
1 
 

     
 

 

 

 

 
 

 
Nr.13/21       16.juli  2021      Utgiver Leka kommune  

NAV Leka holder stengt i ferien 
NAV- kontoret på Leka holdes stengt i perioden 19. juli til 8. august. 

I denne perioden kan man ringe NAV kontaktsenter på 55 55 33 33  
 

Du kan sende melding eller chatte med oss via å logge inn på www.nav.no 
NAV- kontoret på Kolvereid er åpent i samme periode 
 

Leka folkebibliotek 
holder sommeråpent fra uke 27 : Hver onsdag fra kl 18.00 til 20.00.  
God sommer fra Line og Bente 

 

Ledige stillinger i Leka kommune 
Helsesekretær – fast 40% stilling og tilkallingsvikar 

 
Helsesykepleier – vikariat 50% stilling i perioden 01.10.2021 til 31.01.2022. 

 
Søknadsfrist for begge stillingene: 23.juli 2021. 

For mer informasjon om stillingene: www.leka.kommune.no 
 
 

 
 

 

Ønsker alle lesere en fortsatt fin sommer 

 
Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker fredag 30.juli 

Frist for innlevering av stoff  er mandag 26.juli 

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

 

 

 

http://www.nav.no/
http://www.leka.kommune.no/
mailto:post@leka.kommune.no
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                Informasjon fra Leka kommune 
 

               

Status covid-19 i Leka kommune 
 
Vaksinering  
Pr. 14.juli er 33,7 % av Leka kommunes innbyggere fullvaksinert, og 55,8 % har fått tilbud 

om 1. dose.  
I uke 27 ble vi nesten ferdig med 1. dose til de aller fleste i gruppe 8, dvs de som er i 

aldersgruppen 55-64 år. 
 
I uke 28 og 29 tilbys vaksine til gruppe 9 – aldersgruppen 45-54 år, samt noen studenter. 

Deretter følger gruppe 10 – aldersgruppen 18-24 år og 40-44 år. Sist ute er gruppe 11- 
aldersgruppen 25-39 år.    

 
Studenter og vaksine 
Ungdom - som fyller 18 år i år og eldre - som skal studere til høsten skal få tilbud om 1. 

dose vaksine i bostedskommunen, mens 2. dose skal tilbys på studiestedet. Vaksinering 
anbefales gitt 3 uker før skolestart. 

 
Studenter som er bosatt i Leka kommune bes derfor bestille time på pasientsky.no så snart 
som mulig, dette for å kunne planlegge og sette opp innkallingslister. Studenter vil bli 

tilbudt 1. dose i uke 29 og 30.  
 

Vaksinering vil pågå hver uke gjennom hele sommeren. En god del av dosene som 
kommer i sommer vil gå til vaksinering av 2. dose, slik at det fremdeles vil ta noe 

tid før alle grupper har fått tilbud om vaksine. Den enkelte vil få innkalling på SMS 
eller via telefon om tid og sted for vaksinering.  
 

Oppfordring: 
• Still opp på timen du får tildelt. 

• Passer ikke tidspunktet? Gi beskjed, så kan andre på plassen din.  
• Skal du ut å reise? Last ned smittestopp-appen - da hjelper du smittesporerne.  
• Nyt sommeren! 

 
Hvor mange kan møtes nå? 

Antall personer som kan samles endres jevnlig i takt med at flere blir vaksinert og 
smittetall går ned i hele landet.  
 

• Nå kan du ta imot inntil 20 personer i tillegg til de du bor sammen med i eget 
hjem/hage. 

• I private sammenkomster i leide lokaler, som dåp, bryllup og begravelser kan man nå 
være 100 personer. 

• På offentlig arrangement innendørs, UTEN faste tilviste plasser, kan man nå være 400 

personer (i kohorter på 200 x 2 personer). 
• På offentlig arrangement utendørs, MED faste tilviste plasser, kan man nå være 800 

personer (i kohorter på 200 x 4 personer). 
 
Felles for alle slike sammenkomster er at man skal overholde 1 meters avstand til andre. 

