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3.juni 2022
Utgiver Leka kommune
Er du en trygg voksen med et varmt hjerte, og ønsker
verdens beste jobb?
Leka barnehage søker tilkallingsvikarer for kortere og lengre oppdrag.
Hos oss får du varierte arbeidsoppgaver, masse frisk luft og latter og muligheten til å være
med på oppdagelsesferd sett gjennom barns øyne hver dag!
----**----**---Send søknad til leka.barnehage@leka.kommune.no, eller ta kontakt med Ingrid Skogly,
styrer i Leka barnehage, tlf. 95869147.
Politiattest kreves ved tilsetting.

PRIDE markering i Leka Kommune

Torsdag 16. juni kl 1200

blir det markering av pride for første gang i Leka

kommune.

Oppmøte Leka Sykestue KL 12.00

Det blir heising av regnbueflagget.
Toget går så opp til Lekatun, hvor Ordfører holder tale. Toget går så videre opp til skolen.
På skolen vil det bli musikk av D Bles.
Servering av vafler og drikke.

Dette er en festdag for alle, uansett alder eller legning. Kom og bli med på
markeringen av LEKA PRIDE, og synliggjør at du er raus og åpen for ulikheter og
mangfold - at å elske er en menneskerett!

Velkommen
MVH Komiteen som består av ansatte i PLO, barnehage, skole, ungdomsråd og
folkehelsekoordinator

Lørdag 4.juni er det konfirmasjon i
Leka kirke. Vi gratulerer alle konfirmanter
med dagen.
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Informasjon fra Leka kommune
Leka aktivitetspark
Arbeidene ved Leka aktivitetspark har mer eller mindre pågått sammenhengende siden
oppstarten høsten 2021. Grunnforholdene på den eksisterende banen, var i verre forfatning
enn først vurdert og antatt, da grunnvannstanden viste seg å stå helt i toppdekket på
banen. Dette skyltes at drenssystemet som var etablert var mangelfullt, delvis fraværende,
igjengrodd, deformert og ikke-fungerende. Dette måtte reetableres sammen med det at vi
valgt å sprenge dypere grøfter og senke forhøyninger, i deler av grøftesystemet. Likeledes
etablertes det 3 sandfang med rørsystem i senter av banen, samt drenering langsetter hver
side av bane-området. Vi endret også fall-retningen for avløpet fra banen. Med disse
tiltakene, fikk vi senket grunnvannstanden med ca. 1 m, samt at vi fikk punktert de
vannlommene som sto inne i bane-området.
Deretter fjernet vi ca. 20 cm av det øverste laget med jordbefengte masser med røtter og
det hele, for å kunne etablere et sikkerhetslag med veldrenerede masser. Dette for at
området skulle forbli tørt fram i tid. Apparatene som skal etableres/montres må ha
forankring i stabile og telefrie masser.
Jeg ønsker å understreke, at de forsinkelser som har påløpt prosjektet, IKKE skyldes
gjennomføringen til hovedentreprenøren Veidekke Industri AS og underentreprenøren
Gravetjenester Jan E. Pettersen, men de faktiske forhold i grunnen på den gamle
grusbanen.
Når monteringsarbeidene av de enkelte apparater starter, samt asfaltering kommer i gang i
slutten av denne mnd. så vil det bli forandringer å se hver dag som går.
Jeg har registret at det i den senere tid har versert varianter av synspunkter og
egenvurderinger av prosjektet og gjennomføringen av dette. Bemerkninger som kan
oppfattes krenkende og som kan skade omdømmet til hoved-entreprenør og underentreprenør. Dette vil jeg be om som ansvarlig for prosjektet for Leka kommune, blir
avsluttet og om det forekommer spørsmål med synspunkter og bemerkninger, så ønsker
jeg at disse blir presentert meg for svar og utfyllende forklaring. Utførende må få utføre og
ferdigstille sitt oppdrag og må få slippe å motta unødige bemerkninger fremover. Utførende
har så langt levert en meget god jobb, med gode løsninger og godt resultat ihht.
forventingene.
For Leka kommune
Rune Saus
Kommunalsjef teknisk og eiendom

