 000 for å avtale tidspunkt.   
 

 
Valgting søndag 8. september:  

I Leka kommune er det vedtatt å ha åpent valglokale også søndag før offisiell valgdag. 
Lekatun benyttes som stemmelokale for alle kretser i kommunen.  
 

For alle stemmekretser    kl. 1300 - 1600 på Lekatun  
 

 
Valgting mandag 9. september:  
Offisiell valgdag i 2019 er fastsatt til mandag 9. september. 

Du kan avgi din stemme på valgdagen på følgende steder i Leka kommune: 
 

Valgkrets 001 Gutvik    kl. 1100 – 1630 Gutvik grendehus  
Valgkrets 002 Kvaløy/Husby   kl. 1100 – 1900 Lekatun  
Valgkrets 003 Haug/Solsem/Stein  kl. 1100 – 1630 Grendahuset Fjellvang 
               

Ledig stilling! 
Det er ledig stilling  som  badevakt ved offentlig bading! 
Vi trenger en kvinnelig badevakt– som vil ha spesielt ansvar for damegarderoben. 

Stillingen er på ca 6 timer uka, fordelt på to kvelder i uka (onsdag og fredag), fra midten 
av oktober til påske. Du må være over 18 år og svømmedyktig. Opplæring vil bli gitt, samt 
kursing på hjerte/ lunge/ livredning. 

 
Søknadsfrist: 15. september 2019 

Er du interessert – send søknad til Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 Leka eller 
post@leka.kommune.no 
For mer informasjon ring: Venke Thorsen, 95223145. 
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LEDIGE STILLINGER I LEKA KOMMUNE / PLEIE OG 

OMSORG / RENHOLD 
HJEMMEHJELP 
50 % stilling som hjemmehjelp for snarlig tiltredelse. 20 % stilling er fast, 30 % har 
varighet fram til 15.juni 2020. Mulighet for fast tilsetting også i denne stillingsdelen etter 

denne dato. Søker må ha førerkort og bil. 
SYKEPLEIER 

30 % fast stilling ledig fra 1.oktober 2019 for sykepleier eller vernepleier. Dette er en 
helgestilling. Det kan påregnes vakter i tillegg. 
KOKK 

8 % stilling for snarlig tiltredelse med varighet ut året i første omgang. Dette er en 
helgestilling.  

RENHOLDER 
70 % stilling som renholder for snarlig tiltredelse og fram til 15.juni 2020. Mulighet for fast 
tilsetting etter denne dato. Søker med fagbrev foretrekkes, men opplæring vil bli gitt, og 

alle oppfordres til å søke! 
 

For spørsmål om stillingene, kontakt Sandra Kvernø tlf  905 02 636. 
Søknader sendes: post@leka.kommune.no. 
Søknadsfrist 6.september 2019. 
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Tid og sted for Kirkevalget i Leka 
Med dette kunngjør Den norske kirke tid og sted for valg i Leka sokn. Det skal velges 

medlemmer til Leka menighetsråd og til Nidaros bispedømmeråd.  
Valgdagen er 9. september 2019. 
 

Vi har følgende stemmekretser, valglokaler og åpningstider:  
Gutvik - Gutvik grendehus,      kl. 11.00-16.30 

Kvaløy/Husby - Lekatun,      kl. 11.00-19.00 
Haug/Solsem/Stein - Grendahuset Fjellvang,   kl. 11.00-16.30 
 

På valgdagen må du gå til den stemmekretsen du hører til. Dersom du er usikker på hvor 
dette er, sjekk valgkortet eller ta kontakt med kirkekontoret.   

 
Forhåndsstemming 
Det vil være anledning til å forhåndsstemme i perioden 12. august til 6. september 2019 på 

Lekatun og kirkekontoret på Kolvereid mandag til fredag i tidsrommet 10.00 – 14.00.  
 

Valgkort 
Alle medlemmer av Den norske kirke har stemmerett fra det året de fyller 15 år. Du må 
være døpt for å være medlem i Den norske kirke. Valgkort blir utsendt til alle medlemmer 

av Den norske kirke i starten av august. Hvis du ikke har mottatt valgkort, kan du ta 
kontakt med kirkekontoret.  

