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Nr. 7/19        

            
Utgiver:               Leka kommune      Dato: 12. april 2019   

 

Korbasar i  Herlaughallen   

Søndag  14. april kl. 15 
Åresalg 
Tombola 

 Loddbøker 
 ”Katta-i-sekken” 

Korsang 
Salg av kaffe, påsmurt, dessert og kaker 

 
Påskefest på Grendahuset Fjellvang, Solsem  onsdag 17. april 
 
Ove`s turmarsj til Nessvasskleiva langfredag 19.april 
 
Påskequiz på Lekamøya Spiseri fredag 19.april 
 
Asiatisk buffet  lørdag 20. april i Herlaughallen  
 

1.påskedag – påskemiddag på Lekamøya Spiseri 
 

Flaskeinnsamling tirsdag 23. april fra  kl. 16 - rett etter påske. 
 

 
 
 

 

Vi ønsker alle en riktig god påske. 
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Informasjon fra Leka kommune 
               

Her får du nett-hjelp ! 
Du kan få hjelp til saker som gjelder skatt, pensjon, resepter,  
legetimer, betaling i nettbank og mer. 
 

Tid                       Hverdager kl.0900 – 1500 
                           Ring på oss for å sjekke om vi er på plass, eller kom innom når du vil. 

Sted                     Lekatun, eget kontor 
Din hjelper            Kirsti Hoff, andre ved fravær/ferie 
Utstyr                   PC har vi, men ta med egen pc eller nettbrett hvis du vil 

Ta med det du trenger av papirer, kodebrikker eller annet – 
ring og spør oss hvis du er i tvil. 

 
Vi har alltid taushetsplikt om alt vi blir kjent med gjennom jobben.  
Vi er vant til å forholde oss til alle former for sensitive opplysninger. 

Du bestemmer selv hvor mye hjelp du vil ha, det er du som har styringen! 
Tjenesten er gratis. 

 
Med vennlig hilsen 
Kirsti Hoff 

Konsulent 
                

Gratis datakurs 

for nybegynnere og andre våren 2019 
Lærer er Berit Øie fra firmaet IT-kunnskap Midt-Norge AS. 
Kurssted blir Lekatun. Deltakerne er med på å bestemme innhold og 

tidspunkt for kursene. Læreren har med seg datamaskiner, men du kan 
godt bruke ditt eget utstyr. 

Det tilbys to typer kurs denne gangen, og det velges formiddag eller ettermiddag 
etter hva som passer deltakerne best. 

Kurs for bruk av datamaskin/nettbrett/internett 

Du trenger ingen forkunnskaper. Du kan få opplæring i alt fra det mest 
grunnleggende, til mer avansert bruk.  Det er fullt mulig å delta på nytt kurs denne 

gangen, selv om du har gått ett av de tidligere kursene. 
Regneark – Det er en fordel om du har prøvd å bruke regneark, men nivået og 

innholdet tilpasses  
Uansett nivå, tid på dagen, og tema i kurset, så inngår det kaffepauser og prat! 

Berit ber om at den som er interessert, kontakter kommunens 
servicekontor. Si gjerne fra om hva du vil lære, om du er helt eller litt nybegynner 

osv.  
Servicekontoret ved Sissel og Kirsti 

743 87 000 / post@leka.kommune.no 

 

 

 

 

 

mailto:post@leka.kommune.no
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Offentlig bading 
Siste dag for offentlig bading dette vårsemesteret er fredag 12. april. 

Det vil komme nytt oppslag til høsten om når bassenget åpner igjen.  
Kulturkontoret 
               

17. mai-komite på Leka 
Det er 5 grendvise komiteer som på rundgang har i oppdrag å 
stå for 17. mai-arrangement i Herlaughallen. 

I 2019 er det området SOLSEM/AUNE/STEIN/LEKNESKRYSSET/SKOLEN  
som er ansvarlig igjen. Første navn på listen får ansvar for å kalle inn til første møte 
– det er dermed IKKE sagt at det er første navn på listen som er hovedansvarlig. 