Ledige stillinger på skolen og biblioteket
fra skolestart høsten 2022, søknadsfrist fredag 3.juni
LÆRER

-

BIBLIOTEKSJEF
ELEVASSISTENT
SFO-LEDER
Se utlysningen her

100 % stilling – 30 % er fast, de resterende 70 % blir
fast fra august 2023
30 % stilling fast
inntil 100 % stilling skoleåret 2022/2023
27,5 % stilling skoleåret 2022/2023
på kommunens hjemmeside.

Næringspolitiske virkemidler - Retningslinjer for
kommunalt næringsfond – Leka kommune
I kommunestyret 25. mai ble det vedtatt nye retningslinjer for kommunens næringsfond.
Disse finner du på kommunens hjemmeside under næringsfond/ næringsfond. Næringsliv Leka kommune
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Det som er verdt å merke seg spesielt er at det nå er søknadsfrister for å søke
næringsfondet. Disse er 15. mars og 15. oktober.
Alle søknader skal skrives på kommunens søknadsskjema, som også ligger under
næringsfond på hjemmesiden.

Ny tilskuddsordning til mangfold- og inkluderingstiltak i
idrett og fysisk aktivitet
Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en ny tilskuddsordning som skal legge til rette for økt
deltakelse i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Det kan gis tilskudd til prosjekter
eller engangsutgifter.
Det er åpnet for søknader og søknadsfristen er 13. Juni, klokken 13.00.
Det er frivillige lag og organisasjoner og kommunale fritidsklubber eller ungdomshus som
kan søke tilskudd. Idrett og fysisk aktivitet kan være både organisert idrett og
egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, som for eksempel friluftsliv.
Tiltakene skal rette seg mot målgruppene for ordningen:
Barn og ungdom fra 6-19 år i familier med vedvarende lavinntekt.
Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, og jenter fra 6 til 19 år generelt i
sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særskilte barrierer.
Personer med funksjonsnedsetting. Denne målgruppen er ikke aldersavgrenset.
Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner,
personer med funksjonsnedsetting eller personer med minoritetsbakgrunn.
Les mer om regelverket for ordningen på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.

Vi ønsker å gratulere Ingri Holand Floa som går videre
til UKM Landsfinale i Stjørdal nå i juni.
Dette er andre gang i historien at deltagere
fra Leka kommune er kvalifisert. Forrige gang
var på 1990-tallet hvor bandet Above Snakes
gikk videre til landsfinale.
Ingri hadde en strålende gjennomføring av sangen
«Sign of the Times» under UKM regionfestival i Namsos.
Vi heier på deg.

