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Nr. 9/20     15.mai  2020          Utgiver Leka kommune  
     
 

                     Vi ønsker alle en riktig 

 fin 17. mai-feiring. 

 

 

 

Vi feirer 17.mai 
Program for 17.mai på Leka side 3 
 
17.maikomiteen i Gutvik har avgjort at det ikke arrangeres feiring der i 

år. Det skyldes at man er usikker på om smittevernreglene kan 
overholdes. 

 
 

Innbyggere i Gutvik: 
Den mobile gjenvinningsstasjon – RULLE kommer til  
Kjella skole tirsdag 26.mai fra klokken 15:00 – 17:00. 
Artikkelen finner du på MNAs  hjemmeside: 
 https://mna.no/rulle-mobil-gjenvinningstasjon/rulle-mobil-gjenvinningstasjon-article260-897.html 

 

Foldabrua på fv. 17 i Nærøysund kommune  

blir stengt i fire døgn  
for å reparere en gammel skade. Arbeidet med å reparere brua tar til mandag 

morgen 25. mai, mens brua blir stengt for trafikk samme 
dag kl. 19. 

Les mer om saken her: 
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/veg/nyheter-fylkesveg/nyheter-

fylkesveg/foldabrua-blir-stengt-for-reparasjon-i-uke-22/ 

 

https://mna.no/rulle-mobil-gjenvinningstasjon/rulle-mobil-gjenvinningstasjon-article260-897.html
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/veg/nyheter-fylkesveg/nyheter-fylkesveg/foldabrua-blir-stengt-for-reparasjon-i-uke-22/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/veg/nyheter-fylkesveg/nyheter-fylkesveg/foldabrua-blir-stengt-for-reparasjon-i-uke-22/
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                 Informasjon fra Leka kommune 
               

Ny kommunedirektør 
Første mai startet Oddvar Aardahl i jobben som kommunedirektør i Leka. 

Epostadresse oddvar.aardahl@leka.kommune.no / telefon 902 53 969. 
              
               

Oppdatering – 
Koronasituasjonen fra Leka kommune 
Kriseledelsen i Leka ber om at alle aktiviteter under Herlaugsdagene 2020 avlyses.  
Ørerovmusikalen er også avlyst. 
Alle klassetrinn på skolen har startet opp igjen, undervisning er lagt til rette for å ivareta 

krav om smitteverntiltak.  

 

Vi har fortsatt besøksforbud på Lekatun 
Slik fungerer det - oppdatert informasjon 12.mai 2020 

Vi må sikre at det er mulig å opprettholde gode smittevernrutiner. Det er viktig at alle er 
kjent med dette, slik at det ikke oppstår misforståelser, mistanke om forskjellsbehandling, 

mistanke om dårlig smittevern mv.  
• Hovedregel: Kun vi som jobber her har adgang – dette inkluderer renholder og 

vaktmestere 

o Unntak fra besøksforbudet: 
▪ Politikere og andre som ledelsen har invitert – følger avstandskrav, 

håndhygiene og andre forholdsregler  
▪ Postbud og vareleverandører kommer inn; går kun der de må, holder 

avstand, og tar ikke mot signering  

▪ Ansatte på Lekatun kan unntaksvis avtale besøk hvis det vurderes som 
helt nødvendig – den som inviterer er da ansvarlig for at den besøkende 

• Får beskjed om hvilken inngang de skal bruke – kortes mulig vei 
til møteplass 

• Spriter hender når de kommer inn 

• Går direkte til møteplass, ingen besøk på andre kontorer 
• Holder avstand 

▪ Kollegaer fra andre bygg kan komme innom for å hente post og varer, 
levere lønnsbilag ol. 

• Skal begrenses til det som er helt nødvendig 

• Skal følge samme forholdsregler som andre besøkende; se 
punktene ovenfor 

o Hvis det kommer inn personer som ikke har adgang, vil de høflig bli stoppet 
og informert om besøksforbudet. Vi finner alternativ måte å få gjort ærendet 

på, og ønsker hverandre en fin dag videre! 
  
Ring, send epost, send SMS; vi står til tjeneste! 

              
  

Innspill til kommunal temaplan for anlegg og områder 

for idrett, friluftsliv og kulturbygg 
Kommunen skal har rullering på kommunal temaplan for anlegg og områder for idrett, 
friluftsliv og kulturbygg. I den forbindelse ønsker vi innspill fra lag, foreninger og andre på 
planer om eventuelle utbygninger, rehabiliteringer eller nye anlegg. For å kunne søke 

spillemidler må anlegget være nedfelt i kommunens temaplan og vedtatt av 
kommunestyret. 

Innspill sendes Leka kommune v/ kulturkontoret. venke.thorsen@leka.kommune.no 

mailto:oddvar.aardahl@leka.kommune.no
mailto:venke.thorsen@leka.kommune.no
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Varmearbeiderkurs 
torsdag 28.mai kl. 8.30-16.00 i Herlaughallen. 

