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Ledige stillinger i Leka kommune 
 
Arealplanlegger 

Kommunalsjef teknisk og eiendom 

Kommunalsjef oppvekst og familie 
 

Søknadsfrist 14.oktober 2020 
 
Lenke til stillingsannonser 
 

               

Husnummer  
Har du fått opp nummer på huset ditt? 
Husk at du som huseier/hytteeier er pliktig å sette opp husnummer jf. adresseforskriften.  

Lurer du på hva nummeret ditt er, kan du se det på nettsiden 
www.seeiendom.no (klikk i eiendommen og adressen kommer opp) eller kontakte 
Leka kommune. 

 
Lurer Du/Dere på noe, ta kontakt med Annette Pettersen, Leka kommune 46 88 10 79. 
               

Det blir arrangert Folkemøte i Herlaughallen 

torsdag 15. oktober kl 1930. 
 

 
               

Bygdekvinnelaget i Leka  
klesbyttedag lørdag 26/9  kl 12 – 15 på NTE-bygget. 
Velkommen til hyggelig sosialt samvær.  

 
Med vennlig hilsen  
Bygdekvinnelaget i Leka  
 
 
 
 
 

https://www.finn.no/job/fulltime/search.html?industry=66&location=1.20001.20016&location=2.20001.20016.20366&q=leka
http://www.seeiendom.no/
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                Informasjon fra Leka kommune 
               

DET JOBBES GODT! 

Først av alt vil jeg takke de politiske partiene for at vi nå har kommet inn i et godt mønster 
der vi gjennom våre beslutninger har innbyggerne beste for øyet. Riktig nok har vi av og til 
forskjellig syn på saker, men sånn er demokratiet. Det er også godt å se at 

kommunedirektøren nå leder en administrasjon som på dyktig vis legger grunnlaget for at 
vi politikere kan fatte beslutninger basert på kunnskap og fakta. Derfor takk også til våre 

ansatte! 
 
Vi er i gang med å utvikle Leka. Det første byggetilskuddet på kr. 300.000 er utbetalt, og vi 

venter enda flere søknader. Det er penger vi politikere med glede deler ut. Å stimulere til 
boligbygging er helt nødvendig dersom vi skal lykkes med økt tilflytting. Flere av de som vil 

flytte til Leka strever med å få leid hus, eller å kjøpe hus. Kan hende kommunen blir nødt 
til å bygge utleieboliger, slik at vi kan tilby folk som vil flytte og jobbe i Leka et sted å bo. 
 

Vi har også nå gjennomført det første møtet når det gjelder bygging av omsorgsboliger og 
sykestua. Dette ser ut til å bli det største økonomiske løfte denne perioden. Det kommer til 

å bli vurdert om det skal bygges et helt nytt helsetun. Uansett vil vi i løpet av et par år 
kunne tilby våre syke og eldre et moderne og fremtidsrettet helsetun med alle nødvendige 
fasiliteter. 

 
Personlig er jeg veldig glad for at kommunen nå har overtatt gamle Leknes skole som vi 

skal stille til disposisjon for frivilligheten i Leka. Først skal dette smykkeskrinet renoveres. 
Det er satt av penger. Vårt håp er at den gamle, ærverdige skolen skal bli en varmestue 
der også hjemmeværende demente kan oppleve å møte og snakke med folk over en kopp 

kaffe og vaffel. Dette blir et sted der frivilligheten i kommunen vår først og fremst skal få 
sitt tilholdssted. 

 
Kan også nevne at arbeidet med aktivitetsparken rundt skoleområdet er i gang. I den 
forbindelse vil jeg nevne at kommunedirektøren og ordføreren for noen uker siden mottok 

et brev underskrevet av alle i barneskolen, der våre yngste ba om at det nå må ordnes 
med flere lekeapparater. Ordfører og kommunaldirektøren møtte elevene på skolen og har 

etter møte lovet å følge opp kravene.      
 
