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Nr. 3/19        

            
Utgiver:               Leka kommune      Dato: 8.februar  2019  

8.klasse har kakelotteri på butikkene lørdag  

9. februar fra kl. 10.30 - støtt elevene, vinn 

kake!  

 

 

 

Søndag 10. februar feirer vi morsdag;  

     gratulerer til alle mødre og moderlige!  

 

 

UKM – Leka  

Lokalmønstring i Herlaughallen 

Torsdag 14. februar kl. 19.00 (ny dato) 

 

 

Status for mobil og mobilt bredbånd og 

fiberbredbånd  i kommunen 

(se side  2) 

 

https://ukm.no/
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Informasjon fra Leka kommune 
 
 

 
 

Leka 05.02.2019. Godt nytt år !  
 

Dagene er alllerede blitt lengre. Vi går ut av mørket og ser lysere på livet. 
Vi er løsningsorientert og samfunnsinteressert – Det er mye å glede seg over og vi kommer 

best ut av det meste når vi står sammen.  
Alt tar tid, men vi gir ikke opp før vi lykkes  

 
Mobil og mobilt bredbånd.  
Både Storvarden på Haug og Geitastifjellet er nå klarert for bygging. Det haster med å få med 

Stonghaugen samtidig. Vi har jobbet med flytting av basestasjon på Stonghaugen grunnet 
kulturminner.  (justering  ut av kulturminneområdet i Kvaløya) 

 
Ny plassering er nå godkjent av Frode Kristiansen Trøndelag fylke, men  Eltel v/ Tomas 
Larson  har ikke fått klarsignal til bygging.  Leka kommune har ventet på søknad om ny 

plassering. Den kom i dag. Det er snakk om bare en liten endring 
12 meter for riktig innplassering på kart. Telenor styrer på øverste hold.  

 
Basestasjoner- hytte, mast er ferdig produsert på fabrikk. 
Det skal fremføres strøm og fundamentering starter  nå i februar. 

På Haug er arbeidet i gang med første basestasjon- Strøm og fundamentering – utføres av 
NTE og Jan Erling Pettersen sammen med Eltel som har oppdraget for Telenor.. 

 
Alle de tre nye mobilsenderne forventes å være ferdig innen  mai måned 2019.   Det betyr 
nesten 100 % dekning med mobil og mobilt bredbånd i Leka kommune ( langs vei og der folk 

bor).  Dette vil også dekke havområdene bedre  og dermed gi større mulighet og sikkerhet 
til sjøs -  for fiskere,  havbruket og turisme . 

Denne oppgraderingen av infrastruktur er viktig for fastboende og nødvendig for at 
næringslivet skal utvikles og «blomstre». Vi vet at ingen ting kommer av seg selv, men  av 
hardt og utholdende arbeid. 

 
Fiberbredbånd. 

Trinn 1. På  nordelen av øya er gravearbeidet nesten ferdig. Mange er tilkoblet med altibox 
og de siste vil få montør og installasjon i løpet av inneværende uke. I Gutvik er det 
vinterstopp pga. mye snø. Det startes opp så snart forholdene tilllater det.. 

Trinn 2. Fra Frøvik- Haug og Solsem. Her er det fra Leka kommune sendt søknad til Nkom.  
Den ble innvilget med 2,1 mill. kroner. Leka kommune vil delta i felles anbud som 

fylkeskommunen utfører for oss.  Dialogmøter mellom Fylket og kommunen før oppstart.  
Trinn 3. Det jobbes med neste søknad - rundt øya fra Solsem – til og med Skråen - Leknes  

og resten av kommunen.  
  
 

Per-Helge Johansen ordfører  
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Info fra Lekatun: 

NYN, Næring i Ytre Namdal, er et interkommunalt selskap (IKS) eid av kommunene Leka, 
Nærøy og Vikna. NYN har som formål å stimulere til vekst og utvikling i Ytre Namdal. 
Nyskaping, bedriftsetableringer og utvikling av eksisterende næringsliv er viktige stikkord.  

