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Nr. 21/19        

            
Utgiver:               Leka kommune      Dato: 1.november  2019  

Flaskeinnsamling til inntekt for Leka Svømmegruppe 

Tirsdag 5.november på ettermiddagen 
Vi har en aktiv og glad svømmegjeng her på Leka. Det trenes mange timer i uken for å 

forbedre resultater og utøverne er med på mange stevner rundt om i regionen. 

I forbindelse med stevner koster dette en god del. 

Vi har tidligere hatt flaskeinnsamling og er veldig takknemmelig for bidrag av flasker og 

konvolutter med penger. Dette kommer godt med. 

Håper givergleden er stor også denne gangen. 

Med hilsen Svømmegruppa 

Vaksineanbefalinger influensasesongen 2019-2020 

Datoer og sted : 

Leka helsestasjon :  Tirsdag 05. november kl 14.00 – kl 15.30 

Leka helsestasjon :  Onsdag 06. november kl 09.00 – kl 14.00 

 Gutvik bedehus:       Fredag  15. november kl 11.00 – kl 14.00 

Mvh Helsesykepleier Gunnhild Gutvik, tlf 47051135 
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                 Informasjon fra Leka kommune 
 
Da er vi i gang 
 
Da har jeg kommet i gang som ordfører, og kan fortelle at det er en del å gripe tak i. Administrativt er situasjonen 
noe flytende, men vi er i gang med å gjøre grep som vil bli lagt fram til politisk behandling. Heldigvis har 
kommunen dyktige ansatte som allerede er i full gang med å hjelpe til med å skaffe oversikt over økonomien, men 
også oversikt på andre områder. 
 
Samarbeidspartiene inviterer hele kommunestyret til et krafttak for å bevare Lekas selvstendighet. Men vi vil ha 
med oss befolkningen. Så snart vi føler oss trygge på hva vi har å rutte vil vi invitere folket i Leka til å være med på 
en dugnad i form av folkemøter og andre former for samskap. Med humør og pågangsmot skal vi sammen leite 
fram de gode tiltakene og ideene, som kan bidra til både økt tilflytting og at befolkningen sikres de tjenester 
kommunen er forpliktet til å levere.  
 
Vi kommer også til å invitere til åpne møter med Lekas næringsliv. Vi vil vite hva næringslivet tenker om hvordan 
kommunen på best mulig vis kan være en samarbeidspartner, samtidig som vi politikere er spent på hva 
næringslivet mener skal til for å skape flere arbeidsplasser. Vi er også spent på hva lokalt næringsliv tenker rundt 
etablering av pendlerute. Dessuten må vi ha dialog med næringslivet om hva kommunen kan bidra med når det 
gjelder rekruttering av arbeidskraft i en situasjon med en stadig eldre befolkning.  
 
Her vil jeg nevne at Ole Petter Helmersen i et facebook-innlegg har kommet med en tankevekkende innfallsvinkel 
på eldre-problematikken i Leka. Ole-Petter tar til orde for at vi skal betrakte eldre som en ressurs og at vi aktivt 
skal jobbe med å overtale, blant annet pensjonerte lekværinger som bor utenfor Leka, til å vende hjem igjen å 
bygge og bo. Dette synes jeg er en veldig flott og kreativ ide som vi bør jobbe videre med. Selvfølgelig må vi 
samtidig jobbe hardt for å få unge barnefamilier til Leka. Altså ingen motsetning. Flott Ole-Petter! 
 
Vi er i gang med å omdefinere hva som blir kommunens rolle i årene fremover. Kommunen skal ikke lenger bare 
bedrive saksbehandling og betrakte innbyggerne som kunder. Vi skal praktisere folkestyre i ordets beste forstand. 
Det betyr engasjerte og aktive innbyggere som skal føle at vi har bruk for dem og at vi lytter. Nettopp derfor er vi 
også i gang med å forberede vårt løfte om mer åpenhet. Snart kan du klikke deg inn på kommunens hjemmeside 
og følge med på debatten i kommunestyret. Vi vil også åpne for at innbyggere på begynnelsen av 
kommunestyremøte kan stille spørsmål til ordføreren. 
 