Navnelisten er oppdatert i forhold til første runde (2014), men listen er ikke 
utømmelig, og det kan være flere som er uteglemt. 

Bente Nordlund og Tore Hagen 
Aina Hege Haug og Jan Arild Leknes 
Annette og Gjermund Pettersen 

Bjørn Åge Leknes 
Elli Holand og Tor Even Stene 

Erlend Gjertsen 
Eva Klein Stene 

Inger og Sten Terje Johansen 
Kari Pettersen 
Karoline Kristiansen 

Kirsti Hoff 
Kjell Arve Sønnesyn 

Kristin og Jan Leo Fjeldstad 
Linda Beate Ressem Johansen 
Line H. Ekrem og Sindre Helmersen 

Lotte Audne Hamnes og Martin Hamlandsø 
Louise og Tor Martin Holand 

Marianne Audne og Ole Hamnes 
Mathias Johansen 
Monika og Lars Stene 

Rigmor Årvikl 
Sigbjørg Ulriksen og Øystein Leknes   

Solfrid og Ole Emil Solsem 
Solveig Slyngstad 
Stine Husby og Mathias Johansen 

Svein Arne Olsen 
Tina og Tom Einar Ulriksen 

Trond Are Stene 
Trygve Einar Engan 
Vidar Aleksandersen 

               

Hus / Eiendom ønskes kjøpt 
Vi er en familie på 4 som over lengre tid har hatt et ønske om å flytte ut til leka. Vi har ved 
flere anledninger vært nært, men av forskjellige grunner har det skjært seg. 

Vi har et ønske om å kjøpe en gård eller noe annet som kan utvikles da vi i dag driver et 
eget firma og har planer om å drifte det videre i den grad det går. 

Vi har ikke et ønske om å leie noe da vi har barn og ikke ønske å flytte flere ganger en 
nødvendig. Vi har familie og tilhørighet til Leka. 
Ta kontakt med meg på TLF: 46766039 eller på epost: post@josko.no 

Med vennlig hilsen 
Jan-Erik Skogsøy 

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.as.kommune.no/17-mai-paa-sjoeskogen-skole.6116068-353187.html?showtipform%3D2&psig=AOvVaw3VYGQc5FfKq-BYMtIlfT5S&ust=1549979063419621
mailto:post@josko.no
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SOMMERJOBB for skoleungdom 2019 
Elever ved ungdomskolen, videregående og voksenopplæringen 

STRANDRYDDING  
Leka kommune søker også i år etter skoleungdom fra 14 år og oppover til 

ryddeprosjekter i strandsonen.  
Arbeidsperioden er uke 27, 28, 29 og 30, det vil si fra 1. – 26. juli.  

Skriv i søknaden hvilke ukenummer du kan jobbe. 
Søknaden må inneholde navn, adresse, fødselsdato, jobberfaring og litt om hvorfor 

du har lyst til å jobbe med strandrydding. 
Søkere som er bosatt i kommunen vil bli prioritert dersom det er flere søkere enn vi 

kan ta inn.  
Søknadsfrist: mandag 20. mai. Søknaden sendes: post@leka.kommune.no eller 

Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 Leka 
 

SKJØTSEL AV KULTURLANDSKAP  

Leka kommune søker etter ungdom som ønsker å ta småoppdrag i  
Skei Utvalgte Kulturlandskap. 

Arbeidsperioden er uke 27, 28, 29 det vil si fra 1. – 19. juli.  
Oppgaver er bl.a: 

-          Vedlikehold/tiltak i Skeisnesset Kultursti og Steinhytta 
-          Mekanisk bekjempelse av uønskede arter (rynkerose, veitistel, småplanter            

av sitka) 
-          Rydding av restarealer  

Skriv i søknaden når du kan jobbe. 
Søknaden må inneholde navn, adresse, fødselsdato, jobberfaring og litt om hvorfor 

du har lyst til å jobbe med skjøtselsoppgaver. 
Søkere som er bosatt i kommunen vil bli prioritert dersom det er flere søkere enn vi 

kan ta inn. 
Søknadsfrist: mandag 20. mai  

Søknaden sendes: post@leka.kommune.no (ev. Leka kommune, Leknesveien 67, 

7994 Leka) 
               

LEKA LEGEKONTOR   
www.lekalegekontor.no 

 

På denne siden kan du  
bestille legetime, fornye 

resepter, og henvende deg  
med spørsmål. 