Selskapets hovedoppgaver: 

1. Tilrettelegge for utvikling i Ytre Namdal  

o Felles Strategisk Næringsplan for Ytre Namdal 2015-2025 med konkrete tiltak 

o Veiledning til gründere/sparringspartner for ideutvikling 

o Nettverksbygging med kobling til FoU-miljøer (kunnskapsmiljøer) og 

virkemiddelapparatet (Trøndelag fylkeskommune, Innovasjon Norge) 

o Omdømmebygging, profilering, rekruttering 

o Initiere, utvikle, delta i regionale utviklingsprosjekter til beste for Ytre Namdal 

o Kople offentlig og privat  

o Delta i konkrete bedriftsprosjekter 

2. Forvaltning av regionalt fond: NYN IKS forvalter regionalt fond som tidligere ble forvaltet 

av Kystgruppen (tidligere regionråd for Vikna, Nærøy og Leka kommuner).  

Har DU/DERE en ide om å etablere eller har du/dere noen tanker om å videreutvikle din 

bedrift kan du lufte ideene med daglig leder i NYN, Næring i Ytre Namdal IKS, Renate Strand.  

Det vil arrangeres workshop på Leka i løpet av våren. Strategisk Næringsplan for Ytre Namdal 

skal nå konkretiseres og vi håper at næringslivet på Leka kan være med å påvirke til at vi får 

en plan til beste for Leka og regionen. Se www.nyn.no  

               

Informasjon til innbyggerne i Leka kommune og brukere 

av legekontoret i Leka kommune 
Leka legekontor er nå aktiv med egen hjemmeside, her kan du bestille time og fornye 

resepter. For å komme inn må du gå inn på helserespons.no følg deretter anvisningen du får 
bedskjed om.  
Dette er veldig enkelt bare prøv. Lykke til! Vi skal prøve å være behjelpelig, så ta kontakt om 

det er noe dere lurer på. For dere som ikke ønsker å bruke denne muligheten,  ring som 
vanlig mellom 11-12 alle hverdager til 74387038. 

Med vennlig hilsen 
ansatte på legekontoret 

               

Kunngjøring om utleggelse av eiendomsskattelistene 
På bakgrunn av kommunestyres vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2019 i Leka 
kommune, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til 

offentlig gjennomsyn i tre uker fra 15.01.2019. Listen viser de skattepliktige eiendommene 
med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendoms-

skattetakstene, skattesatsen, og utregnede eiendomsskattebeløp.  
Skattelisten er lagt ut på Lekatun samt publisert på kommunens internettside 
www.leka.kommune.no. 

I tillegg legges det ut liste over eiendommer som er fritatt etter eiendomsskatteloven 
 § 5 og 7. 

KLAGE. 
Det er klageadgang på takstgrunnlaget. Klagefristen er 26.02.2019. 
Klage sendes skriftlig til Leka kommune.Adresse: Leka kommune, eiendomsskattekontoret,  

Leknesveien 67, 7994 LEKA. post@leka.kommune.no 

 

 

http://www.nyn.no/
http://www.leka.kommune.no/
mailto:post@leka.kommune.no
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Leka kommune søker økonomileder 
Leka kommune består av øya Leka og fastlandsdelen Gutvik. Vi er 570 innbyggere. Budsjettet 
er på 55 mill kroner. 55 årsverk fordelt på 75 ansatte. Vi har egen grunnskole med 55 elever. 
Vi har åpent svømmebasseng for elevene og innbyggere. Vi har ny barnehage med 20 barn 

fordelt på stor og liten avdeling. Vi har sykestue med sykehjemsplasser og egen lege som er 
tilgjengelig 24/7. Vi har teknisk sektor som drifter kommunen. Kommunehuset på Lekatun 

består av ordfører og rådmann samt egen stab som server kommunens innbyggere. NAV 
kontoret er tilgjengelig en dag i uken. Kommunen deltar i interkommunalt samarbeid på 
områdene næring, ppt, barnevern, brann, helsesøster, jordmor. Kommunen er i kontinuerlig 

endring og tilpasser driften i takt med tiden.  
 

