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Nr. 9/21       14.mai  2021      Utgiver Leka kommune  

        

     Vi ønsker alle en riktig  

       fin 17. mai-feiring 

  

 

 

Kommunevåpenet hugget i stein 
Tusen takk til Leka motell og camping 
ved Jostein og Anne Britt som har gitt  
kommunen denne fantastiske gaven.  
Vi skal finne en plass utendørs,  og 
montere den på en måte som er sikker 

og som gjør den godt synlig for 
innbyggere og tilreisende. 
Igjen; Takk! 

På vegne av alle: 
 

Elisabeth 
Ordfører 
 

 

Konfirmanter i Leka kirke  

lørdag 22.mai: 
Karoline Borgan 
Gabriel Nilsen 
Isak S. Strand 
Charlene Ulriksen  

Vi ønsker alle en riktig fin konfirmasjonsdag 

 

Oppfordring  
Privat vei fra Westgård – Leknes – ingen gjennomkjøring 
 

 

Frisering på Leka 
Monika Flosand  tar imot bestillinger, ring henne på tlf 95971333 
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                Informasjon fra Leka kommune 
               

Det er vårdag i skogen, det spretter og gror..! 
Fineste vårmåneden er her, sola titter fram og dagene er lysere, snart er også natten lys. 

Som jeg har skrevet tidligere, det er mye på gang i kommunen vår. Det er stor aktivitet, 
det ansettes folk i utlyste stillinger, det ansettes også i privat næringsliv, noe som er svært 

gledelig. At næringslivet vårt satser, er et sunnhetstegn for en kommune. Derfor kan vi si 
at å legge så betydelig økonomi i næringsfondet så langt gir ønsket effekt. Det er mai, og 

vi lever fortsatt etter regler på grunn av pandemien. Heldigvis er vaksineringen også i Leka 
godt i gang, og innen sommeren er over, skal vi nesten være i mål. Allikevel er det slik at 
vi står foran en sommersesong med betydelig tilreisende i kommunen vår. For våre 

reiselivsbedrifter, våre spisesteder er dette også ønskelig. Det knytter seg imidlertid 
spenning til dette også i år. Derfor: HOLD UT OG VÆR FORSIKTIG ENDA EN STUND! 

 
DET KJØRES FOR FORT!  
Jeg har langt merke til kommentarer på Facebook, samt at jeg også har fått henvendelser 

fra barnefamilier om at fartsgrensene på langt nær overholdes. Til oss alle: Senk farten! 
Det er betydelig aktivitet langs veiene der små barn ferdes, og vi vet at i sommer blir 

aktiviteten mye større med bla syklende rundt øya. Det er for sent når ulykken er et 
faktum, vi har ingen å miste! 
 

God 17.mai kjære innbyggere, nyt våren! 
 

Beste hilsen 
Elisabeth  
Ordfører 

 

               

Ørna i Skråen 
Sist lørdag kom Willy Hansen over ei havørn som dessverre hadde et hardt møte med 
høgspenten i Skråen. Så hardt var møte at ørna måtte bøte med livet. Steinar Garstad ble 

varslet og sammen med undertegnede ble ørna undersøkt. En ung ørn ca. 2 – 3 år 
gammel. Men godt voksen til alderen å være.  

Prosessen videre blir at Leka kommune nå ønsker å ta ørna til odel og eie. Ørna blir derfor 
levert til en autorisert preparant, som vil bistå Leka kommune i prosessen med å få den 
godkjent som en fugl kommunen kan få.    

 
Ørna og spesielt havørna, har en spesiell stilling i Leka kommune. Vi har ørnekloa og 

ørnefjær i vårt kommunevåpen. Men ikke minst er det historien fra 1932 der Svanhild 
Hartviksen ble tatt av ørna, som gjør havørna særlig kjent. Når muligheten nå byr seg til å 
få en havørn i kommunens eie, så mener jeg at vi bare må slå til. Om alt går etter planen 

vil ørna bli stoppet ut. Hvor den skal plasseres? Ja – hvorfor ikke la innbyggerne komme 
med innspill på akkurat det? Personlig vil jeg nok foreslå at ørna blir satt på den monteren 

som i dag «huser» kjolen Svanhild hadde på seg da hun som 3,5 år gammel jente, ble offer 
for ørnas rov. En historie som alle gode lekværinger kjenner utgangen av. Monteren står på 

Lekatun.  
 