Denne uka var ordfører og kommunaldirektøren på et godt besøkt folkemøte i Gutvik. Det 

ble mottatt med både lettelse og glede at kommunen nå har bestemt seg for å overta 
ansvaret for Gutvik vannverk. Det kom også fram at mange veier i Gutvik trenger skikkelig 

opprusting, noe som skal sees på å sammenheng med budsjettet for 2021. Så det kan 
opplyses at det blir folkemøte på Leka 15. oktober. Vi er i gang med å sette opp et 

program for folkemøtet. 
 
Landbruket i Leka har en god stund slitt med en negativ trend ved at antall bruk fortsetter 

å synke. I løpet av høsten vil bønder og alle som er opptatt av leka-bondens framtid 
inviteres til et åpent møte. Vi har invitert Kirsten Ingjerd Værdal fra fylkeskommunen og 

Ivar Skjerve fra innovasjon Norge til å være med og snakke om landbrukets muligheter i 
Leka. Her vil det også bli orientert om tilskudds muligheter slik at lekas landbruk har 
muligheter til å omstille seg til moderne driftsløsninger. 

 
Til slutt vil jeg rose oss alle for at vi har vært dyktige og tatt nødvendige forholdsregler når 

det gjelder å holde Korona-viruset unna Leka. Vi må fortsette å være dyktige og ta 
trusselen på dypeste alvor. Vi har ingen å miste.  Jeg kan forstå at mange er slitne av 
begrensningene, men vi må stå dette ut! Ikke glem at fagfolk nå antyder at vaksiner snart 

kan være klare til produksjon. 
 

Elisabeth, ordfører 
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Kommer din bedrift under tiltakene for  

økonomisk støtte på grunn av Covid-19? 
Kommunaldepartementet har gitt Leka kommune ca kr 770 000,- for å kunne støtte det 
lokale næringslivet, slik at de kan trygge eksisterende arbeidsplasser og skape nye jobber. 
Pengene kan blant annet brukes til direkte bedriftsstøtte, destinasjonsutvikling, tiltak for å 

styrke samarbeidet mellom lokale bedrifter. Bedrifter kan f.eks. få midler til markedsføring, 
mindre investeringer, opplæring, produktutvikling og nyetableringer.  

Kommunene skal bevilge penger til tiltak de mener er svært viktige for å motvirke de 
negative virkningene av pandemien. Dette er spesielt viktig for små reiselivskommuner i 
distriktene, som er særlig hardt rammet av at turistene er uteblitt. 

Kan din bedrift dokumentere stort inntektsbortfall p.g.a.  covid-19, oppfordres du til å søke 
på disse midlene. 

Du søker gjennom www.regionalforvaltning.no 
Søknadsfrist settes til 1. november 
               

Leka Sanitetsforening 
Høsten har kommet, og vi har startet opp med møtevirksomhet. Første storsymøte har vi 
avviklet,  og vi kjente vel på at det er godt å møtes over en kaffekopp og sosialt samvær. 

Denne coronatida har ført til at må legge om planene for høstens aktiviteter.  
Årets julebord må vi nok avlyse, både våre gjester og vi selv er vel i faregruppa, men vi 

håper å kan få det til senere. Etter 19 år med julebord så må vi få til det 20. også😊 

 

Videre aktiviteter er: 
18.10. Delta på Høsttakkefest i kirka. 

21.10. og 11.11. Storsymøter 
09.12. julearrangement for foreningens aktive medlemmer. 
I løpet av høsten, utlodning - så da kommer vi innom med basarbok.  

 
Salg av Adventskalender.  

 

Vi ønsker dere alle en fin høst😊 og gamle og nye medlemmer velkommen til våre 

arrangement! 
 

For Leka Sanitetsforening, Kirsti Ø. 

 
               

TIL ALLE VÅRE KUNDER PÅ LEKA 
Vitusapotek Rørvik ønsker å tilby våre kunder på Leka en bedre pris på forsendelse av 

medisinpakker, og endrer derfor våre bestilling- og leveringsrutiner til dere. 
 