Om stillingen 
Leka kommune søker etter en som kan lede økonomiarbeidet på våre tjenesteområder. Vi ser 
etter deg som er interessert i å bidra til at kommunen får oversikt og kontroll på 

kommuneøkonomien. Økonomiavdelingen har i tillegg to hele stillinger på hhv lønn og 
fakturering. Økonomilederstillingen er direkte underlagt rådmannen og inngår i rådmannens 

ledergruppe.  
Økonomileder har faglig ansvar for alle deler av økonomiforvaltningen. Økonomileder skal yte 
bistand til rådmann, politikere og tjenesteområdene i økonomiarbeidet. I tillegg ønskes at  

økonomileder inntar en aktiv rolle som bidragsyter i utviklings- og forbedringsprosesser i 
kommunen.  

 
Ansvarsområde og sentrale arbeidsoppgaver for stillingen  
Overordnet budsjett- og økonomistyring 

Koordinere det daglige arbeidet knyttet til regnskap og budsjett  
Yte faglig støtte til tjenesteområdene/budsjettansvarlige 

Løpende økonomirapportering internt og eksternt  
Økonomiplan, budsjett, regnskap, regnskapsavslutning og årsrapport 
Finansforvaltning, innkjøp og innkjøpsavtaler 

Saksbehandling innen ansvarsområdet 
 

Følgende kvalifikasjoner kreves 
Høyere økonomisk utdanning  

Kjennskap til offentlig forvaltning, kommuneregnskap, kommunal økonomiforvaltning 
Erfaring med økonomistyring og ledelse 
Gode samarbeidsevner og relasjonskompetanse 

Strukturert arbeidsform  
God framstillingsevne, skriftlig og muntlig 

Erfaring med teamarbeid, organisering av oppgaver og prosjektstyring 
Nødvendig kjennskap til Visma økonomisystem og ePhorte saksbehandlingssystem  
 

Vi ønsker at du er kreativ og løsningsorientert, har evne til å motivere 
Personlig egnethet tillegges stor vekt. 

Vi tilbyr  
En utfordrende stilling i en liten oversiktlig kommune 
Konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP 

Muligheter til padling, fiske, fjell og frisk luft i Norges geologiske nasjonalpark  
 

Interessante søkere kalles inn til intervju.  
Referanser oppgis. 
Send søknad med CV, vitnemål og attester til post@leka.kommune.no  

Frist senest innen 28.februar 2019 
Spørsmål rettes til rådmannen på telefon 74 38 70 00 eller mobil 920 46 451 

 

mailto:post@leka.kommune.no
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Ferievikarer sommeren 2019 
Søker du en utfordrende og meningsfull sommerjobb i 2019, og i tillegg er blid og 
positiv, arbeidsom og liker utfordringer, kan Leka kommune tilby ferievikariater innen pleie- 
og omsorgstjenesten: 

 
Leka sykestue og hjemme hos brukere; sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og 

assistenter. 
 
Kjøkkenet– kokker og assistenter. 

 
Vaskeriet – assistenter. 

 
Hjemmehjelpstjeneste - hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. 
 

Vi søker: 
Sykepleiere, sykepleiestudenter, vernepleiere, vernepleiestudenter, hjelpepleiere, 

omsorgsarbeidere, assistenter, hjemmehjelpere, støttekontakter, brukerstyrt 
personlig assistent, vaskeri- og kjøkkenpersonell.  
 

Generelt: 
Du må kunne snakke og forstå norsk godt ved arbeid med brukere. 

