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Biblioteket har åpnet igjen:  
Mandag – skolebibliotek   1130 – 1415   

Onsdag    1100 -  1415    
    1830 -  1930 

 

 

 
 

Ledige stillinger i Leka kommune: 
Helse- og velferdsleder, sykepleier,helsefagarbeider, ped.leder/barnehagelærer  
og barne- og ungdomsarbeider/assistent, 

sommerjobb for ungdom – strandrydding og skjøtsel av kulturlandskap 
 (se utlysningstekster fra side 2) 

 
 

Leka båtforening er en veldrevet og en fantastisk båtforening for 
innbyggerne i Leka, samt et yndet sted for mange sjøfarende 
turister. 
Foreningen holder til i skeishavna ved fergekaia og har 41 
medlemmer. Dersom du ønsker å søke om båtplass, kan du 
kontakte leder på e-post.  
Dersom du ønsker å bli medlem kan du kontakte leder eller 
kasserer. Medlemsskapet koster kr 100/år for medlemmer og 
støttemedlemmer. og innebærer 10 dugnadstimer pr. år, pr. 
medlem. 
Båtforeningen har god trivsel og glede høyt på agendaen for sine 
medlemmer. Et trivelig sted for båtturisme og andre som måtte ha 

glede av å oppholde seg i området.  
Kontaktpersoner:  
Leder: Bjørn Terje Hansen, tlf  90 55 40 75, e-post: bjotehan@online.no 
Kasserer: Steinar Garstad, tlf 97 98 51 38, e-post: stga@online.no 
 
 

linkvelger://13015/
linkvelger://13018/
linkvelger://13017/
linkvelger://13019/
linkvelger://13020/
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                 Informasjon fra Leka kommune 
               

LEDIG STILLING I LEKA KOMMUNE – HELSE- OG VELFERDSLEDER 
Leka er en trivelig kystkommune lengst nord i Trøndelag med bosetting på fastlandet 

Gutvik og på øya Leka, hvor administrasjonsstedet ligger. Hovednæringene er jordbruk, 
fiskeoppdrett og servicenæringer. Her finnes mange historiske minnesmerker. På grunn av 
Leka sin meget spesielle og særegne geologi fikk kommunen, i 2010 status som Norges 

geologiske nasjonalmonument. Med et bredt spekter av attraksjoner og aktiviteter er Leka 
et stadig mer populært reisemål. Leka kommune har ny barnehage, 10-årig grunnskole, 

sykestue, gode friluftsmuligheter, lysløype, svømmehall, idrettshall og et aktivt kulturliv. 
Se vår hjemmeside www.leka.kommune.no for ytterligere informasjon og video over 
kommunens historie og attraksjoner. 

Leka kommune har 570 innbyggere (2020) og 75 ansatte som utøver 58 årsverk. De fleste 
av kommunens lovpålagte tjenester driftes av kommunen selv. Øvrige tjenester dekkes inn 

gjennom interkommunale samarbeid. 
Ønsker du å jobbe i et tverrfaglig miljø med fokus på gode faglige løsninger samt unike 
muligheter for det optimale innen rekreasjon, så er Leka kommune plassen for deg!  

 
100 % stilling ledig som helse- og velferdsleder fra 1. september 2020.  

Med forbehold om politisk godkjenning 
Stillingen rapporterer til kommunedirektøren og inngår i dennes ledergruppe. 
Helse- og velferdsleder skal koordinere og lede følgende tjenester: 

1. Hjemmetjenester (helsetjenester i hjemmet, rus- og psykiatritjenester, 
ergoterapitjenester og fysioterapitjenester(driftsavtale med kommunen)) 

2. Institusjonstjenester (helsetjenester i institusjon, støttefunksjoner som kjøkken og 
vaskeri) 

3. Helsetjenester (legetjenester, helsestasjonstjenester, jordmortjenester og 

folkehelse) 
4. NAV (kontakt opp mot NAV) 

 
Vi søker en helse- og velferdsleder som er strategisk, strukturert og er en synlig leder 
med evne til å motivere de ansatte. Den som tilsettes må kunne tenke helhetlig og være 

en lagspiller som samhandler godt med den øvrige kommuneorganisasjonen og andre 
samarbeidspartnere. 

