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Nr.19/21       8.oktober 2021     Utgiver Leka kommune  

Hei alle over 65 år 
Hold av fredag 29.oktober, da blir det fest på Fjellvang. 

Det vil bli servert middag, og det vil bli litt underholdning. 
Innbydelse med mer informasjon vil komme i posten. 

 
Mvh Monika, Merethe, Nina, Sigbjørg, Anne og Leka Eldreråd 

 

BASAR 
i 

Haug Forsamlingshus 

Søndag 24. oktober klokken 15.30 
 

Åresalg 

Loddsalg 
Pilkasting 

Kaffesalg 
 

Kom innom å ta ettermiddagskaffen på Haug! 
 

VELKOMMEN 

Arr. Haug Forsamlingshus 

 

 

Ettermiddagstreff  
på Lekatun mandager fra kl 1530-1730  

Mandag 18/10, 1/11 og 15/11 

 

 

Informasjon 
Servicebygget i Våttvika vil bli stengt 20. oktober for sesongen. 

Leka kommune, teknisk 

 

Ledige stillinger: 
Kvalifisert helsepersonell søkes til 

 Leka sykestue og hjemmetjenesten 

Kommunen har ledige stillinger for helsefagarbeidere, 
 vernepleiere og sykepleiere. 

 

Se utlysning på kommunens hjemmeside 
 eller https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger 

 
 
 

https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger
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                Informasjon fra Leka kommune 
               

Hei alle i Leka! 
INNFØRING AV NY TEKNOLOGI VIL ENDRE VÅR KOLLEKTIVE HVERDAG, - PÅ SIKT. 

Her kommer derfor informasjon om kollektivtilbudet vi kan forvente oss i de nærmeste 4-
10 årene. Fylkeskommunen (Hovedutvalg for transport) har nå vedtatt mandat for utlysing 
av hurtigbåt og ferge 2024. Det er også laget en fremstilling fram til 2034 for overgangen 

til miljøvennlig teknologi. 
 

FERGE/NYTT FERGELEIE: 
Det er kjent at fergeleie både ved Gutvik og Leka er krevende for ferga å legge til.  Derfor 

har det vært ønsket, og planlagt i arbeidet med reguleringsplan for Skei havneområde, - at 
fergeleiet på Leka flyttes. Dette ønsket vil vi ikke få gjennomslag for nå. Fremdriftsplanen 
for NÅR ny ferge/nytt fergeleie kommer, har sammenheng med det grønne skiftet, altså 

innføring av teknologi som fører til mindre utslipp.  
Fram til og med 2024 har TTS ansvaret for fergetilbudet hos oss. Fra 2025 kommer nytt 

anbud med dagens teknologi. Fra 2031, nytt anbud med ny teknologi. Da bør det ligge til 
rette for å få flyttet fergekai(ene). 
 

HURTIGBÅTEN: 
Det er gledelig at Hovedutvalget for Transport har prioritert sambandet Leka/Rørvik 

Namsos for ny hurtigbåt. ATB (som leverer disse tjenestene på vegne av Trøndelag 
fylkeskommune), har fått Sintef til å utarbeide en rapport med påfølgende anbefalinger. 
Rapporten viser at vi har for dårlig regularitet og passasjerkomfort i sambandet. Forslaget 

fra Sintef går derfor ut på at dagens hurtigbåt skiftes ut med ny båt fra 2024. Til den nye 
båten bør det stilles krav om 24-25 meters båtlengde, samt at krav til signifikant 

bølgehøyde settes til 2,5 meter. Dagens båt er 19,3 meter lang. 
 
NULLUTSLIPP METRO TIL SJØS (PENDLERBÅTEN)  

Dette er et pilotprosjekt som vi håper lander hos oss. Dette er et forsøk der man skal 
utprøve utslippsfri hurtigbåt som fylkeskommunen sier vil gi kunnskap om muligheter og 

utfordringer ved innføring av utslippsfrie hurtigbåter. I forbindelse med piloten, planlegges 
det å utvikle en flytende «kraftkai» som skal testes i pilotsambandet. 
Det er viktig å understreke at piloten går ved siden av det som skjer med hurtigbåten. Jeg 

har vært tydelig på at det er uakseptabelt for Leka at hurtigbåten trafikkerer Sør-
Gjæslingan om sommeren. 

Håper dette er nyttig info til dere alle. 
 
Beste hilsen 

Elisabeth 
Ordfører 

               

Vannmåler 
Har du vannmåler i huset ditt? 

Da ber vi deg om å lese av vannmåleren og levere dette til Leka Kommune. 
Du kan levere det på disse måtene.  
Epost: post@leka.kommune.no  

enten ved å skrive eller sende bilde vannmålerstanden 
Sende det i posten til Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 Leka 

Ringe eller sende sms  med  vannmålerstanden til telefon 46 88 10 79.  
Dere som har levert denne informasjonen til kommunen trenger ikke gjøre dette.  
 

Husk: Avlesning av vannmåler skal skje årlig og leveres til Leka kommune. 
 

 

mailto:post@leka.kommune.no
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Offentlig bading høsten  2021: 
BASSENGET ÅPNER FOR OFFENTLIG BADING ONSDAG 13. OKTOBER 
 

Åpningstider: 
Onsdager:   18.00 – 19.00  Familiebading (Barn fra 0 -6 år sammen med voksne) 

 19.00 – 20.00 Åpent for alle 

 20.00 – 21.00 Voksne 
Fredag:  18.00 – 20.00 Åpent for alle 

 
 
Dagens satser for offentlig bading: 

 
Barn enkeltbillett                       kr  20 

Voksne enkeltbillett               kr  40  
Klippe kort barn/ student      kr 100 
Klippekort voksen                        kr  320 

 
Voksne som skal være i bassenget med barn som ikke er svømmedyktige, kan klippe på 

barnas klippekort. 
               
