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Nr. 12/19        

            
Utgiver:               Leka kommune      Dato: 28.juni 2019   

 

 

 

Leknes Båtforening 
Vi har nå blåst liv i Leknes båtforening igjen.  

Vi har ambisjoner om å lage et nytt flytekai-anlegg  ved   
Leknessjøen.  Vi ønsker derfor at alle som  er interessert i å leie båtplass, eller være 

medeier i anlegget,  om å   ta kontakt.  Vi tenker at anlegget skal stå ferdig til neste 
sommer. 
Leknes båtforening v. Tore Hagen tlf.: 95190892 

 

 

Ungdomsklubb – et folkehelsearbeid i Leka. 
I arbeidet med folkehelse planlegger vi å komme i gang med ungdomsklubb for 
ungdommer i 8. – 10. trinn til høsten. For å starte ungdomsklubben ser vi for oss at 

vi trenger en stødig og voksen person over 18 år. Gjerne en person med allsidige 

interesser og kreativitet, men viktigst av alt en god kommunikasjon og 
samhandlings-kompetanse rettet mot brukergruppen.  

Er du interessert eller har spørsmål, kan du ta kontakt med Astrid Karlsdatter 
Kalvik på e-post astrid-karlsdatter.kalvik@leka.kommune.no eller telefon 

48038791.   

 

 

Informasjon fra legekontoret  
Åpningstider ved legekontoret er mandag til torsdag 8.15 – 15.20,  

telefontid mandag til fredag kl 11.00 – 12.00. 

Legekontoret har egen hjemmeside, der kan du bestille time og få fornye resepter  
www.lekalegekontor.no 

Du kan også bruke app’en HELSERESPONS for å bestille time og fornye resepter. 
I sommer vil laboratoriet enkelte dager være ubemannet på grunn av 

ferieavvikling. God sommer! 

 

 

 

 
 

mailto:astrid-karlsdatter.kalvik@leka.kommune.no
http://www.lekalegekontor.no/
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Informasjon fra Leka kommune 
 

Etableringstilskudd/ driftstilskudd for veterinærpraksis 

Nærøy, Vikna og Leka vaktdistrikt - etableringstilskudd 
Veterinærområdet Leka, Nærøy og Vikna kan tildele etableringstilskudd på  

kr.500 000,- for 2019 for selvstendig næringsdrivende veterinær,  
eller veterinærkontor som vil drive produksjonsdyrpraksis.  

Det søkes primært etter et foretak som kan tilby helhetlige veterinærfaglige 
løsninger med kombinasjon av deltakelse i både dagpraksis og vakt i distriktets 

nordlige del, med utgangspunkt i Leka. Det er ønskelig at veterinæren er bosatt i 
Leka.  

Husdyrbesetningene i området består hovedsakelig av melkeku, ammekyr og andre 
storfe, samt noe sau og gris.   

For å få god fleksibilitet i veterinærtjenesten og ved avvikling av ferie og fritid 
kreves samarbeid internt med de øvrige veterinærene i vaktdistriktet. 

Det søkes etter foretak som vektlegger gode samarbeidsløsninger og evne til gode 

løsninger til det beste for husdyrprodusenter, de etablerte veterinærene i 
vaktdistriktet, samt kommunen som oppdragsgiver.   

Det vil bli gjennomført intervju før avgjørelse. 
Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. 

Det er ønskelig med tiltredelse 15.08.2019. 
Kvalifikasjoner: 

 Veterinær med autorisasjon.  
 Erfaring fra stordyrpraksis er ønskelig, men også nyutdannede veterinærer vil 

bli vurdert. 
Søknad med relevant dokumentasjon, CV, attester og referanser sendes 

post@leka.kommune.no 
Søknadsfrist 11.07.2019. Mer opplysninger kan fås hos Leka landbrukskontor 

ved Kristin Floa, tlf 95031415 
 

Leka er en trivelig kystkommune lengst nord i Trøndelag. Hovednæringene er 

jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer. Her finnes mange historiske 
minnesmerker og Leka fikk i 2010 status som Norges geologiske 

nasjonalmonument og er del av Trollfjell UNESCO Global Geopark. Med et bredt 
spekter av attraksjoner og aktiviteter er Leka et stadig mer populært reisemål. Leka 

kommune har 570 innbyggere, barnehage, 10-årig grunnskole, sykestue, gode 
friluftsmuligheter, lysløype, svømmehall, idrettshall og aktivt kulturliv.  