Relevant universitets- og/eller høyskoleutdanning. Langvarig relevant praksis kan 
kompensere for utdanningskravet. 

Ledererfaring, fortrinnsvis fra helse- og sosialsektoren, men også fra annen offentlig 
og/eller privat virksomhet, er ønskelig. Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt. 
Leka kommunen er på full fart inn i den digitale verden med stort fokus på den nye 

velferdsteknologien.  
Leka kommune har videre besluttet gjøre et krafttak innenfor en fornyelse og utvidelse av 

eksisterende bygningsmasse innenfor helsesektoren. Som helse- og velferdsleder vil du bli 
sentral i denne prosessen.   
Vi tilbyr: 

Spennende og utfordrende lederstilling. 
Et godt faglig og sosialt miljø. 

God pensjonsordning. 
For stillingen gjelder vanlige kommunale tilsettingsvilkår samt lønn etter avtale.  
Søknad med CV, referanser og kopi av attester sendes post@leka.kommune.no. 

Aktuelle kandidater kalles inn til intervju. 
 

Søknadsfrist 10.juni 2020  
For spørsmål om stillingen, kontakt kommunedirektør Oddvar Aardahl (mobil 902 53 969)  

 

 

http://www.leka.kommune.no/
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Sykepleier fast stilling 25 % fra 1.august 2020 

(vi søker også ferievikarer for sykepleiere sommeren 

2020) 
Pleie- og omsorgsområdet i Leka kommune gir helse- og omsorgstjenester til eldre, 

syke og funksjonshemmede i Leka kommune. Tjenestene gis som helsehjelp, praktisk 
bistand, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent. Vi drifter Leka sykestue med 
langtids- og korttidsplasser, rehabilitering, kommunal ø-hjelp og avlastningsplasser. 

Sykestua har eget vaskeri og kjøkken. Pleie- og omsorgstjenesten er i utvikling på mange 
plan, og har et spennende fagmiljø bestående av sykepleiere med spesialkompetanse, 

sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Det arbeides i 
turnus og det må påregnes arbeid hver 3. helg.  

Arbeidsoppgaver  
 Yte tjenester gjennom praktisk og personlig bistand i aktiviteter i og utenfor hjemmet  
 Helhetlig oppfølging av beboere  

 Ansvar for sykepleieoppgaver ved avdelingen  
 Primærkontaktansvar  

 Legemiddelhåndtering  
 Ansvar for gjennomføring av ulike prosedyrer, også opplæring av andre ansatte i 

prosedyrer  

 Veiledning av kollegaer  
 Miljøarbeid og miljøterapeutiske tiltak  

Kvalifikasjoner  
 Autorisasjon som sykepleier  
 Videreutdanning i hverdagsrehabilitering og demens er ønskelig, men ikke et krav  

 Beherske de vanligste IKT-verktøy og ha god kunnskap om dokumentasjon  
 Erfaring fra lignende helse- og omsorgstjenester er en fordel, men ikke et absolutt 

krav  
 Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig  
 Førerkort  

Personlige egenskaper  
Vi ønsker søkere som  

 Har interesse for tjenesteområdet og gjerne har noe erfaring,  
 Ønsker å jobbe i tverrfaglig team  
 Er dyktig på observasjoner av helsetilstand  

 Har evne til å jobbe selvstendig og samtidig evne til samarbeid  
 Er løsningsorientert og fleksibel  

 Har evne til å jobbe i en til dels hektisk hverdag  
 Ivaretar og bidrar til å utvikle et godt arbeidsmiljø  

Har tydelig etiske holdninger  

Har evne til å ta ansvar og prioritere oppgaver  
 

Vi tilbyr  
Opplæring  
En spennende arbeidshverdag  

Et godt og kreativt arbeidsmiljø  
Et inspirerende og bredt fagmiljø  

Lønn etter tariff og kommunale avtaler, blant annet gis sykepleiere 6 års antesipert 
lønnsansiennitet  

God pensjons- og forsikringsordning  
Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement  
 

Personlig egnethet vil vektlegges, og aktuelle kandidater blir intervjuet.  
Spørsmål om stillingen kan rettes til sykepleiesjef Sandra Kvernø 90502636.  

Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes post@leka.kommune.no  
Det må framvises politiattest før tiltredelse.  
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Søknadsfrist 12.06.2020  

 
Det tas forbehold om fortrinnsrett til stilling for interne søkere jf. arbeidsmiljøloven § 14.3 

7 og HTA kap 1 § 2.3.  
 

 

Helsefagarbeider fast stilling 100 % fra 1.august 2020 
Arbeidsoppgaver  

Yte tjenester gjennom praktisk og personlig bistand i aktiviteter i og utenfor hjemmet  

Helhetlig oppfølging av beboere  
Sekundærkontaktansvar  
Ansvar for gjennomføring av ulike prosedyrer, også opplæring av andre ansatte i 

prosedyrer  
Veiledning av kollegaer  

Miljøarbeid og miljøterapeutiske tiltak  
 
Kvalifikasjoner  

Autorisasjon som helsefagarbeider (hjelpepleier)  
Videreutdanning i hverdagsrehabilitering og demens er ønskelig, men ikke et krav  

Beherske de vanligste IKT-verktøy og ha god kunnskap om dokumentasjon  
Erfaring fra lignende helse- og omsorgstjenester er en fordel, men ikke et absolutt krav  

Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig  
Førerkort  
 

Personlige egenskaper  
Vi ønsker søkere som  

Har interesse for tjenesteområdet og gjerne har noe erfaring,  
Ønsker å jobbe i tverrfaglig team  
Er dyktig på observasjoner av helsetilstand  

Har evne til å jobbe selvstendig og samtidig evne til samarbeid  
Er løsningsorientert og fleksibel  

Har evne til å jobbe i en til dels hektisk hverdag  
Ivaretar og bidrar til å utvikle et godt arbeidsmiljø  
Har tydelig etiske holdninger  

Har evne til å ta ansvar og prioritere oppgaver  
 

Vi tilbyr  
Opplæring  
En spennende arbeidshverdag  

Et godt og kreativt arbeidsmiljø  
Et inspirerende og bredt fagmiljø  

Lønn etter tariff og kommunale avtaler, helsefagarbeidere gis 4 års antesipert 
lønnsansiennitet  
God pensjons- og forsikringsordning  

Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement  
 

Personlig egnethet vil vektlegges, og aktuelle kandidater blir intervjuet.  
Spørsmål om stillingene kan rettes til sykepleiesjef Sandra Kvernø 90502636.  
Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes post@leka.kommune.no  

Det må framvises politiattest før tiltredelse.  
 

Søknadsfrist 12.06.2020  
 
Det tas forbehold om fortrinnsrett til stilling for interne søkere jf. arbeidsmiljøloven § 14.3 

7 og HTA kap 1 § 2.3.  
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Fast stilling som pedagogisk leder/barnehagelærer. 
Leka kommune lyser ut 100% fast stilling som pedagogisk leder i Leka barnehage fra 

1.august 2020. 

 
Arbeidsoppgaver, kvalifikasjoner og personlige egenskaper: 

• DU har ansvaret for å lede avdelingen, dette i henhold til Rammeplan for barnehager og 
Lov om barnehager  

• DU har ansvar for positiv «energi» på avdelingen  

• DU og dine medarbeidere skal sammen sørge for et godt arbeidsmiljø  
• DU har humor  
• DU legger til rette for aktiviteter ut fra barnas alder og modning 

• DU er den som tar avgjørelser på avdelinga 
• DU har ansvaret for planlegging og dokumentasjonsarbeid 
• DU leder og veileder personalet på avdelinga 

• DU får med deg personalet, og sammen jobber dere for å nå barnehagens hovedmål: 
Trivsel, trygghet og gode opplevelser 

• DU deltar på kurs og møter som arbeidsgiver pålegger deg 

• DU har god kommunikasjonsevne og norskferdigheter 
• DU er fleksibel og løsningsorientert 
• DU jobber strukturert og har evnen til å jobbe systematisk 

• Du samarbeider godt med andre og er selvstendig. 
• DU behersker relevant dataverktøy 
• DU har nært og godt foreldresamarbeid gjennom daglig kontakt og foreldresamtaler 

• DU har deltatt på Språkløyper 
• DU er bevisst voksenrollen og ser at den er en viktig faktor for god kvalitet 

 

Utdanning 
• Barnehagelærer  

 

Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet hvis det ikke foreligger søkere som fyller 
kravene til utdanning. 
Det stilles krav om godkjent politiattest for alle som tilsettes i barnehage. 

