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Nr.6/22       25.mars  2022     Utgiver Leka kommune  

Flyktningestrømmen fra Ukraina, hva kan du og vi 

gjøre? 
Leka kommune har blitt anmodet av IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) om å ta 
imot 25 flykninger i 2022, for bosetting. Tallet kan virke høyt for en liten kommune som 
Leka, og tilsvarer ca. 4,2 % rask befolkningsvekst som en start. Vi registrer et stort ønske 

om å hjelpe og bidra, hvor flere boligeiere har tatt kontakt med oss for å tilby enkeltsenger 
for en periode, til de som måtte trenge det. Dette anser vi som meget generøst og tar det 

med oss i vurderingene videre. 
 

Til tross for dette, har vi et skrikende behov for tilgang på mindre og større boliger, hele 
hus, leiligheter eller fritidshus, hytter, rorbuer eller andre beboelige enheter. I en 
overgangsperiode trenger vi møblerte enheter for å skaffe til veie de nødvendige boligene 

ved plutselig ankomst av flytninger. Vi vet ikke den enkelte flyktnings behov eller skjebne, 
men det er ikke det som er viktig nå, det viktigste nå er å kunne hjelpe med et trygt og 

godt bosted. 
 
Har du ledig husvære, ledig fritidshus, ledig rom eller tips om ledige boliger, ta kontakt 

med Leka kommunes sentralbord, eller Leka kommunes e-post: post@leka.kommune.no 
Det er nå vi trenger din hjelp, og det er nå du kan hjelpe. 

Ta kontakt for nærmere informasjon og veiledning. 
 
Boligtildelingsnemden i Leka kommune 

Leder Rune Saus 

 

Åpningstider Rulle gjenvinningsmottak på Leka 
April t.o.m. oktober: Tirsdag i oddetallsuker:                                    kl 15.00-17.30        

Januar, februar, mars, november og desember: Andre tirsdag i mnd: kl 15.00-17.30 

 

Fotterapeut kommer til Leka og Gutvik 
Margareth Edvardsen kommer til Leka Sykestue 28. og 29. april 
Gutvik bedehus 03. mai 

For bestilling av time ring: 901 52 243 
 

Barne og ungdomsteater  
Torsdag 31.mars kl.18-19.30 starter vi opp med teateraktiviteter for barn og ungdom fra 

5.-10.klasse. 
Sted: Fjellvang 
Velkommen. 

 
Leka Teaterlag v/ Maja Moen Furre og Linda Hansen Ekrem 

 

NAV-kontoret holder stengt onsdag 13. april  

mailto:post@leka.kommune.no
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                Informasjon fra Leka kommune 
               

Leka 2035 
Om kommuneplanens samfunnsdel 

Samfunnsplanen legger grunnlag for hvordan Leka kommune skal utvikle seg og 

drives i årene framover. Nå kan du være med og forme framtiden til deg selv og 
alle andre som bor i Leka. Det gjør du med å komme med innspill til planarbeidet 
som nå er i gang.  

 
• Har du tanker eller ønsker om hvilke satsingsområder Leka skal ha fokus 

på?  
• Ønsker du bidra til utviklingen av kommunen på en positiv måte? 
• Da må du gi oss tilbakemelding nå.  

 
Kommuneplanens samfunnsdel skal angi mål- og satsingsområder for kommunen de neste 

12 årene. Samfunnsdelen skal sikre helhetlig og langsiktig styring av Leka kommune.  
 
Vi ønsker innspill fra innbyggere, lag og foreninger, kommunens ansatte, 

næringsliv og andre på disse spørsmålene samt andre innspill du eller dere måtte 
ha på hjerte:  

• Hva er dine hjertesaker som innbygger i Leka?  

o Hva synes du er bra med å bo i Leka og som vi må ta med oss videre i utviklingen av 

kommunen?  

o Hvilke utfordringer i samfunnsutviklingen i Leka mener du vi må arbeide mer med?  

o Hvordan opplever du kommunen som leverandør av tjenester? 

o Hva er det viktig for deg å ta vare på? Mitt lykkested……..Min beste opplevelse i 

Leka…………. 

• Hvordan vil du at kommunen skal se ut om 5-10-15 år?  

o Min drøm for Leka…….. 
o Hva bør Leka kommune satse på/prioritere i årene framover? 

o Hva er det viktig for deg å legge til rette for? 

o Hvordan kan vi etablere felles kultur og «vi – følelse» i hele kommunen?  

Hvordan gi innspill: 

Det vil bli annonsert ulike aktiviteter framover. Du kan delta på kafèdialog, gjestebud og 
møter. Du vil til sommeren bli invitert til å delta på en digital spørreundersøkelse. Alle kan 
sende inn innspill direkte via brev, e-post eller ved å ta kontakt på telefon. Skolen og 

barnehagen vil legge til rette for at barn og unge også kan delta i medvirkningsaktiviteter 
gjennom sin skole/barnehagehverdag. 