Leka ungdomsråd er etablert
Leka ungdomsråd er nå etablert og konstituerende møte ble avholdt 13.05.2022. Leka
ungdomsråd (LUR) består av:
- Lina Sørli Hanssen – leder
- Hanna Annie Leknes - nestleder
- Vilma Stene – medlem
- Neo Jakobsen - medlem
- Laurits Sørli Hanssen – medlem
- Leder i elevrådet – Karoline Borgan
- Nestleder i elevrådet – Ingri Elise Holand Floa
- Charlene Ulriksen – varamedlem
- Elise Leknes – varamedlem
- Emma Furre Solberg – varamedlem
LUR har allerede vært i aksjon som talere under 17 mai arrangementet og er representert
ved Vilma og Ingri Elise i komiteen som jobber med PRIDE arrangementet.
Videre arbeid nå i 2022 blir kommuneplanens samfunnsdel, kultur- og fritidstilbud,
skolesaker, helsetilbud, transporttilbud, miljøsaker og mye mer. LUR skal sørge for at barn
og unge i Leka skal bli hørt i alle saker som de mener er viktige.
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17.mai-tale ved Bautaen – ved Vilma Stene
For noen år siden hadde Forsvaret en annonse hvor alvoret og virkeligheten av det å måtte
kjempe for friheten ble godt oppsummert:
Ved siden av et bilde av Gunnar Sønsteby, en av Norges mest kjente motstandsmenn, stod
følgende tekst: «HVIS DU TROR FRIHET ER NOE VI HAR FÅTT GRATIS – VIL DENNE
MANNEN GJERNE SNAKKE MED DEG».
Sønsteby visste hva han snakket om. Han overlevde krigens skygger og ble en av våre
viktigste tidsvitner… Han hadde selv sett og erfart på kroppen hva det vil si å kjempe for
friheten.
For 80 år siden hadde vi ikke den friheten vi i dag har i Norge. Vi var okkupert og krigens
skygger lå over vårt langstrakte land i fem lange år.
Fem år uten frihet, uten demokrati og uten menneskerettigheter.
Fem år uten feiring og flagging på nasjonaldagen.
Det var mange som kjempet for at vi skulle gjenvinne friheten. Kjempet for at vi en dag
skulle leve i fred og frihet igjen. De lyktes med det i 1945 og vi har siden den gang vært
frie. Friheten gir oss trygghet.
Alle som setter livet på spill for å forsvare demokrati, menneskerettigheter og frihet
fortjener vår dypeste respekt.
Vi har mye å takke disse for, og det er viktig at vi på en gledens dag som i dag, ikke
glemmer at de betalte den dyreste prisen for vår fred og frihet… De ga sitt liv.
Vi skal nå ha kransenedleggelse og ett minutts stillhet.
Gratulerer med dagen Norge!