Se også vår hjemmeside www.leka.kommune.no. 
               

Gratis henting av jernskrot!  
Jerninnsamling august 2019 skjer fra uke 32 (5. august og utover). 

MNA ved Retura kan komme til Leka/ Gutvik for å hente jernskrot 
Jernskrotet blir hentet på gården/området hvor det er samlet opp.  

Ønske om henting må meldes inn til Retura før  
fredag den 1. august tlf 74 28 17 70 eller til firmapost@retura-nt.no 

Har du spørsmål? Ta kontakt med Retura, 74 28 17 70 
Hilsen utviklingsavdelinga 

mailto:post@leka.kommune.no
http://www.leka.kommune.no/
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Container for hytterenovasjon  

er flyttet til miljøtorget fra Coop. 

Den er plassert ved siden av container for landbruksplast ved det gamle NTE-
bygget. 

Hilsen utviklingsavdelinga 

 

Container for landbruksplast  
Det står en container ved siden av hytterenovasjonscontainer på miljøtorget. Den 

er ikke del av kommunens ordinære renovasjonsordning, og skal kun brukes til 
nærmere spesifisert plastavfall fra landbruket. Det er derfor ikke tillatt å 

kaste annet avfall i den. 

Husk også at det ikke er lov å henstille gjenstander i området! 
Benytt muligheten til å levere avfall til det mobile mottaket Rulle som stiller opp 

ved NTE-bygget på Leka og ved butikken i Gutvik på følgende datoer:  
Leka 30.juni, 13. og 27.juli; Gutvik 28.juli   

Har du spørsmål om renovasjon; ring 74 28 17 60 mellom 0900 og 1500 på 
hverdager.  

Hilsen utviklingsavdelinga 

 

Informasjon fra teknisk kontor 
Har du planer om bygging i en eller annen form, så kontakt 

kommunen i god tid. De fleste tiltak er søknadspliktige. 

De tiltak som ikke er søknadspliktige, må meldes inn til 

kommunen når de er ferdige på et eget skjema. Dette gjelder 

bygg over 15 m2 

Når det søknadspliktige tiltaket ditt er ferdig, må du huske å søke kommunen om 

ferdigattest. Bygningen kan ikke tas i bruk før det er søkt om midlertidig 

brukstillatelse eller ferdigattest. Brudd på dette kan medføre overtredelsgebyr i 

henhold til PBL 29-7c. 

Krav til eksisterende byggverk PBL § 31-3:  

«Sikring og istandsetting.  

Eier eller ansvarlige plikter å holde byggverk og installasjoner som omfattes av 

denne lov i en slik stand at det ikke oppstår fare for skade på, eller vesentlig 

ulempe for personer, eiendom eller miljø, slik at det ikke virker skjemmende i seg 

selv eller i forhold til omgivelsene.»  

Hilsen teknisk kontor Leka kommune; 74 38 70 00 

               

 

Bestille  pass 
I uke 27 vil det kun være mulig å få bestilt pass her, onsdag 3. juli. 
Ved behov for bestilling de øvrige dagene så kan du møte på Namsos politistasjon, 

som har timebestilling og drop-in. 
Nærøy og Vikna lensmannskontor 
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NAV-kontoret på Leka er ikke betjent i juli 
Har du behov for kontakt, ring 5555 3333 eller bruk NAVs nett-tjenester. 
               