Andre kontaktmuligheter er 
via appen HelseRespons,  

og på SMS til 2097.   
 

Du må ha telefon tilgjengelig 
når du bruker siden for å motta kode. All informasjon sendes da i et sikkert system. 

 
Når du sender SMS; skriv inn:  

LEKA fødselsdato, ditt fulle navn, bestilling(grad av hast) 
(Unngå sensitiv informasjon her)  

Du får to SMS som svar; bekreftelse på mottatt melding og timeavtale. 

 

mailto:post@leka.kommune.no
mailto:post@leka.kommune.no
http://www.lekalegekontor.no/
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Korsangen i Leka 100 år! 
Den organiserte korsangen i Leka fyller 100 år i 2019, og i forbindelse med jubileet vil vi i 

Leka Blandakor og grave litt korhistorien. 
Vi tenker å bruke dette i et jubileums arrangement i september. 
Har noen av dere gamle bilder, program fra stevner og konserter liggende så vil vi gjerne 

høre fra dere. 
Ta en leterunde i skuffer og skap og se hva dere finner. 

Har noen av dere gamle kor uniformer hengende er også disse av interesse. 
Ta kontakt med: 
Leif Rune Jensen  tlf.  97063942  

Ole Kr Holand,  tlf. 41656090 
               

Leka Motell og Camping 
Leka motell og camping søker rengjøringshjelp for sommersesongen 2019. 
Stillingen er sesongarbeid på dagtid fra 10.05.19 til 15.08.19 og gjelder rengjøring av 

hytter, leiligheter og toalettanlegg.  
Søker bør disponere bil, da det er lange avstander mellom hyttene. Det er også en del 
utstyr som må dras på. 

Lønn etter avtale. 
Søknadsfrist 20.04.19 

Søknad kan sendes Leka motell og camping , Frøvikveien 116, 7994 Leka, 
eller tlf. 743 99 823. 
                

 

Coop Leka SA søker sommerhjelp for sommeren 2019  
Arbeidsoppgaver 

 Salg og kundeservice 

 Kassearbeid 
 Varepåfylling og rydding 
 Annet forefallende arbeid 

Kvalifikasjoner 
 Blid, hyggelig og serviceinnstilt 

 Jobber raskt og effektivt 
 «Stå på» vilje  

Vi tilbyr 

 Ordnede arbeidsforhold og lønn etter tariff 
For spørsmål kontakt Lars Erik på tlf: 41 42 00 43 

Søknadsfrist 14. april 2019  
Søknad med CV sendes til:  

Coop Leka SA 
v/ Lars Erik Holand 
Leknesveien 86 

7994 Leka 
E-post: lars.erik.holand@coop.no 

 

Årsmøte i Coop Leka SA 

Mandag 13. mai 2019 kl. 20.00 i Lille Herlaugshall, Leka. 

Sakliste: Kommer senere. 

Vel møtt ! 

Styret 

 
 

mailto:lars.erik.holand@coop.no
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HEI FOLKENS!!! 

VELKOMMEN TIL: ASIATISK BUFFET  

           

 
 Påskeaften  lørdag 20. april 2019 i Herlaugshallen 
 Servering fra kl.18.00 
 Vi serverer: *Grillspyd 

                         * Vårruller 
                         * Nudler (Pansit) 

                          * Adobo 
                         * Ris og salat 

 

Dessert og kaffe er inkludert. 
Pris pr. person: 

Voksen:Kr 250,- 
Barn:Kr 100,-(6-10år) 

Kontant betaling/eller vipps - også take - away  
 

Maribel og Geraldine 

               

Flaskeinnsamling 
10. klasse ønsker å ha en flaskeinnsamling første  tirsdag etter påske; 23.april fra kl. 16. 
Ønsker du å gi flasker, sett posen utenfor huset så blir det hentet.  