Kransen ble lagt ned av Laurits Sørli Hanssen

17. mai tale – Leka ungdomsråd ved Charlene Ulriksen
Gratulerer med dagen alle sammen!
Jeg taler her i dag som stolt representant for LUR. 17 mars 2022 vedtok kommunestyret
medlemmene i LUR og nå står vi her i dag og skal holde tale for alle dere. Det er lenge
siden Leka kommune hadde ungdomsråd sist, men nå er endelig LUR her – som står for
Leka Ungdomsråd.
Vi er syv faste medlemmer i LUR, hvorav to er fra elevrådet, og tre varamedlemmer. Vår
oppgave som ungdomsråd er å være en stemme for ungdom på Leka. Frem mot neste valg
så skal vi jobbe med/for:
o Kommuneplanens samfunnsdel – hva og hvor vil vi med Leka?
o Budsjettet til kommunen
o Barn og unges muligheter i Leka
For hvem vet vel best om hvordan det er å vokse opp på Leka nå? Det er jo så klart oss!
Det er jo vi som vokser opp på Leka nå – og ikke nok med det, det er også vi som skal bo
her i 30, 40 og 50 år.
Leka er en veldig trygg plass å vokse opp på, men trygghet alene er ikke nok. Derfor er
vi veldig glad for at kommunen tar ungdom på alvor og lar oss være med å bidra med våre
tanker og ideer på hvordan Leka skal se ut i fremtiden. Dette er medvirkning, frihet og
demokrati i praksis.
Er det noe vi ikke skal ta lett på, så er det disse tre tingene.
For 80 år siden var det verken medvirkning, frihet eller demokrati i Norge. Krigens
skygger lå over landet og retten til medvirkning, retten til frihet og de demokratiske
rettighetene var frarøvet det norske folk. Derfor er det så viktig å ikke ta dette for gitt.
Krigen i Ukraina er dessverre ett altfor godt eksempel og en påminnelse om at vi aldri må
glemme!
Vi skal heller ikke glemme de 3 000 norske som døde i pandemien, selv om denne
nasjonaldagen er den første siden 2019 uten koronarestriksjoner. Vi lever omtrent som
normalt men pandemien har forandret oss som nasjon og som lækkværinger.
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Under pandemien måtte vi bli vant med en hverdag som inneholdt mye håndsprit,
masker og avstand. Det ble tydelig at situasjonen var mer alvorlig enn det vi angivelig
hadde trodd da skolen ble midlertidig stengt – Teams-møter, hjemmeskole og karantene
var uttrykk vi kjapt måtte bli vant til. Men da skolen endelig åpnet igjen, kom vi tilbake
mer engasjert og takknemlig.
Før pandemien hadde de fleste sett på skolen som en plass der du bare blir sendt for å
lære og gjøre skolearbeid, men det er mer til skolen enn bare det – det lærte pandemien
oss! Skolen er en sosial arena for oss barn og ungdom, og noe vi ikke må underdrive.
Vi jobber bedre sammen – det er det viktigste vi har lært av pandemien. Ved pandemien
hadde vi Nasjonal Dugnad, og nå har vi LUR som jobber med de andre rådene for å skape
den aller beste samfunnsplanen for Leka kommune. Dette er vi i LUR veldig stolte av – at
vi ungdom på Leka blir hørt og kan jobbe sammen med kommunestyret.
Vi er stolte over å se framgang på Leka. Da jeg var liten, så kunne jeg bare drømme
om å ha en hel aktivitetspark på Leka – jeg hadde aldri tenkt at det hadde vært mulig. Jeg
husker at hovedgrunnen til at jeg ble med i LUR var for å si det jeg mente kunne være
bedre på Leka akkurat nå – jeg var ikke klar over at vi skulle være med å bestemme en
samfunnsplan som skulle vare fram mot 2035. Dette viser bare hvor viktige oss ungdom er
over Lekas framtid.
Denne framtiden sitter som sagt i våre hender.
I dag feirer vi «barnas dag» - også kjent som nasjonaldagen. For meg har
nasjonaldagen alltid vært en av festlighetene jeg gleder meg mest til hvert år. Barnetoget
og isen var desidert det jeg gledet meg mest til som liten. Jeg følte også en stor stolthet av
å gå i toget og synge nasjonalsangen – jeg var stolt over å bo i et så godt og demokratisk
land som Norge.
Nasjonaldagen viser barn at de burde være stolte over deres land Norge. Og det kan
vi høre at de er - med alle de fløytene de går rundt og blåser med i barnetoget. Det er
denne stoltheten som kommer til å drive Norge lenge.
Nåtiden på Leka er kjempegod. Det har kommet så mye nytt til Leka – nye mennesker,
nye fremtidsplaner, et nytt ungdomsråd, og generelt en ny atmosfære. Vi i ungdomsrådet
er veldig spente for Lekas framtid. Vi gleder oss til å kunne flytte tilbake hit etter vi er
ferdige med utdanningen. Og vi gleder oss til å starte et eget liv for oss selv på Leka –
sammen med mange fine folk og et flott samfunn.
Til slutt har jeg lyst til å takke 17. mai-komiteen som ga LUR tilliten til å holde denne
talen i dag. Det er en stor ære for alle oss i LUR, og gjør oss svært stolte. Men med den
æren kommer også et stort ansvar – det å skrive selve talen. Det var kanskje litt
nervepirrende i starten, men med hjelp fra støttespiller og rådgiveren i LUR, så har det gått
veldig greit.
Og sist men ikke minst: til alle barn, ungdom og potensielt voksne: kos dere mye i dag.
Spis mye kake. Spis mye is.
Igjen, gratulerer så mye med nasjonaldagen alle sammen – og tusen takk for meg.

Vestre
Solsemveien 201.
En liten butikk i Solsemgrenda
som selger kaffe, vafler og suvenirer.
Åpent fra 27 juni- 7. aug.
Hver dag fra 11-16.