Noen saker kommer kommunestyret til å jobbe ekstra mye med den nærmeste framtid. Blant annet å sikre at 
ambulansetjenesten forblir på øya. Like viktig er det å sikre at vi har et fergetilbud som er så bra at det ikke 
rammer ambulanseberedskapen. Vi kommer derfor til å se fergetilbudet i sammenheng med ambulansetjenesten, 
men også i sammenheng med legetjenesten. Disse tre funksjonene henger i hop. Fratas vi et av tilbudene rakner 
fort også de to andre. Vi kommer derfor til å sikre støtte blant våre naboer, regionalt og nasjonalt for at disse 
tjenestene ikke vingeklippes. 
 
Vi kommer også til å holde et våkent øye med hva Stortinget gjør med havbruksfondet. Vi vil forsikre oss om at 
havbruksfondets midler i framtiden kun deles ut til kommuner som stiller sjøarealer til disposisjon for 
oppdrettsnæringa. Hvordan oppdrettsnæringa skal betale for bruken er en annen diskusjon. Det viktigste nå er å 
avklare grunnlaget for hvem som skal nyte godt av pengene. 
 
En annen sak vi kommer til å gå i gang med er hvordan vi på best mulig måte kan sikre de eldre på Leka en verdig 
alderdom når de ikke lenger er friske nok til å klare seg selv. Vi er nødt til å gjøre noe med rekrutteringen av 
fagfolk til helsesektoren, men vi er også nødt til å se på de bygningsmessige utfordringene vi ganske snart må 
løse. Personlig tror jeg at jobben med å legge til rette for en trygg og god eldreomsorg i Leka blir den største 
oppgaven vi må gripe tak i denne perioden. 
 
Vi skal finne fram smilehullene våre og vise omverden at folket i Leka både er en god nabo og en raus 
samarbeidspartner. Jeg gleder meg til jobben med sikre en flott og trygg framtid for Leka. 
 
Elisabeth 
Ordfører 
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Forslag på kandidater til Leka ungdomsråd - LUR 
Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på inntil 

to år. 
Medlemmene i ungdomsrådet har en nedre aldersgrense som er ungdomsskolen og  den 
øvre aldersgrensen på valgtidspunktet må ikke medlemmene ha fylt 19 år. 

LUR skal sikre barn og unge innflytelse og medbestemmelse i Leka kommune. 
 

Forslag kan sendes til Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 Leka eller på mail til 
post@leka.kommune.no innen 15. november. 

               

Ettermiddagstreff  
Mandager: 11/11, 25/11 og 9/12 
på biblioteket kl. 15.30-17.30 
 

Hilsen Randi, Birgit, Karin og Ingunn. 
               

Takk 
Tusen takk til alle som viste medfølelse med blomster og hilsninger  
ved vår kjære Kristin`s bortgang. Det varmet oss. 

Maribell, Arne Leif m/familie, Gunn m/familie, Geir, Frøydis og Janne 
 

 

 

Velkommen til åpen kirke på søndag 
Kirken er åpen etter allehelgensgudstjenesten fram til klokka tre.  
Kom innom for en prat og en kopp kaffe, tenn et lys, eller sett deg ned for en stille stund. 

 

 
Vipps et lite bidrag til Kirkenytt! 
Vi setter veldig pris på all støtte som gir oss mulighet til å gi ut Kirkenytt. 