Mvh 
Kommunedirektør Oddvar Aardahl 
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Leie av bolig(er) Leka og Gutvik 
Leka Kommune registrer en positiv utvikling og en økt forespørsel etter bolig i kommunen. 

Kommunen har som arbeidsgiver, også behov for å leie bolig til ansatte og nyansatte og 
ønsker en oversikt over hva som kan være ledig kapasitet i utleieobjekter for både 
langtids- og korttids leie. Vi håper derfor å få etablert en base over ledig utleiekapasitet på 

Leka og i Gutvik og vi ber derfor om at du som eier av potensielt utleieobjekt, tar kontakt 
med oss. Vi ber om at du melder dette til vårt servicekontor post@leka.kommune.no eller 

på tlf 74387000. Eller til undertegnede rune.saus@leka.kommune.no 
Kommunalsjef for teknisk og eiendom 
Rune Saus 

               
     

Ledig stilling som 100% barnehagelærer  
Det er ledig 100% fast stilling som barnehagelærer fra 1.august 2021. 

Barnehagelærers nærmeste overordnede er pedagogisk leder på avdelingen. 
Søknad: 

Send oss søknad vedlagt CV og referanser. 
Det stilles krav om godkjent politiattest for alle som jobber i barnehage. 
Det blir gjennomført intervju med aktuelle kandidater.  

Spørsmål rettes til styrer Linda Hansen Ekrem, 99697536 
Søknadsfrist: 1.juni 2021 

Søknad sendes: post@leka.kommune.no 
 
Velkommen som søker hos oss!  
 

 

Sommerjobb for skoleungdom 2021 
Elever ved ungdomsskolen og videregående skole 

Strandrydding  
Leka kommune søker også i år etter skoleungdom fra 14 år og oppover til ryddeprosjekter i 
strandsonen.  

Arbeidsperioden er uke 26, 27, 28 og 29, det vil si fra 28. juni – 22. juli.  
Skriv i søknaden hvilke ukenummer du kan jobbe. 

Søknaden må inneholde navn, adresse, fødselsdato, jobberfaring og litt om hvorfor du har 
lyst til å jobbe med strandrydding. 

Søkere som er bosatt i kommunen vil bli prioritert dersom det er flere søkere enn vi kan ta 
inn.  
 

Søknadsfrist: torsdag 20. mai  
Søknaden sendes: annette.pettersen@leka.kommune.no 

 
Skjøtsel av kulturlandskap 
Leka kommune søker etter ungdom som ønsker å ta småoppdrag i Leka Utvalgte 

Kulturlandskap (Skei). 
Arbeidsperioden er uke 26, 27, 28 det vil si fra 28 juni -16 juli.   

Oppgaver er bl.a: 
- Vedlikehold/tiltak i Skeisnesset Kultursti og Steinhytta 
- Mekanisk bekjempelse av uønskede arter (rynkerose, veitistel, småplanter av sitka) 

- Rydding av arealer  
Skriv i søknaden når du kan jobbe. 

 
Søknadsfrist: torsdag 20. mai 
Søknaden sendes: annette.pettersen@leka.kommune.no 
               

 

mailto:post@leka.kommune.no
mailto:rune.saus@leka.kommune.no
mailto:post@leka.kommune.no
mailto:annette.pettersen@leka.kommune.no
mailto:annette.pettersen@leka.kommune.no
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Informasjon fra kommunalsjef for helse og velferd 

Helga B. Størseth 

 
Tilskuddsmidler: 
Det er blitt søkt om tilskudd fra  Statsforvalteren til  sårbare eldre på institusjon 
og  hjemmeboende 2021. 

Kommunen har mottatt 61 940 til eldre på institusjon og 160 000 til hjemmeboende. 
 

Kommunen har også fått tilskudd på 150 000 i tre år  fra helsedirektoratet til styrking  og 
utvikling av helsestasjon og skolehelsetjenesten. 
Det tilsvarer en 20% prosjektstilling med varighet i 3 år. Midlene er tenkt brukt til å 

ansette en person som skal  koordinere og utarbeide rutiner til tjenestene som omhandler 
barn og unge og deres familier, samt utarbeide gode rutiner for hvordan ansatte kan 

handle på bakgrunn av bekymringer for barn og unge( bedre tverrfaglig innsats- BTI). 
 