Klassen sparer til tur i juni.   

 
Hilsen 10. klasse: Didrik, Neo, Ole, Arne, Ugne, Silje og Hanna 

               

Hei😊 
Vonheim i Frøvik ønsker støtte til drift og vedlikehold.  
Oppfordrer alle til å gi ett bidrag, slik at vi kan bevare forsamlingshuset.  

Viktig vi klarer å bevare de som er igjen på Leka til konfirmasjoner, bursdager, trivelige lag 
osv.  
200 kr for familiemedlemskap gir 10% rabbat på leie av huset.  

Vi er takknemmelige for alle bidrag, uansett sum😊 

 
Stor takk til alle som vil gi ett bidrag på kontonr:  4468 14 03571.  
 

Mvh Styret i Vonheim 
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Bingo 

Bingoen har startet opp igjen. Det blir bingo hver søndag framover. Ønsker alle, både 

gamle og ny bingo gåere velkommen til Fjellvang.  
Det blir ikke bingo søndag 23.06 , da er det sankthansaften.  
 

Hilsen Bingostyret 
 

 

               

Butikkenes åpningstider i påsken: 
 

Mandag   15/4   9-19 
Tirsdag   16/4   9-19 

Onsdag  17/4  9-19     
Torsdag   18/4   stengt     

Fredag     19/4   stengt        
Lørdag   20/4   9-14 

Mandag   22/4    stengt     

  

 

 

 
 

Mandag 15/4  9-20 
Tirsdag  16/4  9-20 

Onsdag  17/4  9-20 
Torsdag 18/4  stengt 

Fredag   19/4  stengt 
Lørdag   20/4  9-16 

Mandag 22/4  stengt 
 

Vi ønsker alle våre medlemmer og kunder ei riktig god og solfylt påske! 
                              Coop Leka SA og Joker Husby Handel AS 

               
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kveli Rånes Bremseth SHOW på Leka torsdag 2. mai 
kl. 1900 – 2030 i Herlaughallen 
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Bli med på Sykle til jobben. 

Et velferdstiltak finansiert av Leka kommune i samarbeid med 

Leka idrettslag.  

All aktivitet til jobb teller. 

Parker bilen et annet sted og gå det siste stykke til jobben! 

Her ser du hvordan du får poeng! 

 
STJERNEAKTIVITETER GIR EKSTRA POENG! 

Du får 1 poeng for alle aktiviteter med stjerne, selv om du holder på mindre enn 
30 minutter 

 Gå til jobben 

 Løpe til jobben 
 Sykle til jobben 

 Aktiv reisevei (for eksempel gå til butikken. Strekninger der du kunne tatt bil) 
 Elsykkel  

HOVEDREGEL: 30 min = POENG 

 Minst 30 min med fysisk aktivitet gir 1 poeng 
 Minst 60 min med fysisk aktivitet gir 2 poeng 

 Minst 90 min med fysisk aktivitet gir 3 poeng 

Du kan maks få 3 poeng per dag, og målet er å få gjennomsnittlig 1,5 poeng om dagen. 
Dette gjelder for laget og for enkeltpersoner. 
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  Trimappen sesong 2019 
Leka IL kjører Trimapp i år også. 

Oppstart av Trimappen er lørdag 13. april. 
Trimappens siste dag er mandag 14. oktober. 

I 2018 var det gått nesten 9000 turer av de som brukte Trimappen! 

Mer info kommer senere. 
 