Det settes krav om å disponere egen bil/moped for stillinger som hjemmehjelp og 
assistenter i hjemmehjelpstjenesten. Det settes krav om førerkort klasse B for de som søker 
arbeid i hjemmesykepleien. 

 
For alle stillinger er det nå krav om politiattest. 

Avlønnes i henhold til gjeldende tariffavtale. For beregning av riktig lønnsansiennitet kreves at 
alle tjenesteattester legges ved søknaden. Dette gjelder også tidligere tilsatte ferievikarer. For 
tillegg av omsorgsansiennitet kreves fødselsattest for barn vedlagt søknaden. 

 
Skriv når du har mulighet til å jobbe samt hvor stor stilling du kan tenke deg. 

Søkere som kan jobbe hele perioden vil ved ellers like forhold få førsteprioritet. 
 

Spørsmål angående stillingene kan rettes til: 
sykepleiesjef Erna Borgan, tlf.  977 58 591   
Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes post@leka.kommune.no    

Søknadsfrist 15. februar 2019. 

               

Utlysing av barnehageplasser  

Hovedopptak barnehageåret 2019/2020.  Leka barnehage er for barn i alderen 8 mnd. til 
 6 år.  Åpningstider er mandag til fredag kl.0715 – 1600.   

 
Det kan søkes om hel plass eller delplass. Når et barn har fått plass i barnehage, regnes 
barnet automatisk som søker ved neste hovedopptak hvis foreldrene ikke melder fra om 

annet.  Foreldrene plikter videre å melde fra før hovedopptak dersom barnets livssituasjon 
slik den fremgår av den opprinnelige søknaden er vesentlig endret, eller man ønsker utvidelse 

eller reduksjon av barnehageplass.  
 

Søknadsskjema fås på servicekontoret eller hentes fra hjemmesida. 
Leveres/sendes signert til: Leka kommune, Servicekontoret, Leknesveien 67, 7994 LEKA 
 

Søknadsfrist: 20.mars 2019.        

 

 

mailto:post@leka.kommune.no
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Ledig stilling som pedagogisk leder/barnehagelærer 
Leka kommune lyser ut 100% vikariat for pedagogisk leder i Leka barnehage fra 
1.april og ut året 2019, med mulig forlengelse. 
 

Arbeidsoppgaver 
 Ped.leder har ansvaret for å lede avdelingen i tråd med gjeldende lover, forskrifter og 

bestemmelser 
 Bidra til barns helhetlige trivsel og utvikling 
 Ped.leder har ansvaret for planlegging og dokumentasjon på egen avdeling. 

 Bidra til godt samarbeid med foreldre 
 Styreransvar kan påregnes ved dennes fravær 

 
Kvalifikasjoner og personlige egenskaper  

 Interesse for å jobbe med barn 

 Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 
 Strukturert og evne til å jobbe systematisk. 

 Nytenkende og løsningsorientert. 
 
Utdanning 

 Barnehagelærer (førskolelærer) 
 

Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet hvis det ikke foreligger søkere som 
fyller kravene til utdanning. 
 

Det stilles krav om godkjent politiattest for alle som tilsettes i barnehage. 
 

Lønn i henhold til gjeldene tariffavtale. 
Spørsmål kan rettes til styrer: Linda Hansen Ekrem, 99 69 75 36 
 

Søknadsfrist: 18.mars-2019. 
Søknad sendes til: post@leka.kommune.no 

               

Nyansatte i Leka kommune. Begge fra Bindal!  
Astrid Kalvik startet 1. september som rådgiver på oppvekst med ansvar for skole, 

barnehage, kulturskole og voksenopplæring. Astrid har lang relevant erfaring fra området og 
har jobbet både som rektor og ppt ansvarlig i andre kommuner.  
 

Jon Einar Kristensen startet 1. januar i rektorstillingen ved Leka barne- og ungdomsskole. Jon 
Einar har erfaring som lærer ved Terråk skole. Jon Einar har også erfaring som 

næringsdrivende.  
 