 

Samfunnsplan - planprosessen foregår i tre faser. 

Vi er nå i medvirkningsfasen!! 
• Alle skal ha muligheten til å medvirke. 
• Ulike aktiviteter vil bli gjennomført for ulike grupperinger av befolkningen  

• Innspillene som kommer inn i prosessen skal publiseres på kommunens 
hjemmeside underveis slik at befolkningen holdes oppdatert. 
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Å skape Leka er et felles ansvar. I en planprosess er det ikke bare sluttproduktet 

som er målet, men også veien dit. Det å skape samfunnsdebatt, engasjement blant 
innbyggerne- og organisasjoner, og forståelse av planverk er viktige elementer i 

arbeidet. 

 

               

Hei 
Da har jeg Beate Johansen startet opp som Folkehelsekoordinator i Leka Kommune i 50% 

stilling. Mitt kontor er å finne på Lekatun. Har du spørsmål eller noe du tror jeg kan hjelpe 
deg med, ta kontakt på tlf 40041053 eller send en mail: 
beate.johansen@leka.kommune.no 

 
Arbeidsoppgaver og ansvar : 

• Koordinere arbeidet med kommunens folkehelseplan 
• Delta i planarbeid og relevante saksområder for folkehelse  
• Engasjere/bistå administrativt og politisk nivå i folkehelsearbeidet i kommunen 

 • Være bindeledd og rådgiver på folkehelseområdet mellom forvaltningsnivåer – 
interkommunalt,    

    fylkeskommunale og statlige organer 
 • Utvikle samarbeidet mellom offentlige, frivillige, næringslivet og andre aktører for å 
utforme og  iverksette gode folkehelsetiltak. 
               

Ergoterapeut Kjersti Lian 
Tlf 906 57 247. 
 

Tilgjengelig på telefon mandag-fredag 08-15.30. Ringer opp igjen hvis opptatt.  
E-post: kjersti@namdalrehab.no 
 

Tilstede følgende datoer i mars, april og mai: 
Mars:            Torsdag 17.03 

April:    Onsdag 06.04  
         Onsdag 20.04 

Mai:              Onsdag 04.04  

  Onsdag 18.05 
Juni:        Onsdag 01.06 

  Onsdag 15.06 
  Onsdag 29.06 

 

Med forbehold om endringer ved evt sykdom.  
 

Fase 3
September 2022 – Desember 2022

Planutforming;  høringer, vedtak og forankring

Fase 2
Mars 2022 – august 2022

Medvirkningsfase: Hele Lekasamfunnet deltar

Fase 1
Juni 2021 – februar 2022

Prosessplan og kunnskapsgrunnlag

mailto:beate.johansen@leka.kommune.no
mailto:kjersti@namdalrehab.no
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PASS – PASS - PASS – PASS - PASS – PASS – PASS – 
PASS – PASS – PASS – PASS – PASS - PASS  
  
Politiet ber alle som har behov for pass til seg og/ eller sine om å sjekke gyldighetsdato. 
Det er mange som ikke har hatt behov for pass under pandemien og det har derfor 
oppstått ett stort etterslep på behovet for både fornying og førstegangs utstedelse av pass. 
  
Det er begrenset kapasitet på passproduksjon både nasjonalt og lokalt. Derfor anbefaler 

jeg at de som trenger pass planlegger og bestiller time for dette i god tid. Det er flere 
ukers ventetid på flere passkontor allerede og det forventes mer etterspørsel frem mot 

ferietider og det er BEGRENSEDE muligheter for å øke kapasiteten. 
  
Det er IKKE mulighet for å få produsert/ fornyet pass uten å ha bestilt seg time på forhånd 

via internettsiden: POLITIET.NO. 
Klikk så: Pass og ID-kort 
Følg deretter rettledningen for å bestille deg sted og time for oppmøte. 
Les instruksjonene nøye slik at du har alt er klart ved oppmøte. 
  
For oss i Ytre Namdal og Bindal er nærmeste passkontor; Politistasjon på Kolvereid, 
Brønnøysund og Namsos.  
   
Frithjof Pedersen 
Politioverbetjent 
Avsnittsleder: 
Ytre Namdal og Bindal Politistasjon 
Foldavegen 4655 
7970 KOLVEREID 
Trøndelag politidistrikt 
               

Årsmøte Leka bygdemuseum 
Avholdes torsdag  7. april kl. 19.30 på biblioteket. 

Vanlige årsmøtesaker. 
Velkommen! 

 
Styret i Leka bygdemuseum 
               

Årsmøte 
Velkommen på årsmøte i Leka teaterlag 29.mars kl.20 på Cafe Flora💐 

Vanlige årsmøtesaker. Servering. 
               