 

Leka kommune skal også søke om tilskudd til organisert 
restaurantbesøk  til eldre over 65 år 
Formålet med et restaurantbesøk er at eldre hjemmeboende kan være en del av et sosialt 

fellesskap for en kveld. Det er for å forhindre ensomhet som følge av strenge de 
koronarestriksjonene vi har hatt nå, forteller Tone Flaten, seniorrådgiver hos 

Statsforvalteren i Trøndelag, til forvalterens egen nettside. 
Kommunene i Trøndelag kan søke tilskudd til å organisere restaurantbesøk for 

hjemmeboende eldre. Besøket kan også inkludere transport for dem som har behov for 
det. En slik kveld kan kommunen arrangere sammen med flere. 
– Det kan være lokale aktører som frivillige og ideelle organisasjoner, lokale restauranter, 

mat- og spisesteder og transportnæringen, forteller Flaten. 

Statsforvalteren i Trøndelag har 2.675 millioner kroner til gode måltider til eldre, og ber 

kommunene kjenne sin besøkelsestid og sende inn søknad. 
Restaurantbesøket må gjennomføres i vår, og de som er fullvaksinert og over 65 år kan 

delta. Foreløpig er det kommet inn søknader som tilsvarer 1.167.000 kroner. 

Skjermet avdeling på sykestua 
Det er nå  åpnet en skjermet avdeling på sykestuen med 3 rom. Denne avdelingen ser ut 
til å fungere etter hensikten. 
               

Leka kommune har fått tildelt kr 250 000,- i tilskudd til 

bruk på lokale tiltak som følge av covid-19 pandemien 
Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge 
smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters 

kostnader eller tap som følge av smittevernstiltak og nedstenging, støtte til virksomheter 
innenfor reiselivs, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av 
ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. 

Det kan også gi støtte til fellestiltak for reiselivet, som på grunn av pandemien har stor 
omsetningssvikt i 2021. 

Tiltak som skal i gang settes må beskrives og kostnadsberegnes. Tap som følge av covid-
19 pandemien må dokumenteres.            
Søknadsfrist 20. mai. 

Søknader sendes gjennom  Stotteordning (regionalforvaltning.no) 
 

 

 

 
 

https://regionalforvaltning.no/Stotteordning/ShowStotteordningTable.aspx
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Utopiverksted - Visjoner for lokalsamfunnet - Leka 
 

Leka kommune inviterer til Utopiverksted med Ove Jakobsen og Vivi 

Storsletten! 
Tid: Onsdag 2. juni kl. 10:45 – 14:45  
Sted: Herlaugshallen.  

 

Det blir servert kaffe/te med noe attåt.  
Arrangementet er åpent for alle 

 
Påmeldingsfrist: fredag 28. mai kl. 12:00.  
 

Påmelding til: post@leka.kommune.no 
Prinsipp: Førstemann til mølla. 

(Påmelding er nødvendig slik at vi får tilrettelagt mht smittevern og antallsbegrensning.) 
________________________________________________________________________ 

Utopiverksted er en systematisk metode for deltakende samfunnsutvikling. Verkstedet 
inneholder en kombinasjon av ulike dialogmetoder som brukes for å komme fram til svar 
på hvilken samfunnsutvikling og hvilke verdier vi ønsker oss.  

Praktisering av utopiverksteder i lokalsamfunn bidrar til å utvikle kreativitet og utforme, 
evaluere og gjennomføre konkrete prosjekter. Vi ønsker å bruke metoden i arbeidet for et 

bærekraftig og involverende lokalsamfunn, med spesielt fokus på konkrete planprosesser 
som vi skal gjennomføre. 
Dette blir Leka kommunes startskudd for arbeidet med kommuneplanens 

samfunnsdel.   
Vi trenger å definere overordna visjon og verdier for samfunnsplanlegginga. Dette mangler 

vi i dag. Derfor inviterer vi nå til et verksted der vi definerer våre verdier, visjoner, og 
konkrete handlinger (prosjekter) for å virkeliggjøre visjonene.  
Alle innbyggerne inviteres til å være deltakere i dette. 

_________________________________________________________________ 
Ove D. Jakobsen og Vivi Storsletten har arbeidet med denne metodikken i en årrekke 

og hatt verksted i mange kommuner. De har nå et samarbeid med KLP og KS nasjonalt for 
å stimulere til lokalsamfunns-utvikling over hele landet. 
Ove Jakobsen er professor og Vivi Storsletten er Førsteamanuensis, begge ved 

Handelshøgskolen, Nord universitet i Bodø. 
_________________________________________________________________ 

Program for dagen: 

• Innledende foredrag ca. 1 time 

• Kreativ fase ca. 1 time - gruppearbeid 

• Konkretiserende fase ca. 1 time - gruppearbeid 

• Vurdering/handling ca. 40 min. 