Velkommen til Astrid og Jon Einar!! 

 
 

mailto:post@leka.kommune.no
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Årsmøte i Grendahuset Fjellvang 
Søndag 17. februar kl. 20.00. 
 

Vanlige årsmøtesaker, enkel bevertning. 
Alle hjertelig velkommen. 

 
Styret 
               

Årsmøte i LHL Leka 
Onsdag 20.februar kl.1800 på Lekamøya spiseri. 
Vanlige årsmøtesaker, samt uttalelse om viktige saker  

for Leka-samfunnet. 

Velkommen! 
 
Styret 
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Årsmøte i Leka Bygdekvinnelag 
Bygdekvinnelaget minner om årsmøtet den 28. februar. Eventuelle saker til årsmøtet må 

styret få senest 14/2. Årsmøtet blir holdt i rommet vårt på Helsesenteret kl. 20.00. 
Velkommen. 
 

Hilsen styret      
 

               

Årsmøte i Leka teaterlag 
Onsdag 27. Februar kl. 20.00 på Lekamøya Spiseri. 

Vanlige årsmøtesaker. Det blir matservering! 
Vi ønsker velkommen til alle gamle og unge teaterinteresserte Lækkværinger!! 

Styret 

               

Årsmøte i Leka IL  
Onsdag, 6. mars kl. 19.30 på Lekamøya spiseri. 
SAK 1: Godkjenning av innkalling 
SAK 2: Godkjenning av saksliste 

SAK 3: Valg av møteleder 
SAK 4: Valg av referent 
SAK 5: Årsmeldinger og økonomi            

            -Hovedlaget 
            -Allidrettsgruppa 

            -Fotballgruppa 
      
 SAK 6: Valg 

Evt.  
Andre årsmøtesaker må være levert leder, Kjell-Arve Sønnesyn 

innen torsdag 27. februar! 
Bevertning!                                                                      Velkommen 

               

 Medlemskontingent i Leka IL 2019 
Ungdom og voksne som er med på svømming, småbarnstrim,  

ballspill, fotball, badminton, spinning, step, styrke  
 med m.m. - dvs  

ALL aktivitet i basseng - idrettshall og på 2T – 
HUSK Å BETALE MEDLEMSKAPET DITT/DERES I LEKA IL 

Betalt medlemsskap i Leka IL gjør at du er forsikret under trening/kamper. 

Barn/Ungdom frem til 16 år   kr. 250 pr år! 
Ungdom/voksne fra 16 år og opp  kr. 300 pr år!  

Familie      kr. 500 pr år! 
Støttemedlem    kr. 100 pr år! 

  

 
 
 

 (det er også mulig å betale kontant til Annette Th. Pettersen  
og Kjell Arve Sønnesyn) 

Innbetalt kontingent sikrer at vi kan drive med alle aktivitetene – 
til glede for store og små. 

Hilsen Styret i Leka IL 
 

INGEN BETALING - 

INGEN FORSIKRING! 
Konto:  

4212 18 77885 
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Takk 
Takk til alle som på ulikt vis viste meg oppmerksomhet på 70-års dagen.  
Jeg setter pris på hver og en av dere, så igjen; TUSEN TAKK!   
Arve H 

               

Tusen takk 
Leka Idrettslag vil rette en stor takk til alle dere som har betalt medlemsavgift og 
støttemedlemskap i Leka Idrettslag. Det betyr mye! 

I 2019 skal idrettslaget rehabilitere lysløypa i Briktdalen med bl.a. utbedringer av trase,  
skifte ut deler av lysanlegget, nytt sikringsskap og rydding av skog der strømledningen 
henger.    
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Årets Tårnagentdag for 2.- 4. klasse i Leka menighet blir ONSDAG 13. MARS, med 

oppstart kl. 10.00, med Avslutningsgudstjeneste kl. 16.00. Mer dag og tid, 

invitasjoner kommer i brev. 