Leka vassverk SA                                                                                                                              

Dato: 07.03.2022 
Til andelseiere i Leka vassverk SA 
 

ÅRSMØTE  blir avholdt onsdag 30. mars 2022, kl. 20.00  (Lekatun) 
1.. Konstituering                                                                                                                                                                                                   
a)  Åpning ved styreleder                                                                                                                                                                                                   
b)  Godkjenning av stemmeberettigete samt fullmakter                                                                                                                                           

c)  Godkjenning av innkalling og sakliste                                                                                                                                                            
d)  Valg av møteleder                                                                                                                                                                                                        

e)  Valg av referent samt to til å underskrive møteprotokoll 
Til behandling                                                                                                                                                                                                       
2..Årsberetning 2021 

3..Årsregnskap 2021    -Resultatregnskap, noter, revisors beretning 
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4..Budsjett 2022   -Hovedtall 
5..Honorar/godtgjørelse til styret (§ 11.8 i vedtektene) 

6..Innkomne forslag                                                                                                                                                                                               
 

Styret har i sak 14/22 (Avgiftssatser for -22) besluttet å fremme følgende forslag for 
årsmøtet; 
«Satsene for årsavgift beholdes uendret.  Tilknytningsavgift/andelsinnskudd for ny 

tilknyttet abonnent økes fra kr 12 000 til kr 18 000. Ny sats gjøres gjeldende fra 
01.04.2022.» 

§ 4 i vedtektene som bl.a. omhandler andelsinnskudd endres i samsvar med årsmøtets 
beslutning. 
 

NB! Styret har tidligere satt frist til 10. mars for abonnenter som ønsker saker fremmet for 
årsmøtet. Det tas derfor forbehold om endringer/tillegg under punkt 6. 

7..Valg                                                                                                                                                                                                                       
a) Valg av styreleder for ett år                                      -på valg;  Arve Haug                                                                                                         
b) Valg av ett styremedlem for to år                              -på valg;  Willy Hansen                                                                                     

c) Valg av ett medlem til valgkomiteen for tre år            -på valg   Ida Skorstad 
 

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

V E L   M Ø T T   T I L   Å R S M Ø T E !      
               

Årsmøte Leka IL  
Onsdag 30 mars kl. 19.30 på Leka Brygge 
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 

-Padlegruppa 
-Fotballgruppa 

-Svømmegruppa 
SAK 6: Valg 

Det vil bli servert mat fra Gwangs kjøkken.  
               

Rekruttstevne i Leka svømmehall -  

søndag 3.april kl. 12.00 
 

Leka svømmegruppe har den gleden av å arrangere rekruttstevne for hele Namdalen 
søndag 3.april kl. 12.00. Det er tre år siden sist det ble arrangert et slikt stevne på Leka og 

vi gleder oss til å se våre flinke svømmere i aksjon. 
Arrangementet er åpent for alle. Ta søndagskaffen i Herlaughallen og vær med på å heie 
frem våre flinke svømmere.  

Gratis inngang. 
Loddsalg. 

Vi gleder oss! 
 
Vi er avhengig av hjelp fra foreldre/besteforeldre som kan bidra med mat, kake, vaffel, 

kiosksalg og til å være heiagjeng. Gi beskjed til Louise på 94055350 eller Aina 91573553 
om hva du kan hjelpe til med. 

 
Styret i svømmegruppa 

mailto:arvehaug1949@gmail.com


6 
 

 

Vestre - Solsemveien 201 
Påskeåpent. 

9. april 
12.april 

14. april  
16. april  

Fra klokken 1130- 1500.  

Påskegodt til kaffen. 
Love Leka, kaffe, brus, is, vafler med mere.  
 

 

 

 
 

               

UKM Leka ble arrangert i Herlaughallen 11. mars. 
Fagpanelet har kommet frem til at disse innslagene får muligheten til å representere Leka 
under regionfestivalen UKM i Namsos 29.april – 1. mai. 

 
UKM 2022 

 
Utstilling som går videre: 
Fallet- Steinar Leknes, Lotte Thorsen og Marius Solsem 

Øye- Ingri Elise Holand Floa 
Stjerneskudd- Tone Elvebakken 

Sitteunderlag- Stella Sørli Hanssen 
Maren i solnedgang- Hanna Leknes 

 
 
Sceneinnslag som går videre: 

Tuva Reppen – Brother 
Mina Nilsen og Emma Furre Solberg – Ok jeg lover 

Mina Nilsen – Gunerius 
Vilma Stene – Daddy Lessons 
Ingri Elise Holand Floa – Sign of the Times 

Emma Furre Solberg – Glemmer deg aldri 
               

Gudstjenester i Leka sokn 
Gudstjeneste      søndag 10.april       kl.11:30 Palmesøndag    

Høytidsgudstjeneste  søndag 17.april       kl.11:30 Første påskedag     
Samtalegudstjeneste søndag 24.april       kl.11:30 Andre søndag i påsketiden, 

Konfirmantdeltakelse 
               

Formiddagstreff 
Det startes opp med formiddagstreff for eldre i E-verksbygget torsdager  
fra kl.10.30- 13.30. 
Håper du tar turen innom for sosialt samvær! Det blir ulike aktiviteter. 