Videre påmelding til Leka kommune, post@leka.kommune.no 
              

   

Stell på gravsteder – ta med redskap! 
For øyeblikket må du ta med deg egen redskap for å stelle på gravsteder. 
Dette skyldes at det er en viss smittefare ved at mange personer håndterer de samme 

gjenstandene. 
Vi antar at det blir slutt på snøen denne våren også,  
og ønsker deg lykke til med gravstell og annet som hører årstida til! 
 

Leka menighetsråd 

 

 

Den Norske Kirke - Leka Kirkelige Fellesråd 

 

 
Kontor Kolvereid   74 39 54 00 

Kirkeverge Arild Hestø  90 86 08 14 / ah585@kirken.no   

 

Gudstjenester i Leka sokn 2020 

Søndag 7.juni Leka kirke kl.1130 Dåpsgudstjeneste 

 

Konfirmasjonsgudstjeneste: 

Søndag 6.september satt som ny dag for konfirmasjon i Leka sokn. 
Prost Håkon Olaussen informerer om at datoen kan bli endret igjen,  
avhengig av hvordan situasjonen med koronautbruddet utvikler seg. 

 
               

TAKK 
 

Tusen takk for alle blomster, pengegaver til Leka I.L, telefoner og besøk i forbindelse med 

vår kjære Aksel sin bortgang.  
Mvh. Lillian, Henrik, Lasse & Gro m/familier 
 

 

 
Tusen Takk 
Leka Idrettslag vil rette en stor takk til gavene vi 
fikk i anledning Aksel Sørlis begravelse. 

Det kom inn kr 29.200,-  

 
 

mailto:post@leka.kommune.no
mailto:ah585@kirken.no
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Leka menighet er glad for å kunne invitere til 
arrangement i kirka vår igjen.  
På grunn av smittevernhensyn gjelder følgende 
regler inntil videre: 
 
• Det er en begrensning for antall deltagere på 50 

i Leka kirke og 25 i Gutvik bedehus. 

• Alle som kommer til kirka venter ved inngangen 

og får anvist plass av kirketjener eller kirkevert. 

• Personer som ikke er fra samme husstand skal 

sitte med 1 meters avstand. 

• Alle som deltar på arrangement må skrive og 

navn og telefonnummer på ei liste.  

Denne listen blir forsvarlig oppbevart på 

kirkekontoret og makulert etter ti dager. 

• Det er mulighet for hånddesinfeksjon i 

våpenhuset og alle oppfordres til å overholde 

gjeldende smittevernregler, ta ansvar og vise 

solidaritet. 

 
Ved spørsmål ta kontakt med kirkeverge Arild Hestø (90860814) 
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Trimkrus 2019 

 
Savner du trimkruset ditt for 2019? 

 
Send en sms til Mona Reppen, 47 85 3 756 eller 

 Annette T. Pettersen, 90 75 79 56 for avtale.  

 

Vinnere av trekning på trimkortene og 

trimappen 2019 

 
Disse vant: 

20 trimposter eller mer: 
 

Voksen: Bjørn K. Haug, gavekort Sport 1 kr 500,- 
Barn: Lasse Sandberg, gavekort Sport 1 kr 500, 

 
12 eller 15 trimposter 

Voksen: Ann-Ingvill Horseng gavekort Sport 1 kr 250,- 

Barn: Mari Østby, gavekort Sport 1 kr 250-, 
 

Trekning på alle trimkort: 
Johanne Nordlund Kemi, Leka Il flaske 

Live Sandberg, lue 

Elise Leknes, lue 
Andrea Hårstadstrand, jubileums t-skjorte 

Terje Kvaløy, jubileums t-skjorte 
Bjørg Lund, lue 

Unni Hansen, sokker 

Tommy Lie, sokker 
Ann-Helen Følling, Leka IL termokopp 

Tuva Reppen, Leka IL flaske 
 

Trimapp 
Nina Furre Holmstrand, gavekort Sport 1 kr 500,- 

 

Vivian Laugen, gavekort Sport 1 kr 500,- 
 

Kristin Hagen Fjeldstad, gavekort Sport 1 kr 500,- 
 

Kjell Arve Sønnesyn, gavekort Sport 1 kr 500,- 

 
Unni Hansen, Leka IL flaske 

Bjørn K. Haug, Jubileums t-skjorte 
Gunnhild Gutvik, Leka IL flaske 
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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 

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 

 

Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker fredag 29. mai 

Frist for innlevering av stoff  er mandag 25. mai 

 

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

AKTIVITETSKALENDER 

MAI 

Mandag 18. Fra kl 9 Henting av mat og restavfall  

Tirsdag 19. Kl. 1500-1730 Rulle gjenvinningsmottak NTE-bygg 

Onsdag 20. Kl 1030 Kommunestyremøte Herlaughallen 

Tirsdag 26. Kl. 1500-1700 Rulle gjenvinningsmottak Kjella Skole 

Torsdag 28. Kl 0830-1600 Varmearbeiderkurs Herlaughallen 

JUNI 

Mandag 1. Fra kl 9 Henting av papir, mat og plast  

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

Tirsdag 9. Kl. 1030 Formannskapsmøte Lekatun 

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

Torsdag 18. Kl. 1030 Kommunestyremøte Lekatun 

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