 

 

 
               

MATOPPSKRIFTER FRA LEKA! 
Rundt om i de forskjellige heimer ble det laget mat som kanskje var spesielt for akkurat 

denne heimen, eller gården. Oppskrifter gikk i arv og var ofte litt 
«hemmelige»! 

 Det hadde vært veldig spennende å kunne samlet sammen slike 
oppskrifter og prøvd dem ut – og også for at de ikke skulle gå i 

glemmeboken. 
Vet du om en slik oppskrift, historien bak, samt plassen den kommer fra 
og kunne tenke deg å dele den med oss, hadde vi blitt veldig glade. Det 

kan være alt fra middagsoppskrifter, desserter, kaker og drikke. 
Ideen er at vi skriver historikken og trykker oppskriften i Lekaposten! 

Oppfordrer folk til å prøve oppskriften og komme med tilbakemelding! 
Kanskje klarer vi å samle oppskrifter nok til en liten kokebok fra Leka – 
det hadde vært noe det  

 
Tar du utfordringen, så sendt oppskriften til post@leka.kommune.no eller 

rett og slett bare lever den i ekspedisjonen på Lekatun   

Gudstjenester i Leka 2019 – våren 
Søndag 3.mars      kl. 11.30 – Leka kirke, gudstjeneste 

 
Søndag 3.mars      kl. 15.00 – Gutvik bedehus, gudstjeneste 

 
Onsdag 13.mars    kl. 10-16 – Tårnagentdag. 

                            kl. 16.00 – Gudstjeneste 

 
Skjærtorsdag 18.april kl. 11.00 – Leka sykestue – nattverdsgudstjeneste 

 
Søndag  21. april   kl. 15.00 -  Leka kirke – høytidsgudstjeneste 

 
Onsdag    1.mai     kl. 15.00 – Leka kirke – samtalegudstjeneste – kirkekaffe 

 
Lørdag   11.mai     kl. 11.00 – Leka kirke – konfirmasjonsgudstjeneste 

 
Fredag   17.mai     MESSEFALL 

Søndag  16.juni     MESSEFALL 
 

Trenger du skyss til kirken? Ring Beathe Mårvik 951 09 887 
 

mailto:post@leka.kommune.no
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Årsmøte i Leka Sanitetsforening 

27.02.19 kl.19.00 på Lekatun  
 

Sakliste: 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste 

2. Valg av møteleder og sekretær 

3. Godkjenning av årsmelding 2018 

4. Godkjenning av regnskap 2018 

5. Budsjett 2019 

6. Aktivitetsplan 2019 

7. Valg av leder, kasserer, 1 styremedlem, revisor og valgkomite 

8. Valg av utsending til fylkesmøte 

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende 2 uker for årsmøtet.  
 

Kaffeservering (Haug/Solsem) og loddsalg.  
 

Vi ønsker gamle og nye medlemmer hjertelig velkommen!_ 
 

 

Fastelavnsris 
På tirsdag 26.02 kl. 17.00 møtes vi hos Bodil på Skei for binding av fastelavnsris.  
Håper at mange kommer å hjelper til.  

 
Ta med ris/buketter. 

 

 
 

____________________________________________________________________ 
 

Medlemsverving 
I 2018 har vi i Leka Sanitetsforening prøvd å verve nye medlemmer da medlemstallet 
har gått tilbake pga naturlig avgang og at noen har meldt seg ut.  

 
Det har blitt nye regler og satser for å melde seg som medlem i N.K.S. 

Hovedmedlem/støttemedlem  kr. 485 
Husstandsmedlem:  kr. 100  (Alle som bor i samme hjem som et  

hovedmedlem kan melde seg inn som 
husstandsmedlem til kr. 100) 

Under 30 år:    kr. 240 
 

Det er gøy å være medlem av N.K.S., det skaper engasjement og er viktig og en 

fornuftig sak i dagens samfunn. Sanitetsforeningene har mange artige ting å finne på 
som både er morsomme og gir tilbake til deg som medlem og til lokalsamfunnet.  