 

Trimkortsesong 2019 
Trimkortene for sesongene 2019 blir lagt ut på Coopen og Jokeren i 

helgen,  20 kr pr kort. 
Vi trenger hjelp fra alle sammen til å holde postene/trimløypene 

vedlike. 
Det blir antagelig en ny post på fjellet i år. Den er ikke klar, men 

står uten navn på kortet. 
Posten i Tangan er tatt ut av trimkortet. 

Ligger 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 

 

Leka IL 2 T   
i påska. 

Det blir trening mandag 15. april og  

spinning tirsdag 16.april.   
Bruk påska til å være ute. 

Trimkortene er lagt ut og trimappen åpner 13 april. 

Ha en fin påske. 
 

Oves turmarsj 

I forbindelse med at det nå er snart 1 år siden Ove forlot oss, ønsker vi å arrangere en 

turmarsj til Nessvasskleiva LANGFREDAG 19. april for å hedre Ove. Vi møtes på 
parkeringsplassen i Briktdalen kl 11, der går vi samlet forbi Westgård og opp til 
Nessvasskleiva. Vi ordner bål på forhånd, og har salg av pølse m.brød og bålkaffe. 

Inntektene dette året går til Thomas sin videre satsning.  For de som ønsker er det mulig å 
gå til Nessvatnet for å sjekke inn på trimapp og klippe på trimkort  Og alle som deltar på 

turmarsjen får 150 poeng på trimappen!  Det vil også bli utdeling av trimkrus fra 2018, og 
trekning av premier fra trimkort og trimapp i 2018    Håper mange vi delta på dette 

sammen med oss  

Leka IL 

               

Søndag 28.april kl 12.00 arrangeres  

LEKA REKRUTTEN i bassenget. 
Da kommer svømmere fra Kolvereid, Rørvik, Namsos og Brønnøysund for å delta på 

svømmestevne på Leka. 
Velkommen til alle for å se og heie på alle de flinke svømmerne vi har i distriktet  

PS: er det noen som vil bake ei skuffkake, levere vaffelrøre eller rundstykker tar vi gjerne 

imot, ta kontakt med Beate eller Aina. 
Svømmegruppa 
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KONTONUMMER: 9001 26 14518 
https://www.spleis.no/project/66944 

Lag/foreninger/bedrifter med org.nr. kan bruke faktura for å gi gave til Thomas via Spleis! 

 

               

Påskefest i Grendahuset Fjellvang, Solsem 
Onsdag 17. april kl. 21.00 – 02.00.  
Musikk av Highlights.  

Inngang kr 250.  
Enkel restaurant og 
bar med alle rettigheter. 

               

Rom til leie 

Tilgang til kjøkken og oppholdsrom/stue. Trine, tlf. 91 79 96 08. 

               

Takk 
 
Takk for all vennlig oppmerksomhet, blomsterhilsner og gaver til Den Norske 

Sjømannskirken i forbindelse med Lars Gunnar Thorviks begravelse. 
Hilsen familien 
  

 

 

 
  

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR4suH-tvgAhWV7KYKHbeuDUMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.colourbox.dk/vektor/vektor-roede-og-orange-smukke-blomster-roser-vektor-3530527&psig=AOvVaw09VsKiSLoCjkjTAYSSa1Pi&ust=1551358083313422
https://www.spleis.no/project/66944
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Norske Kvinners Sanitetsforening ble stiftet i 1896, lagets første formann var Fredrikke Marie Qvam, et 
verv hun hadde i 37 år.  
 

Leka Sanitetsforening ble stiftet 05.11.1913 med Fru Ellerine Thorvik som lagets første leder.  