 
Ettersyn av manntall 
Kirkelig manntall for Leka sokn er tilgjengelig for ettersyn på Lekatun og Kolvereid 

kirkekontor i kontorenes ordinære åpningstid i perioden 12. august til 6. september. Det er 
kun anledning til å kontrollere opplysningene som angår en selv, eller en annen person 

som en har fått skriftlig fullmakt fra. Den som mener at en selv eller noen annen uriktig er 
blitt innført eller utelatt fra manntallet i soknet, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. 

Kravet skal være skriftlig og begrunnet. 
 
Ved valg til menighetsråd i Leka sokn er det én godkjent valgliste: Nominasjonskomiteens 

liste. Valget gjennomføres som flertallsvalg.  
 

Kandidatene er oppført i prioritert rekkefølge. 
1. Kirsti Audhild Hoff, 1965, Leka 
2. Magne Gudmund Smenes, 1978, Gutvik 

3. Trine Olsen, 1967, Leka 
4. Lars Erik Holand, 1981, Leka 

5. Sandra Kvernø, 1961, Leka 
6. Rune Morten Rogne, 1967, Leka 
7. Linda  Beate Ressem Johansen, 1986, Leka 

8. Tor Jørgen Bjørknes, 1952, Gutvik 
9. Silje Terese Hansen, 1990, Leka 

10. Lars Einar Garstad, 1976, Leka 
11. Vidar Furre, 1963, Leka 
12. Bjørn Terje Hansen, 1958, Leka 
 

Velkommen til Kirkevalget 2019! 
               

Oppfordring 
Vi oppfordrer alle, av trafikksikkerhetsmessige hensyn, til å klippe busker, hekker og trær 
som henger ut i fylkesveien og kommunale veier.  

Spesielt viktig er dette ved utkjøringer og kryss. 
På forhånd takk. 

Leka kommune 
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Informasjon fra teknisk 
Går du med planer om bygging i en eller annen form,  

ta kontakt med kommunen i god tid. De fleste tiltak er søknadspliktige. 
De tiltak som ikke er søknadspliktige, må meldes inn til kommunen når de er 
ferdige på et eget skjema.   

Dette gjelder bygg over 15 kvm. 

 
Er det søknadspliktige tiltaket ditt ferdig, må du husk å søke kommunen om ferdigattest. 
Bygningen kan ikke taes i bruk før det er søkt om midlertidig brukstillatelse eller 

ferdigattest. 
Brudd på dette kan medføre overtredelsgebyr Iht. PBL § 29-7c. 

 
Krav til eksisterende byggverk PBL § 31-3:  
Sikring og istandsetting. Eier eller ansvarlige plikter å holde byggverk og installasjoner som 

omfattes av denne lov i en slik stand at det ikke oppstår fare for skade på, eller vesentlig 
ulempe for personer, eiendom eller miljø, slik at det ikke virker skjemmende i seg selv eller 

i forhold til omgivelsene.  
 
Hilsen Teknisk 

Leka kommune 
               

Avfall 

DET ER FORBUDT Å HENSTILLE AVFALL PÅ KOMMUNENS EIENDOM. 

AVFALL SKAL LEVERES TIL ORDNINGENE SOM KOMMUNEN HAR. 

Har du spørsmål ang. avfall og levering, ta kontakt med kommunen 

Hilsen 
Utviklingsavdelingen 

               

Slamtømming  
Det blir utført slamtømming i kommunen i midten av september. 

Spørsmål kan rettes til Annette Pettersen, 46881079. 
               
Hei! 