 
Velkommen som medlem! 

Styret i Leka Sanitetsforening  
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Nyttige telefonnummer      
 

Leka kommune, servicekontoret  kl. 09.00 – 15.00 tlf 74 38 70 00 

Publikumsåpne kontorer forøvrig     kl. 11.00 – 14.00 post@leka.kommune.no  

       www.leka.kommune.no   

   

Lege og  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 
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   74 39 93 56 / 91 17 85 43  
 Anders Larsen  74 39 93 36 / 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        
Foldafjord (hurtigbåt Leka – Namsos)  41 51 36 22 
 

Turistinformasjon      74 39 97 70     

               
 

Neste utgave av Lekaposten kommer om  2  uker,  fredag 22. februar.  
Frist for innlevering av stoff  er mandag  18. februar. 

 

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

 
 
 
 
 
 

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 

mailto:post@leka.kommune.no
http://www.leka.kommune.no/
mailto:post@leka.kommune.no
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Leka sykestue, bilde tatt i 1996 

 

 

MØTER, ARRANGEMENT, AKTIVITETER, FRISTER 

FEBRUAR 

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

Onsdag 13. Kl. 10.30 Formannskapsmøte Lekatun 

Torsdag 14. Kl. 20.00 Strikkekafe – Bygdekv.laget Leka Helsesenteret 

Torsdag 14. Kl. 19.00 UKM – Leka Herlaughallen 

Søndag 17. Kl. 20.00 Årsmøte  
Grendahuset 
Fjellvang 

Onsdag 20. Kl. 18.00 Årsmøte LHL Lekamøya Spiseri 

Mandag 25. Kl. 1530-1730 Ettermiddagstreff Biblioteket 

Mandag 25. Kl. 19.30 Konsert av Thomas Brøndbo Leka kirke 

Onsdag 27. 
Kl. 19.00 
Kl. 20.00 

Årsmøte Leka Sanitetsforening 
Årsmøte Leka Teaterlag 

Lekatun 
Lekamøya Spiseri 

Torsdag 28. Kl. 10.30 Kommunestyremøte Lekatun 

Torsdag 28. Kl. 20.00 Årsmøte – Bygdekv.laget Leka Helsesenteret 

MARS 

Onsdag 6. Kl. 19.30 Årsmøte Leka IL Lekamøya Spiseri 

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

Onsdag 13. Kl. 10.30 Formannskapsmøte Lekatun 

Torsdag 14. Kl. 20.00 Strikkekafe – Bygdekv.laget Leka Helsesenteret 

Torsdag 28. Kl. 10.30 Kommunestyremøte Lekatun 

Torsdag 28.  Kl. 20.00 Strikkekafe – Bygdekv.laget Leka Helsesenteret 

APRIL 

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

Onsdag 10. Kl. 10.30 Formannskapsmøte Lekatun 

Torsdag 11. Kl. 20.00 Strikkekafe – Bygdekv.laget Leka Helsesenteret 

Tirsdag 23. Kl. 1500-1730 Rulle NTE-bygg 

Torsdag 25. Kl. 10.30 Kommunestyremøte Lekatun 

Torsdag 25.  Kl. 20.00 Strikkekafe – Bygdekv.laget Leka Helsesenteret 

MAI 

Torsdag 9. Kl. 20.00 Strikkekafe – Bygdekv.laget Leka Helsesenteret 

Onsdag 15. Kl. 10.30 Formannskapsmøte Lekatun 

Torsdag  23. Kl. 10.30 Kommunestyremøte Lekatun 

Torsdag 23.  Kl. 20.00 Strikkekafe – Bygdekv.laget Leka Helsesenteret 