Det startet opp torsdag 24.mars. 
 

Nina F. Holmstrand er ansvarlig på treffene. 
 
Velkommen!! 
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Årsmelding 2021 – Leka Sanitetsforening 
Styret i 2021 har bestått av:    Statistikk: 
Kirsti Østby, leder    Medlemstall   54 
Bodil Furre, nestleder   Antall styremøter     2 

Solfrid Solsem, medlem   Antall saker behandlet 12   
Beathe Mårvik, medlem   Antall storsymøter    3 

Siv Aune, kasserer 
 
Aktiviteter 2021 

• Etter nok et coronaår som har satt stopp for våre aktiviteter, så har vi klart å 
gjennomføre noen.  

• Den tradisjonelle julekaffen på sykestua, binding og salg av fastelavnsris ble det ikke 
noe av. Alt var gjort klart for servering av kirkekaffe på høsttakkefesten, men da 
satte være stopp.  

• Men på høsten klarte vi å få i gang symøtene. Så tre symøter ble holdt på CafeFlora. 
Her ble vi hver gang tatt i mot med nydelig servering og gjestfrihet. Denne ordninga 

ble tatt godt imot av medlemmene, og vi vil fortsette med den.  
• Vi har gjennomført salg av adventskalender, og et stort lotteri som ga et pent 

resultat.  

 
Oppmerksomhet: 

• Julegave til sykestua (juleduker og løpere) 
• Sammenplantning til jul til sykestuas beboere og ansatte, hjemmesykepleien og 

legekontoret. Blomster til årets jubilanter.  

• Gave (håndduk) til årets nyfødte. 
• Fotpleie.  

 
Tilskudd: 

• NKS-fond med kr. 3 000 pr fond, til sammen kr. 12 000.  

• Rødkløverhuset i Namsos kr. 10 000. 
• Støtte til Estlandskomiteen kr. 5 000 

• Innkjøp av babycall m/ video til bruk i pleie- og omsorgssektoren i Leka kommune kr 
2 500. 

• Støtte til Thomas Hjalmar Maloney Westgård med kr. 10 000. 
• Årsmøtet 2021 bestemte at det gis tilskudd til Leknes gamle skole på kr. 150 000 

ved ferdigstillelse av bygget.  

 
Valg: 

Kirsti Østby gjenvalgt som leder for 1 år 
Siv Aune gjenvalgt som kasserer for 1 år 
Grethe Haug valgt som medlem for 2 år 

Turid Haug valg som varamedlem for 2 år 
Laila Thorvik gjenvalgt som revisor for 1 år 

Marit Østby og Randi Jensen gjenvalgt som valgkomite for 1 år 
Solveig Engan valgt som medlem til valgkomiteen for 1 år 
Bodil Furre og Beathe Mårvik var ikke på valg og fortsetter i styret i 2022. 

 
Jeg vil rette en stor takk til alle som har støttet opp om vårt arbeide – og minner om NKS 

sitt motto:  
 
I de små ting frihet  

I de store ting enighet  
I alle ting kjærlighet.  

 
Leka Sanitetsforening  
Kirsti Østby, leder 
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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 

Namdal Landbrukstjenester SA   40 00 15 09 
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 

Tildelingskoordinator/brukerkontor 

Werna Arntzen    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 – Morten S. Halvorsen  91 16 03 06 hverdager kl 08-15   

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 
               
 
 

Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker; fredag 8.april 2022. 
Frist for innlevering av stoff  er mandag 4.april  2022. 

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

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

  

AKTIVITETSKALENDER 

Mars 

Tirsdag 29. Kl 2000 Årsmøte Leka Teaterlag Cafe Flora 

Onsdag 30. Kl 1930 Årsmøte Leka IL Leka Brygge 

Onsdag 30. Kl 2000 Årsmøte Leka Vassverk Lekatun 

April 

Søndag 3. Kl 1200 Rekruttstevne i svømming – Leka IL Leka svømmehall 

Tirsdag 5. Kl 1045 Formannskapsmøte Lekatun 

Torsdag 7. Kl 1930 Årsmøte Leka bygdemuseum Biblioteket 

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

Torsdag 21. Kl 1045 Kommunestyremøte Lekatun 

Tirsdag 26. 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/