 

Hjelp til å bruke nett-tjenester 
Vi minner om at du når som helst kan kontakte oss på servicekontoret hvis du 
trenger litt eller mye hjelp for å få gjort ting på nett. Vi veileder deg slik at du 

kommer inn på riktige sider, og får utført det du trenger. Du bestemmer selv hvor 
mye du vil involvere oss, og hvor mye informasjon vi får. Vi har taushetsplikt og 

håndterer ofte taushetsbelagte opplysninger, så du er garantert diskresjon.  
Det kan være lurt at du ringer oss på forhånd, i tilfelle vi er i møter eller opptatt på 

annet vis. Velkommen! Hilsen Sissel og Kirsti. Telefon 74387000. 
               

 

Gratis datakurs – oppstart i august 
Til alle som har meldt seg på kurs som vi antok skulle begynne i vår; oppstart av 
datakurs blir mandag 26. og tirsdag 27.august på Lekatun. Klokkeslett kommer vi 

tilbake til. Det er fortsatt mulig å melde seg på, for det er såpass stor interesse at 
det kommer til å holdes flere kurs samtidig. 

Det blir satt opp tema, nivå og tidspunkt etter interesse og behov. Arrangør er IT-
kunnskap Midt-Norge, og kursholder er Berit Øie som før. 

Er du interessert, så ring oss på servicekontoret på 74387000 eller send oss en e-
post på post@leka.kommune.no  

               
 

Trimkrusene for 2018 kan hentes på Lekatun! 
Disse har ikke hentet premiene ennå: Kaja Sofie Johansen, Selma Grav Livik 

             
Trimkortsesong 2019 

Trimkortene for sesongen 2019 ligger på Joker Husby og Coopen – 20 kr. pr. kort. 
Den nye posten er satt opp. Den er mellom Nordtjønna og Steinsvatnet. 

Posten har ikke fått navn ennå, men det kommer. 
Vi trenger hjelp fra alle sammen til å holde postene/trimløypene ved like. 

Ligger det en stolpe nede, rett den opp, er en varde rast ut, prøv å bygg den opp.  

Har du en liten hagesaks for hånden, ta den med slik at du kan klippe greiner som 
du synes er i veien på løypa. 

Kos dere på tur og tusen takk for hjelpen! 
Allidrettsgruppa 



Knøtteturneringa 2019 - Tusen, tusen takk! 
Leka IL, fotballgruppa vil rette en ærbødig takk til alle barn og foreldre som hjalp 

til med gjennomføringen av årets knøtteturnering på Leka,  

hvor til sammen 36 lag spilte. 

mailto:post@leka.kommune.no
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Stor takk også til mannskapet på Lekaferga som med sin flotte service og gode 

samarbeid gjorde at det bare var fornøyde tilreisende. 
 

Videre er det på sin plass å takke Joker Husby, Coop Leka, Sport 1 Kolvereid 
og Spare Banken 1 avd. Rørvik for sponsing av premier til loddsalg, samt 

Coop Leka for lån av is-disk. 
Årets sponsorer til knøtteturneringen må også nevnes:  

Midt Norsk Havbruk og Skretting 
Leka Regnskap v/Anne Berit og Jan Sandnes  

Leka Graveservice AS  
Joker Husby  

Coop Leka 
Gravetjenester Jan Erling Pettersen 

Hilsen Leka IL fotballgruppa 

               

 

Rom til leie.  
Ring Trine Olsen, 91799608. 
               
 

Til salgs 
Gaupen tilhenger A1325T med tipp og brems. 
Stødig kvalitetshenger. Selges med presenning.  

 egenvekt 250 kg  
 totalvekt 1300 kg 

 L242 x B144 x H35 cm 
Ta kontakt for pris – Alfred Pettersen; 97114701. 
               