I år deles Trøndelag fylkeskommunes inkluderingspris ut for første gang. Det gjøres mye 
godt inkluderingsarbeid rundt omkring i kommunene. Prisen er en fin anledning til å 

verdsette dette arbeidet ekstra. Les mer om inkluderingsprisen her: 
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/kultur/kulturtilskudd-priser-og-
stipend/inkluderingspris/?fbclid=IwAR1rSIn-

9wKqXKGHjx8k2NwIbQM8BI1cQywFAnCn6JJUB8CGx8eVQh0I19Y 
 

Leka kulturkontor 
               

2T 
Vi starter litt forsiktig opp med mandagstrening fra  mandag den 19. august.  
Det blir lett styrke og kondisjon. Vi starter kl. 1900. 

Ta med innesko og vannflaske. 
Velkommen. 

Ps. Har du spørsmål, kontakt Annette.  

 

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/kultur/kulturtilskudd-priser-og-stipend/inkluderingspris/?fbclid=IwAR1rSIn-9wKqXKGHjx8k2NwIbQM8BI1cQywFAnCn6JJUB8CGx8eVQh0I19Y
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/kultur/kulturtilskudd-priser-og-stipend/inkluderingspris/?fbclid=IwAR1rSIn-9wKqXKGHjx8k2NwIbQM8BI1cQywFAnCn6JJUB8CGx8eVQh0I19Y
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/kultur/kulturtilskudd-priser-og-stipend/inkluderingspris/?fbclid=IwAR1rSIn-9wKqXKGHjx8k2NwIbQM8BI1cQywFAnCn6JJUB8CGx8eVQh0I19Y
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Leka barnehage 
ønsker å rette en stor takk til Leka sanitetsforening og til Mowi avd. Jakobsteinsvika 

(Tidligere Marine Harvest) for pengegaver. For pengene har vi gått til innkjøp av nye 
traktorer med redskap og nye sykler, samt lagt noe i klatrestativ. 

Tusen takk. 😊 

 

Mvh store og små i Leka barnehage. 

 

 
 

 

 

Gudstjenester i Leka  høsten 2019 
01.september Kl. 11.30 Gudstjeneste i Leka kirke – 

konf.jubileum/konf.presentasjon - kirkekaffe 

29.september Kl. 11.30 Høsttakkefest i Leka kirke – utdeling av 4-6 årsbok 

29.september Kl. 15.00 Høsttakkefest i Gutvik bedehus 

03.november Kl. 11.30 Allehelgensgudstjeneste i Leka kirke  

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

01.desember Kl. 15.00 Lysmesse i Leka kirke – konf. 

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

 

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 

MØTER, ARRANGEMENT, AKTIVITETER, FRISTER 

AUGUST 

Søndag 25. Kl. 1530 Hyggekveld – Leka Eldreråd Lekamøya Spiseri 

Tirsdag 27. Kl. 1500-1730 Rulle NTE-bygg 

Onsdag 28. Kl. 1400-1500 Rulle i Gutvik  

Torsdag 29. Kl. 10.30 Kommunestyremøte Lekatun 

SEPTEMBER 

Onsdag 4.  Kl. 1100-1400 
«Slåttegraut for bønder  - 
Felleskjøpet med flere 

Coop Leka 

Søndag 8. Kl. 1300-1600 Valgting – alle stemmekretser Lekatun 

Mandag 9. 

Kl. 1100-1630 

Kl. 1100-1900 
Kl. 1100-1630 

Valgting – Gutvik 

Valgting – Kvaløy/Husby 
Valgting – Haug/Solsem/Stein 

 
Gutvik grendehus 

Lekatun 
Grendahuset 

Fjellvang 
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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 

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

Onsdag 18. Kl. 1030 Formannskapsmøte Lekatun 

Tirsdag 24. Kl. 1500-1730 Rulle NTE-bygg 

Torsdag 26. Kl. 1030 Kommunestyremøte Lekatun 

OKTOBER 

Tirsdag 8. kl. 1500-1730 Rulle NTE-bygg 

Torsdag 10. Kl. 1000-1300 Seniorbutikken  til Leka Leka sykestue 

Onsdag 16. Kl. 1030 Formannskapsmøte Lekatun 

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 

DESEMBER 

Torsdag 5. Kl. 1030 Kommunestyremøte Lekatun 

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

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