 
Sommeren 2021  

Leka kommune har så langt unngått registrert smitte, dette skyldes nok noe flaks, men 
mest at innbyggere og tilreisende har tatt hensyn og overholdt smittevernreglene, og at  
 

https://my.pasientsky.no/no/
https://www.helsenorge.no/smittestopp/
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Leka kommune har vært svært restriktive i sine anbefalinger gjennom hele pandemien. 

Godt jobba! 
 

Vi går nå sommeren i møte med økt besøk av familie, venner og turister, og det er like 
viktig å fortsatt ta alle smittevernhensyn på alvor. Situasjonen kan fort endre seg, både 

lokalt og nasjonalt. 
 
Det viktigste hver enkelt av oss kan gjøre er: 

• å holde 1 meter avstand til andre 
• ha god hånd- og hostehygiene 

• holde oss hjemme hvis vi er syke 
• teste oss hvis vi har symptomer 
 

 
 

 
Testing 
Alle med symptomer på luftveisinfeksjon anbefales  

å teste seg.  
 

Slik bestiller du time for testing: 
• Logg inn på pasientsky.no og bestill time for testing  

– IKKE møt opp på legekontoret, alle som skal testes  

blir veiledet til oppmøtested og tidspunkt.  
• Du kan også ringe legekontoret for å avtale tidspunkt:  

telefon 743 87 038 i telefontiden kl. 11:00-12:00. 
• Du kan også ringe koronatelefonen nr 902 71 819  

for å avtale tidspunkt.  

 
 

Innbyggere og tilreisende ønskes en riktig god og smittefri sommer!  
 
Hilsen  

Beathe M 
               

 

Leka kommune - Kommuneplanens samfunnsdel – 

varsel om oppstart av planarbeid og høring av 

planprogram 

Kommunestyret har i møte den 17. juni 2021 vedtatt oppstart av arbeidet med 
kommuneplanens samfunnsdel.  
Prosessen skal starte med vedtak om et planprogram. Deretter skal selve planprosessen 
gjennomføres fram til vedtak av plan. 

Kommuneplanen, som består av en arealdel og en samfunnsdel, er det overordnede 
langsiktige styringsdokumentet for en kommune.  
Leka kommune skal nå utarbeide samfunnsdelen til kommuneplanen. Samfunnsdelen 

fastlegger langsiktige linjer for kommunens politikk og utvikling.  
Det langsiktige perspektivet skal bygge opp under en bærekraftig utvikling til beste for den 

enkelte, for samfunnet og for kommende generasjoner. 

Vedlagte planprogram redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget 
for medvirkning.  
 

https://my.pasientsky.no/no/
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Det tas sikte på at kommunestyret stadfester planprogrammet, etter en forutgående 

høring, 2. september 2021. 

Når forslag til planprogram nå legges ut til høring og offentlig ettersyn åpnes det for 
innspill og merknader.  
Det bes om innspill rettet mot innholdet i planprogrammet – altså organisering, 

medvirkning og fremdrift, samt strategier.  

Med dette varsles det om oppstart av planarbeidet, og samtidig sendes forslag til 
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ut på høring og offentlig ettersyn.  

 

Innspill til planprogrammet må være levert kommunen innen mandag den          
23. august 2021. 

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Kristin Floa på           

e-post kristin.floa@leka.kommune.no eller pr telefon 95031415. 

               

Høring - interkommunal kystsoneplan for Namdalen og 

Fosen 
Nå kan du si din mening om interkommunal kystsoneplan for Namdalen. Send inn 
ditt innspill før 19. september 2021. 

Planforslaget ligger til høring og offentlig ettersyn i perioden 01.07.-19.09.2021. 

Interkommunalt plansamarbeid 
Interkommunal kystsoneplan for Namdalen og Fosen består av 8 
kommunedelplaner i sjø for Leka, Høylandet, Namsos, Flatanger, Osen, Åfjord og 

Ørland.  
Alle nevnte kommuner har tidligere fattet vedtak om felles planprogram datert 

2.10.2018.  
Etter 1. gangs politisk behandling har alle kommuner med unntak av Ørland og 

Åfjord vedtatt å sende kystsoneplanen på høring og legge planforslaget ut til 
offentlig ettersyn, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 9 og § 11-14. 