  
 



 

Kjære lesere av Lekaposten 

Styret i Herlaugsgildet har den store ære å ønske alle hjertelig velkommen til å 
overvære vår nye Familiemusikal «Ørnerovet»  

Skrevet og komponert av Bjørn Sigurd Larsen. 
Musikalen bygger på hendelsen som skjedde i Hagafjellet i 1932 hvor lille Svanhild 

ble fraktet opp i fjellet av en ørn. 
Sted:   Spelplassen i Frøvik 

Dato:   Premiere:  Fredag 19. juli kl 1600 

   Forestillinger:  Lørdag 20. juli kl 1300  
      Lørdag 20. juli kl 1600 

      Søndag 21.juli kl 1300 
Forestillingen passer best til barn over 5 år. Billetter fås kjøpt hos 

www.ticketmaster.no  og eller gå inn på www.ornerovet.no  
Velkommen.Styret 

http://www.ticketmaster.no/
http://www.ornerovet.no/
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Gudstjenester i Leka  høsten 2019 
16. juli  Kl. 19.00 Friluftsgudstjeneste i Leka Steinhytte 

04. august Kl. 11.30 Gudstjeneste i Leka kirke 

11. august Kl. 17.00 Friluftsgudstjeneste i Nord-Gutvik 

01.september Kl. 11.30 Gudstjeneste i Leka kirke – 

konf.jubileum/konf.presentasjon 

29.september Kl. 11.30 Høsttakkefest i Leka kirke – utdeling av 4-6 årsbok 

29.september Kl. 15.00 Høsttakkefest i Gutvik bedehus 

03.november Kl. 11.30 Allehelgensgudstjeneste i Leka kirke  

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

01.desember Kl. 15.00 Lysmesse i Leka kirke – konf. 

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

               
 

Ansatte ved sykestua takker pårørende til Gunnlaug Johansen  
for gavene vi har fått, og alle de vennlige ordene  
dere har gitt oss. Det varmer at dere er fornøyd  
med jobben vi gjør. 
Hilsen ansatte på sykestua.  

 

               
 

 

 

 

Neste utgave av Lekaposten kommer om 2 uker, fredag 12.juli. Frist for 
innlevering av stoff  er mandag 8.juli.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 

MØTER, ARRANGEMENT, AKTIVITETER, FRISTER 

JULI 

Tirsdag 2. Kl. 1500-1730 Rulle NTE-bygg 

Tirsdag 16. Kl. 1500-1730 Rulle NTE-bygg 

UKE 29   HERLAUGSDAGER  

Tirsdag 30. Kl. 1500-1730 Rulle NTE-bygg 

AUGUST 

Tirsdag 13. Kl. 1500-1730 Rulle NTE-bygg 

Onsdag 21. Kl. 10.30 Formannskapsmøte Lekatun 

Tirsdag 27. Kl. 1500-1730 Rulle NTE-bygg 

Onsdag 28. Kl. 1400-1500 Rulle i Gutvik  

Torsdag 29. Kl. 10.30 Kommunestyremøte Lekatun 

mailto:post@leka.kommune.no
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Nyttige telefonnummer      
Leka kommune, servicekontoret   kl. 10.00 – 14.00 tlf   74 38 70 00 

www.leka.kommune.no   

Publikumsåpne kontorer forøvrig        kl. 11.00 – 14.00 post@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 

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   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 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leka.kommune.no/
mailto:post@leka.kommune.no
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Basar i Grendehuset Fjellvang, Solsem, 

søndag 14. juli 2019, kl. 15.00. 

 

Salg av kaffe og kaker, åre- og nummersalg. Gevinster mottas med takk. 
Tradisjonen tro har "hovedgevinsten" allerede ankommet.  

Hjertelig velkommen!  
Arr.: Grendehuset Fjellvang. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Leka Bygdemuseum 2019 

 åpningstider og guiding 
 

1. – 31.juli – alle dager kl.13.00-
15.00 

 
Mulighet for guiding i våre 

åpningstider! 

 
Voksne kr.50, barn (under 16 år) 

gratis 
 

Ønsker du guiding utenom 
åpningstid,  

ta kontakt på telefon 911 42 710. 
(torsdag 18.juli: ingen guiding, se 

eget oppslag ) 
 

             Velkommen! 
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