 

 
Mandag 4. oktober kommer NRK Trøndelag/P1 og Klassequizen til Leka barne- og 

ungdomsskole! 
3 elever fra 10. klasse er plukket ut for å representere skolen vår. Dessverre så blir 

programmet ikke sendt direkte, men sendes på NRK Trøndelag fredag 8. 
oktober klokken 08.30.(Ny dato) 

Skru på radioen for å heie elevene frem! 
               
 

Inspirasjonsdag! 
Fredag 1. oktober ble det arrangert en inspirasjonsdag for ungdomstrinnet og 7. klasse ved 
Leka barne- og ungdomsskole.  

Fra 2019 er alle landets kommuner lovpålagte å opprette ungdomsråd. 
Det er kommunestyret i kommunene og fylkestinget i fylkeskommunene som selv velger 
ungdomsrådet. Ungdomsrådet skal ha en valgperiode på inntil to år, og medlemmene i 

ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. 
Alle saker som gjelder ungdom skal forelegges ungdomsrådet. Rådet kan også ta opp saker 

på eget initiativ. Formålet med ungdomsrådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og 
tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder ungdom. 

Organisasjoner som representerer ungdom har rett til å fremme forslag om medlemmer til 
det rådet som representerer deres interesser. Rådet velger selv sin leder og nestleder. 
Ungdomsrådet skal for det første være ungdommens talerør og stemme overfor politikere, 

og fremme saker som ungdom er opptatt av til politikerne. Dersom mange på skolen er 
opptatt av å få ny fotballbane på jordet der dere bor, så kan ungdomsrådet foreslå dette til 

politikerne og be dem om å ta stilling til om dette er noe man kan få til. Ungdomsrådet skal 
også gi råd til kommunen og fylkeskommunen når de skal bestemme noe nytt. Det vil si at  
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hver gang politikerne vil gjøre noe nytt så skal de spørre ungdomsrådet hva de tenker at 

ungdom vil synes om dette. 
 

Leka kommune må selvfølgelig også opprette sitt eget ungdomsråd, så i den forbindelse 
ble det derfor arrangert en inspirasjonsdag for å presentere, motivere og engasjere, i 

første omgang elevene ved skolen vår. 
Kommunalsjef for oppvekst Ivar Hatland inviterte derfor Knut Arne Valø fra Nærøysund. 
Knut Arne Valø jobber med MOT og er sekretær for ungdomsrådet i Nærøysund kommune. 

 
Presentasjon foregikk ved en kombinasjon av foredrag og ulike aktiviteter der elevene ble 
utfordret til å engasjere seg til å være aktive deltakere. 

 
Knut Arne Valø presenterte MOT-verdiene og hva MOT står for, og at disse verdiene kan 
brukes i forbindelse ved arbeidet med å starte opp og drive et ungdomsråd. Han fortalte 
og viste litt hvordan Nærøysund kommune organiserte sitt ungdomsråd og hva de 
arbeider med. 
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Ivar Hatland hadde også et fint innslag der han fremførte MOT-sangen sammen med 
elevene. 
 

 
Ut ifra tilbakemeldingene til elevene så virket det som om dagen ble interessant og 
motiverende. Forhåpentligvis er dette frøet som gjør at et ungdomsråd snart er på plass 
også i vår kommune. 

 
Til slutt vil vi gjerne oppfordre ungdom under 20 år, om å ta kontakt med kommunen hvis 
ungdomsråd er noe som kan være interessant for dere. 
 
Mvh, 
Leka barne- og ungdomsskole 
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AKTIVITETSKALENDER 

OKTOBER 

Tirsdag 12. Kl.1030 Formannskapsmøte Lekatun 

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

Onsdag 13.  Offentlig bading - sesongstart  

Mandag 18. Kl 1530-1730 Ettermiddagstreff Lekatun 

Torsdag 21. Kl.1030 Kommunestyremøte Lekatun 

Søndag 24. Kl.1900 Trøndelag Teater – Eg er vinden Herlaugshallen 

Tirsdag 26. Kl.1500- 1730 Rulle – Gjenvinningsmottak NTE-bygg 

NOVEMBER 

Mandag 1. Kl 1530-1730 Ettermiddagstreff Lekatun 

Tirsdag 9. Kl.1500–1730 Rulle – Gjenvinningsmottak NTE-bygg 

Mandag 15. Kl 1530-1730 Ettermiddagstreff Lekatun 

Tirsdag 16. Kl.1030 Formannskapsmøte Lekatun 

Torsdag 25. Kl.1030 Kommunestyremøte Lekatun 

Tirsdag 30. Kl.1030 Formannskapsmøte Lekatun 
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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 

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 
               

Gudstjenester i Leka sokn 
Søndag 7/11  Allehelgensgudstjeneste i Leka kirke    kl.11.30 
Søndag 12/12  Lysmesse i Leka kirke      kl.15.00 
               
Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker; fredag 22. oktober. 
Frist for innlevering av stoff  er mandag 18. oktober. 

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

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

 

DESEMBER 

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

Torsdag 9. Kl.1030 Kommunestyremøte Lekatun 

Tirsdag 14. Kl.1500–1730 Rulle – Gjenvinningsmottak NTE-bygg 

mailto:ah585@kirken.no
mailto:firmapost@mna.no
mailto:post@leka.kommune.no
http://www.leka.kommune.no/