Fra 1. oktober vil medisinpakkene leveres til Coop Leka hver tirsdag og torsdag morgen. Vi 
oppfordrer alle til å bestille i god tid, senest kl 14 dagen før. 
 

Dere kan bestille ved å ringe oss, be legen om å sende en anmodning til apoteket eller 
bestille via vårt elektroniske system på  vitusapotek.no. 

 
Dersom noe haster, kan vi fortsatt tilby levering samme dag, men da gjelder egne takster 
og leveringsrutiner. 

 
Med vennlig hilsen 

Vitusapotek Rørvik 
Tlf: +47 74 36 05 50 
 
 

http://www.regionalforvaltning.no/
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Leka menighet inviterer til 
 
 

 
 
 
 
 

VISITAS 

GUDSTJENESTE 

søndag, 27.9. kl 11.00 
 
 
 

v/ Biskop Herborg Finnset, prost Håkon Olaussen,  
Donata Faustmann, Fredrik Skreddernes og Kristin Floa 

 
 
 

Presentasjon av årets konfirmanter 
 

Kirkekaffe med visitasforedrag 
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Gudstjenester og arrangement i Leka sokn  
høsten og førjulsvinteren 2020 
 

søndag, 27.09.      kl 11.00  Visitasgudstjeneste i Leka kirke. 

søndag, 18.10.      kl 11.30  Høsttakkefest i Leka kirke. 

søndag, 01.11.      kl 11.30  Allehelgensgudstjeneste i Leka kirke. 

søndag, 08.11.      kl 11.30  Lysvåkengudstjeneste i Leka kirke. 

søndag, 06.12.      kl 15.00  Lysmesse /v konfirmantene i Leka kirke. 

torsdag, 24.12      kl 11.30  Julegudstjeneste i Leka kirke. 

 

 

 

 
 

Skolene i Trøndelag har høstferie uke 41 ( 5.oktober – 9.oktober) 

 

 

AKTIVITETSKALENDER 
SEPTEMBER 

Lørdag 26. Kl 1200-1500 Klesbyttedag – Bygdekvinnelaget i Leka NTE-bygg 

OKTOBER 

Mandag 5. Fra kl 9 Henting av restavfall og matavfall  

Tirsdag 6. Kl 1500-1730 Rulle gjenvinningsmottak NTE-bygg 

Torsdag 15. Kl 1930 Folkemøte – Leka kommune Herlaughallen 

Uke 43 – 44  Vrimmel - arrangement  

Mandag 19. Fra kl 9 Henting av papir, mat og plast  

Tirsdag 20. Kl 1500-1730 Rulle gjenvinningsmottak NTE-bygg 

Tirsdag 20. Kl 1030 Formannskapsmøte Lekatun 

Onsdag 21.  Storsymøte – Leka sanitetsforening Lekatun 

Torsdag 29. Kl 1030 Kommunestyremøte Lekatun 
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Nyttige telefonnummer      
Leka kommune, servicekontoret  kl. 10.00 – 14.00  tlf  74 38 70 00   

Publikumsåpne kontorer forøvrig        kl. 10.00 – 14.00   

post@leka.kommune.no                          

www.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 -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 Donata Faustmann    92 01 24 81 

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 

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: 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 

Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker fredag 9. oktober 

Frist for innlevering av stoff  er mandag 5. oktober. 

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

NOVEMBER 

Mandag 2. Fra kl 9 Henting av restavfall og matavfall  

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

Onsdag 11.  Storsymøte – Leka sanitetsforening Lekatun 

Mandag 16. Fra kl 9 Henting av papir, mat og plast  

Tirsdag 17. Kl 1030 Formannskapsmøte Lekatun 

Mandag 30. Fra kl 9 Henting av restavfall og matavfall  

DESEMBER 

Tirsdag 8. Kl 1500-1730 Rulle gjennvinningsmottak NTE-bygg 

Torsdag 10. Kl 1030 Kommunestyremøte Lekatun 

mailto:post@leka.kommune.no
http://www.leka.kommune.no/
mailto:ah585@kirken.no
mailto:post@leka.kommune.no