• Oppsummering ca. 20 min.  

               

Refererer til folkemøte 10/3 
Vi må gjerne bruke konsulenter til å planlegge vår fremtid, men det er greit å være med 

selv også. Det er for tiden populært med nye store signalbygg, men sykestua er og bør 
fortsatt være på Husby. Der er utsikt over leia, og veien, kort avstand til butikken og i 

sentrum av bygda. I midlertid er det 3 hybler inne i gården som har vert upopulær i mange 
år, ikke fordi at beboerne ikke trivdes, men at det ble ekstraarbeid på  betjeningen  når 
pleiepasienter som bodde der trengte hjelp og hjemmesykepleien var på oppdrag andre 

steder i kommunen. Disse hyblene kan rives, fysioterapeut flyttes.  
Bygg omsorgsleiligheter, gjerne i 2 etasjer. med  felles spiserom. Og sørg for at 

pleiepasienter flyttes til sykestua. 
 Det er blitt antydet at sykestua er for gammeldags for moderne tråløse dupeditter. _ 
For vell et år siden ble det montert fiber, trådløse rutere og med TV dekodere til alle rom.  

mailto:post@leka.kommune.no
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Det er også montert strømgenerator som starter automatisk om strømmen er borte. 

Teoretisk er det fult mulig å overvåke hele sykestua, alarm for bløte bleier med mer fra 
hjemmekontor. Håper ikke det blir aktuelt. 

 Velferdsteknologi er svert oppskrytt og har lite for seg i små forhold, når det svikter 
er det langt til servicemannen.  

Nettbrett er hyllevare på Elkjøp, men barnebarn som har tid til å holde oss med selskap på 
FaceTime når vi ønsker det er vanskeligere. Må heller satse på felles spiserom. Vårt  
 

viktigste hjelpemiddel kan etter vert bli rullatoren. Og da er det en fordel om butikken 
ikke er for langt unna.  

Bevar sykestua og helsesentret. 
 
Med vennlig hilsen 

Inge Nilsen 
               
 

 



8 
 

 

Leka Vassverk SA                                                                                                               
                                                                                                                                     

Dato: 06.05.2021 
 
Til andelseiere i Leka Vassverk SA 

       
ÅRSMØTE blir avholdt onsdag 19. mai 2021, kl. 20.00,  Lekatun 

 
1… Konstituering 

a) Åpning ved styreleder 

b) Valg av møteleder 

c) Valg av referent samt to til å underskrive møteprotokoll 

d) Godkjenning av stemmeberettigete samt fullmakter 

e) Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Til behandling 
2… Årsberetning 2020 
3… Årsregnskap 2020   - Resultatregnskap, noter, revisjonsberetning 

4… Budsjett 2021   -hovedtall 
5… Honorar/godtgjørelse til styret (§ 11.8 i vedtektene) 

6… Innkomne forslag til behandling 
      I medhold av § 13 fremmer styret forslag til vedtektsendring under § 4.4 (Vassverkets 
deknings- 

      bidrag ved tilknytning)  og § 11 (Saker til årsmøtets behandling) 
7… Valg 

a) Styreleder for ett år                                   -på valg:  Arve Haug 

b) To styremedlemmer for to år                      -på valg:  Anders Larsen og   

        Reidun Gudding 

c) To varamedlemmer i nummerorden           -på valg:  Jan E. Pettersen og   

        Kristin H. Fjeldstad 

d) (Nytt) Valgkomite på tre medlemmer m/varamedlemmer i nummerorden 

 
Du kan lese mer om årsmøtet i Lekaposten som utkommer 14. mai.  Ønsker du 

årsmøtedokumenter tilsendt;   send SMS til 917 78 543  eller e-post til 
arvehaug1949@gmail.com 
 

 Vel møtt til årsmøte   -   enkel bevertning! 

 

Styret orienterer; 
 
Leka Vassverk   -et halvt 100-år 
Fra en falmet møtebok gjengis det første som er protokollert i vassverkets historie;                                                         

«9.desember 1970,  forberedende møte for dannelse av vannverk for nordre del av Leka.  
Innkallingen til møtet ble gjort av Harry Edvardsen og Bjørn Arne Laugen,  valgt av 

kommunen,  for å undersøke muligheten for vannverk basert på Nesvatnet som vannkilde 
og dannet som andelslag.» 
 