Og alle monner drar! 
Vipps 508294 
Bankkonto 4468 09 07754 

Hilsen redaksjonen og menighetsrådene i  
Leka, Foldereid, Kolvereid, Gravvik og Nærøy 

 

DIVERSE 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 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiv6JuJ0bTkAhVMdJoKHbCoCXkQjRx6BAgBEAQ&url=https://villavekst.bodo.kommune.no/kaffe-og-vafler/category7465.html&psig=AOvVaw189ft7kxesP9odMpJMcs_R&ust=1567599376229345
https://www.google.no/imgres?imgurl=https://res.cloudinary.com/norgesgruppen/image/upload/c_pad,b_white,f_auto,h_840,q_50,w_840/v1551749864/Product/7070232736087.png&imgrefurl=http://meny.no/varer/hus-hjem/blomster/roser-hvite-7070232736087&docid=P_ZL3DdYMcpzuM&tbnid=6HnYvq902RlHqM:&vet=10ahUKEwjJvoqXgsTlAhXio4sKHXJUB_8QMwihASggMCA..i&w=840&h=840&bih=888&biw=1516&q=roser&ved=0ahUKEwjJvoqXgsTlAhXio4sKHXJUB_8QMwihASggMCA&iact=mrc&uact=8
mailto:post@leka.kommune.no
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjVzvXU1f_kAhVILpoKHQ_4DFwQjRx6BAgBEAQ&url=https://no.wikipedia.org/wiki/Leka_kirke&psig=AOvVaw0u5ZuBX8pgp52jfh2r6_3-&ust=1570177594664946
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Leka Sanitetsforening inviterer  
alle over 60 år til julebord 

i Grendahuset Fjellvang på Solsem 
 

 Her serveres tradisjonell julemiddag og et 

velfylt kakebord til kaffen 
 Salg av drikke til maten, alle rettigheter 
 Inngangen kr. 150,- og det foretas trekning 

av mange flotte gevinster på 
inngangsbilletten.  

 Underholdning og allsang 
 Shanti-gutta stiller opp 

 
Påmelding innen 13.november 2019 til:  
 

Kirsti Østby  tlf 971 69 508 
  Solfrid Solsem tlf 905 04 053 
 

 
SKYSS TIL JULEBORDET «VI OVER 60» onsdag 20.11. kl. 1800: 

Drosje tur-retur koster kr.100 pr gjest. 

Ring direkte til Leka taxi og bestill! 
406 92 700 

 
 
 
 

 

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA5dGI157eAhXDlCwKHZkRAJsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.christmasgifts.com/christmas-clipart-bells-vintage&psig=AOvVaw0Nya7Vrr41sT12VdaCc8K7&ust=1540456811569043
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Gudstjenester i Leka  høsten 2019 
03.november Kl. 11.30 Allehelgensgudstjeneste i Leka kirke  

24.november Kl. 11.30 Lys Våken gudstjeneste i Leka kirke 

24.desember Kl. 12.00 Julegudstjeneste i Leka kirke  
Trenger du skyss til kirken? Ring Beathe Mårvik 951 09 887 
 

 

Nyttige telefonnummer      
Leka kommune, servicekontoret   kl. 10.00 – 14.00  tlf  74 38 70 00 

www.leka.kommune.no   

Publikumsåpne kontorer forøvrig        kl. 10 .00 – 14.00  post@leka.kommune.no  

   

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 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 

Helsesykepleier Gunnhild J. Gutvik    47 05 11 35    

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    91 77 85 43  

 Anders Larsen   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    

Turistinformasjon       74 39 97 70 

Foldafjord (hurtigbåt Leka – Namsos)   41 51 36 22 

 

Neste utgave av Lekaposten kommer om 2 uker, fredag 15.november.  

Frist for innlevering av stoff  er mandag 11.november. 

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

MØTER, ARRANGEMENT, AKTIVITETER, FRISTER 

NOVEMBER 

Tirsdag 5. Kl. 1030 Formannskap/Kommunest.møte Lekatun 

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

Onsdag 20. Kl. 1800 Julebord – Vi over 60 Fjellvang,Solsem 

Torsdag 21. Kl. 1030 Formannskap Lekatun 

Lørdag 30. Kl. 1200-1500  Julemarked Lekamøya Spiseri 

DESEMBER 

Fredag 6.  Julekonsert – Leka blandakor Leka kirke 

Tirsdag 10. Kl. 1500-1730 Rulle NTE-bygg 

Torsdag 12. Kl. 1030 Kommunestyremøte Lekatun 

http://www.leka.kommune.no/
mailto:post@leka.kommune.no
mailto:post@leka.kommune.no