Vedtaket er gjort i de enkelte kommunene (i Leka kommunestyre den 18. juni 

2021). 

Kystsoneplan for Namdalen består av følgende dokumenter:  

• Felles planprogram  
• Felles planbeskrivelse  

• Felles bestemmelser og retningslinjer  
• Felles konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse  

• Plankart for den enkelte kommune  
Forlaget til kystsoneplan med plankart og planbestemmelser kan du lese på 

nettsiden til Namdal regionråd. 

Forslag til kystsoneplan - Namdal regionråds nettside. 

Innspill og høringsfrist 

• Innspill til planforslaget skal leveres innen 19. september 2021. 

mailto: kristin.floa@leka.kommune.no
https://namdalregionrad.no/kystsoneplan/
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• Du kan bruke digitalt skjema på regionrådets hjemmeside eller sende 

innspillet til postmottak@namdalregionrad.no 

 

Send inn ditt innspill  

Merk ditt innspill med «Innspill til kystsoneplan for Namdalen og Fosen». 

Du kan også sende ditt innspill pr post: 

Namdal regionråd 
Søren R. Thornæs veg 10, 

7800 Namsos 

Lover og forskrifter 

Plan- og bygningsloven kapittel 9 og § 11-14 
 
               

Slamtømming  
Det er MNA - Midtre Namdal avfallsselskap som har ansvaret for innsamling, avvanning og 
behandling av septisk slam i Leka kommune.  
 

Det er Stoklands AS som utfører innsamlingen. 
 

Spørsmål angående slamtømming skal rettes direkte til MNA. 
Telefon: 74 28 17 60 
Epost: slam@mna.no 

               

God ettermiddag Lækkværinger! 
Etter STOR etterspørsel og et stort behov vil det heretter være mulig å få tak i drosjebil i 

helgene.  
 

Ghanam Taxi har følgende biler tilgjengelig i helgene: 
1 Stk Volvo V70 (Personbil 4 seter) 
1 Stk Ford Transit (8 seter samt. Godkjent for rullestol) 

 
Det vil være mulig å bestille taxi døgnet rundt (Fredag - Søndag) til en konkurransedyktig 

pris!  
 
For spørsmål / Informasjon ang. dette tilbudet: 

 
Ring / Send SMS til: 468 09 115. 

 
For bestilling av drosjebil i helgene: 
 

Ring / Send SMS til: 468 09 115. 
 

Med Vennlig Hilsen 
Karsten Andersen /v Ghanam Taxi 
               

Åpningstider Leka Bygdemuseum 2021 
 
Tirs. Tors. Lør. og søn. i perioden 17.07.21- 15.08.21 vil det være åpent, og mulighet for 

guiding. 
Åpningstider: 12.00- 15.00 
 

For guiding og åpning av museet utenom åpningstidene kan man kontakte: 

mailto:postmottak@namdalregionrad.no
https://namdalregionrad.no/kystsoneplan/
https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A711-14
mailto:slam@mna.no
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Inge Nilsen: 911 42 710 

Håvard Nymo: 900 28 385 
 

Priser 
Voksne: 50,- Barn: Gratis 

 
VELKOMMEN! 
 

 
               

Takk for støtten og optimismen 
17.06.21 fikk Metro-Opus gleden av å holde sin første offentlige presentasjon, for Leka 

kommunestyre. Her informerte vi om etableringen i januar 2021 og våre ambisjoner og 
visjoner for fremtiden. Vi fikk også snakket om forprosjektet som vi var så heldige å få 
støtte til. Et av målene med forprosjektet er å teste ut et båt-tilbud for fastboende og 

turister sommer 2021. 
Den siste tiden har vi jobbet med å få på plass forutsetningene for å kunne tilby pakker og 

sjøtaxi nå i sommer. Vi begynner å annonsere allerede nå og tar sikte på å kunne kjøre de 
første turene i løpet av få dager. Mer info kommer. Følg oss gjerne også på vår Facebook-
side Metro-Opus. 