Sannsynligvis visste få på dette tidspunkt konsekvensene av å sette i gang en så vidt 
omfattende prosess der forutsetningen for å kunne lykkes var gjensidig forpliktende 

deltakelse og ansvar. 
I dag, hvor det meste skal etableres i rakett-fart ville nok de påfølgende år etter 
stiftelsesmøtet bli beskrevet som «turbulent barndom og oppvekst».                                                                                                                                  

Til tross for iherdig innsats fra de som mer eller mindre bekvemt havnet i pådriverrollen,  
 

 

mailto:arvehaug1949@gmail.com
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skulle gjennomføringen på mer enn en måte preges av «skjær i sjøen».                                                                                                           

De siste dønningene stilnet først et lite stykke inn i -74, men da var omsider også de 
opprinnelig tiltenkte koblet på og de siste sår i terrenget leget. 

 
Historisk fremstår initiativet fra kommunen den gang,  -iverksatt av datidens visjonære 

menn (og kvinner!) som en storartet genistrek for sin tid.                                                                                                                                           
At Nesvatnet er «utømmelig» vet alle.  At valgt ledningskapasitet ennå er tilstrekkelig for å 
forsyne øyas resterende kjente behov er nærmest ufattelig. 

Leka Vassverk er i dag et av svært få av en slik størrelse som via selvfall og overtrykk og 
uten tekniske installasjoner (pumper, etc.) har et dekningsgrad på ca. 90%, der også de 

siste kan kobles til om ønskelig. 
 
For oversiktens skyld;  Madsøya ble tilknyttet i -85,  Skråen/Kvaløya i -87,  Haug i -94,  

Engan/Vågan i 2009 og Årdalsmoen/Gjertrudvika/Solsemvika i 2015. 
Andelslaget fra 1971 har i dag endret selskapsform til samvirkeforetak (SA).  Foretaket har 

registrert  ca. 300 andelshavere,  derav 170 boligeiere, 115 hytte/fritidshuseiere og 15 
«andre». 
Leka Vassverk SA har opp gjennom årene opparbeidet solid egenkapital.  Dette er 

avgjørende viktig for å kunne ivareta fremtidig vedlikehold og investeringer.                                                                                                                             
Avgiftsnivået er, sammenlignet med andre, svært lavt.  Nåværende satser er holdt uendret 

siden 2016. 
Styret tar til etterretning at kommunen  -etter ønske fra oppsitterne i Gutvik,  nå har 
overtatt bygdas vannverk og gjort dette kommunalt fra siste årsskifte.                                                                                                                              

Styrets mandat er til enhver tid hjemlet i vedtektene samt årsmøtets beslutninger.                                                                                    
Enn så lenge   -men neppe i nye 50 år, forholder vi oss til dette. 

               
 

Gudstjenesteplan 
 

22.mai kl 1100 Leka kirke Konfirmasjonsgudstjeneste ved 
      Johannes Kvangarsnes 

 
15.august   Leka kirke  Konfirmasjonsgudstjeneste ved 

      Johannes Kvangarsnes 
 
Det er i år åtte konfirmanter i Leka. Det blir derfor to 

konfirmasjonsgudstjenester for å redusere eventuellle utfordringer med 
antall gjester i kirken. 

 

 
 
 

Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker fredag 28.mai 

Frist for innlevering av stoff  er mandag 25.mai 

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

 

mailto:post@leka.kommune.no
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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 
MAI 

Tirsdag 18. Kl 1030 Formannskapsmøte Lekatun 

Onsdag 19.  Kl 2000 Årsmøte i Leka Vassverk Lekatun 

Tirsdag 25. Kl 1500-1730 Rulle – gjenvinningsmottak NTE-bygg 

JUNI 

Onsdag 2. Kl 1045-1445 
Utopi-verksted – visjoner for 

lokalsamfunnet Leka 
Herlaughallen 

Tirsdag 8. Kl 1030 Formannskapsmøte Lekatun 

Tirsdag 8. Kl 1500-1730 Rulle – gjenvinningsmottak NTE-bygg 

Torsdag 17. Kl 1030 Kommunestyremøte Lekatun 

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

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