RANDI-BUA er nå åpen hver dag
Vi har mye nytt av varer; villsauskinn, strikkegarn av villsau-ull, kavler,
håndarbeidsprodukter, og masse, masse mer.
Kom innom for en titt og en prat!
Du finner oss på Høgbakkan, på andre siden av veien for Leka motell og camping.
Jeg vil også si tusen takk til den som satte en pose med varer utenfor døra mi!
Hilsen Randi
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Gudstjenester i Leka sokn
Konfirmasjonsgudstjeneste

lørdag

4.juni

kl. 11:00

Pinseaften

Resultater 17.mai quiz:
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Solsemhula – stengt i sommer
Vi har hatt fylkesarkeologene på befaring i Solsemhula på grunn av raset som gikk der i
2020. De konkluderer med at området er svært usikkert i forhold til nye ras, og at det ikke
bør ferdes folk i området før det er foretatt sikring.
Kommunen er i dialog med et rassikringsfirma, men de har ikke ledig tid før til høsten.
Finansiering av oppdraget må også på plass.
Det blir derfor ingen guiding i Solsemhula i sommer, dessverre.

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

I 2022 har det gått 90 år siden hendelsen i Hagafjellet
hvor Svanhild ble tatt av ørna og funnet igjen i livet.
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90 års jubileet blir markert med:
1. Mediamarkeringer
2. Gjennom familiemusikalen "Ørnerovet " i dagene 15. - 17. juli.
Leka kommune i samarbeid med bl.a Herlaugsgildet vil planlegge en større markering ved
100 årsjubileet.

AKTIVITETSKALENDER
Tirsdag 7.
Torsdag 16.
Torsdag 16.
Tirsdag 21.

Kl 1500-1730
Kl 1045
Kl 1200 Kl 1500-1730

Tirsdag 5.
15. – 17.
Tirsdag 19.

Kl 1500-1730
Kl 1500-1730

Nyttige telefonnummer
Leka kommune, servicekontoret
Lege/ legesekretær
Legevakt
Nødnummer legevakt
Politi
Nødnummer politi
Brann
Tannlege–Ytre Namdal tannklinikk
Veterinærvakt
Namdal Landbrukstjenester SA
Kontakt ved påkjørsel av dyr
Leka sykestue
Hjemmesykepleien
Pasienttelefon, sykestua
Tildelingskoordinator/brukerkontor
Werna Arntzen
Helsesykepleier Gunnhild J. Gutvik
Fysioterapeut Arnfinn Holand
Kirkekontor
Sokneprest Johannes Kvangarsnes
Kirkeverge Arild Hestø
Tilbringertjenesten og handlerute
Leka Taxi AS
Ghanam Taxi
Leka vassverk SA, Arve Haug
Anders Larsen
Skatteetaten; ligningskontor
NAV Leka
Politikontakt – Morten S. Halvorsen
Lekaferga
Turistinformasjon
Fjord Viking (hurtigbåt)
Midtre Namdal Avfallsselskap

Juni
Rulle – gjenvinningsmottak
Kommunestyremøte
PRIDE markering i Leka kommune
Rulle – gjenvinningsmottak
Juli
Rulle – gjenvinningsmottak
Ørnerovet-musikalen - Herlaugsgildet
Rulle – gjenvinningsmottak

74 38 70 00
74 38 70 38
116117
113
02800
112
110
74 17 60 20
74 39 91 66
40 00 15 09
95 82 65 28
47 50 86 05
90 11 05 72
47 51 50 10

kl.10.00–14.00
kl.11.00–12.00

NTE-bygg
Lekatun
NTE-bygg
NTE-bygg
Spelplassen Frøvik
NTE-bygg

ma.-fr.
ma.-fr.

46 91 87 69
47 05 11 35
99 59 39 67
74 39 54 00
97 13 32 48
90 86 08 14 ah585@kirken.no Kontordag på Leka første torsdag i mnd – kl 11-13
07 417
40 69 27 00
46 80 91 15
91 77 85 43
91 59 66 96
80 08 00 00
55 55 33 33
kl.10.30–14.30 onsdager
91 16 03 06
hverdager kl 08-15
95 73 70 53
74 39 97 70
48 29 45 60
74 28 17 60
firmapost@mna.no

Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker; fredag 17.juni 2022. Frist for innlevering av stoff er mandag
13.juni 2022. Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff, tlf. 74387000 post@leka.kommune.no Du finner også
Lekaposten på www.leka.kommune.no
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