Den 17.11.1913 mottok formand i Leka Norske Kvinders Sanitetsforenings, fru. Thorvik følgende brev fra 

formand i hovedstyret F. M. Qvam:  
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18.12.1913 mottok formand fru Thorvik brev også fra formand i Trondhjems kreds følgende brev:  
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Nyttige telefonnummer      
Leka kommune, servicekontoret  kl. 09.00 – 15.00  tlf 74 38 70 00 
Publikumsåpne kontorer forøvrig      kl. 11.00 – 14.00 post@leka.kommune.no  

       www.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 

 
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    74 39 93 56 / 91 17 85 43  
 Anders Larsen   74 39 93 36 / 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        
Foldafjord (hurtigbåt Leka – Namsos)   41 51 36 22 

Turistinformasjon       74 39 97 70     
               

Neste utgave av Lekaposten kommer om 3 uker,  fredag  3.mai  

Frist for innlevering av stoff  er mandag  29. april. 
Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff  tlf. 74 38 70 00    post@leka.kommune.no 

 

 

 

Gudstjenester i Leka 2019 – våren 
Skjærtorsdag 18.april kl. 11.00 – Leka sykestue – nattverdsgudstjeneste 

Søndag  21. april       kl. 15.00 -  Leka kirke – høytidsgudstjeneste 
Onsdag    1.mai         kl. 15.00 – Leka kirke – samtalegudstjeneste – kirkekaffe 

Lørdag   11.mai       kl. 11.00 – Leka kirke – konfirmasjonsgudstjeneste 

Fredag   17.mai         MESSEFALL 
Søndag  16.juni         MESSEFALL 

 

Trenger du skyss til kirken? Ring Beathe Mårvik 951 09 887 
 

mailto:post@leka.kommune.no
http://www.leka.kommune.no/
mailto:post@leka.kommune.no
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MØTER, ARRANGEMENT, AKTIVITETER, FRISTER 

APRIL 

Søndag 14. Kl. 1500 Kor-basar  - Leka blandakor Herlaughallen 

Onsdag 17. Kl. 2100-0200 Påskefest Fjellvang 

Fredag 19. Fra kl. 2000 Påskequiz  Lekamøya Spiseri 

Lørdag 20. Kl. 1800 Asiatisk buffet Herlaughallen 

Tirsdag 23. Kl. 1500-1730 Rulle NTE-bygg 

Tirsdag 23. Fra kl. 1600 Flaskeinnsamling v/ 10. klasse  

Torsdag 25.  Kl. 2000 Strikkekafe – Bygdekv.laget Leka Helsesenteret 

Søndag 28. Kl. 1200 Leka Rekrutten – svømmestevne Leka skole 

MAI 

Torsdag 2. 
Kl 1030 –  
 

Kommunestyremøte            
(flyttet fra 25/4 til 2/5) 

Lekatun 

Torsdag 2. Kl 1900-2030 Kveli Rånes Bremseth Herlaughallen 

Tirsdag 7. Kl 1500-1730 Rulle NTE-bygg 

Onsdag 8. 
Kl 1400-1500 
Kl. 2000 

Rulle i Gutvik 
Styrsymøte Leka Sanitetsforening 

 
Lekatun 

Torsdag 9. Kl. 2000 Strikkekafe – Bygdekv.laget Leka Helsesenteret 

Mandag 13. Kl. 2000 Årsmøte i Coop Leka SA Lille Herlaughall 

Onsdag 15. Kl. 1030 Formannskapsmøte Lekatun 

Fredag 17.  Servering på 17.mai Lekamøya Spiseri 

Tirsdag 21. Kl 1500-1730 Rulle NTE-bygg 

Torsdag  23. Kl. 1030 Kommunestyremøte Lekatun 

Torsdag 23.  Kl. 2000 Strikkekafe – Bygdekv.laget Leka Helsesenteret 

JUNI 

Tirsdag 4. Kl 1500-1730 Rulle NTE-bygg 

Onsdag 5. Kl. 1030 Formannskapsmøte Lekatun 

Onsdag 12. 
Kl 1400-1500 Rulle i Gutvik 

Sommeravslutning for Leka  
Sanitetsforening 

 

Torsdag 13. Kl. 1030 Kommunestyremøte Lekatun 

Lørdag 15.  Knøtteturnering – Leka IL Leka skole 

Tirsdag 18. Kl 1500-1730 Rulle NTE-bygg 

JULI 

UKE 29  HERLAUGSDAGER  

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 