  

Båt-tilbud sommer 2021 med Metro-Opus 
Sklinna, Sør-Gjæslingan og Vega tilbyr et mangfold av kultur og natur. Ønsker du å 

oppleve fuglereservat, fiskevær eller verdensarvområde? Vi kjører med erfarne skippere og 
har pakketilbud inntil 12 passasjerer per tur. Avreise fra Leka Brygge.  
Ved interesse send e-post til booking@metro-opus.com 

 

 

mailto:booking@metro-opus.com
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Gudstjenesteplan - Leka 
 

15.august   Leka kirke  Konfirmasjonsgudstjeneste ved 
      Johannes Kvangarsnes 
            

 

LEKA RUNDT   2021       

 

Sykkeltur rundt Sagaøya, onsdag 21.07.21 
(Turen går i flotte naturomgivelser) 

 
To løype alternativ: 1. Rundt øya på asfalten.  (26 km) 

2. Skolen-Husby-Skeishavna-Kong Herlaugssti-Botnaveien- 
Leknes-Skolen. 

 
Trimklassen: -Starter ved skolen kl. 12.00. (Påmeld. idrettslagshuset) 

-Sykler en runde 
-Start og mål ved skolen (siste ut kl. 1230 og siste inn kl. 1500) 

-Påmeld. avgift trim. kr. 50,- pr.pers./ kr. 150,- for familie. 
-Premier blir trekt 

Trimappen «Leka-trimmen»: 400 poeng på trimappen gies til de som deltar 
denne dagen☺ 

Barn fra 4.klasse(skolen) og nedover må være ifølge med voksen!   HJELM 
PÅBUDT FOR ALLE!!         KAFFESALG!            Arr. Leka IL                                              
               

Takk 
 

Vi vil takke for all vennlig deltakelse og oppmerksomhet i 
anledning vår kjære mamma Åshild Sørlis bortgang. 

Takk også til Leka Begravelsesbyrå-Høgholm for bistand 
til en fin avskjed for mamma. 
 

Hilsen Geir, Åsa, Rita og Helga 
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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   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   

Leka vassverk SA,  Arve Haug   91 77 85 43  

 Anders Larsen   91 59 66 96 

Skatteetaten; ligningskontor   80 08 00 00 

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

Politikontakt for Leka: Anne Mette Selnes   48 99 75 54  

Lekaferga      95 73 70 53    

Turistinformasjon     74 39 97 70 

Fjord Viking (hurtigbåt Leka – Namsos)  48 29 45 60  

Midtre Namdal Avfallsselskap   74 28 17 60 

AKTIVITETSKALENDER 
JULI 

17.-19.  Sommerfestival på Leka Brygge Frøvik 

Tirsdag 20. Kl 1500-1730 Rulle - Gjenvinningsmottak NTE-bygg 

22.-25.  
Familiemusikalen – Ørnerovet  - 

Herlaugsgildet 

Spelplassen - 

Frøvik 

AUGUST 

Tirsdag 3. Kl 1500-1730 Rulle – Gjenvinningsmottak NTE-bygg 

Tirsdag 17. Kl 1500-1730 Rulle – Gjenvinningsmottak NTE-bygg 

Tirsdag 24. Kl 1030 Formannskapsmøte Lekatun 

Tirsdag 31. Kl 1500-1730 Rulle – Gjenvinningsmottak NTE-bygg 

SEPTEMBER 

Torsdag 2. Kl 1030 Kommunestyremøte Lekatun 

Søndag 12.  Stortingsvalg - Sametingsvalg  

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

Mandag 13.  Stortingsvalg - Sametingsvalg  

Tirsdag 14. Kl 1030 Formannskap Lekatun 

Tirsdag 28. Kl 1500-1730 Rulle – Gjenvinningsmottak NTE-bygg 

mailto:post@leka.kommune.no
mailto:ah585@kirken.no