Lønn i henhold til gjeldene tariffavtale. 
Spørsmål kan rettes til styrer: Linda Hansen Ekrem, 99 69 75 36 

Søknadsfrist: 18.juni 2020 
Søknad sendes til: post@leka.kommune.no 

 

Fast stilling som barne- og ungdomsarbeider / 

barnehageassistent  
Leka kommune lyser ut 230% fast stilling som barne- og ungdomsarbeider/assistent 

i Leka barnehage, fra 1.august 2020. 

Arbeidsoppgaver, kvalifikasjoner og egenskaper: 

• DU har sammen med de andre på avd.ansvar for å delta på planlegging og 

dokumentasjonsarbeid 

• DU skal sammen med dine medarbeidere jobbe for et godt arbeidsmiljø 

• DU har humor 

• DU gjennomfører aktiviteter etter barnas alder og modning 

• DU aktiviserer barna i tråd med måneds- og rammeplan 

• DU arbeider for å nå barnehagens hovedmål: Trivsel, trygghet og gode opplevelser 

• DU deltar på møter og kurs som arbeidsgiver pålegger deg 

• DU har god kommunikasjonsevne og norskferdighet 

• DU er fleksibel og løsningsorientert 

• DU tar kontakt med foreldre og har fokus på godt foreldresamarbeid 

• DU viser omsorg 

• DU kan samarbeide og arbeide selvstendig 

• DU mestrer varierte oppgaver 

mailto:post@leka.kommune.no
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• DU behersker relevant dataverktøy 

• DU har kjennskap til Språkløyper  

• DU er bevisst voksenrollen i forhold til god kvalitet  

 
Utdanning: 

• Barne- og ungdomsarbeider/eventuell annen pedagogisk utdanning som gjelder for barn i 

førskolealder. 
 
 

Det stilles krav om godkjent politiattest for alle som tilsettes i barnehage. 
Det kan bli gjennomført intervju med aktuelle kandidater. 
Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale. 

Spørsmål kan rettes til styrer Linda Hansen Ekrem, 99697536 
Søknadsfrist:18.juni 2020 
Søknad sendes: post@leka.kommune.no  

 

 

SOMMERJOBB for skoleungdom 2020 
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 29. juni  – 24. 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: onsdag 10. juni.  

Søknaden sendes: kristin.floa@leka.kommune.no 
 
STRANDRYDDING i HORTAVÆR 

Leka kommune søker i år etter skoleungdom fra 14 år og oppover til rydding av marint 
avfall i Hortavær.   

Arbeidsperioden er 1-2 uker i perioden uke 28-29, det vil si fra 6.-17. juli. Arbeidet er 
væravhengig.   

 
Søknaden må inneholde navn, adresse, fødselsdato, jobberfaring og litt om hvorfor du har 
lyst til å jobbe med strandrydding. 

Søkere som har tilknytning til Hortavær prioriteres.  
Oppmøtested er Hortavær, og det forutsettes at søkere selv ordner bolig/sted å være i 

Hortavær. 
Søknadsfrist: onsdag 10. juni.  
Søknaden sendes: : kristin.floa@leka.kommune.no 

 
SKJØTSEL AV KULTURLANDSKAP  

Leka kommune søker etter ungdom som ønsker å ta småoppdrag i Leka Utvalgte 
Kulturlandskap (Skei). 
Arbeidsperioden er uke 27, 28, 29 det vil si fra 29. juni - 17. juli.  

 
Oppgaver er bl.a: 

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

 
Skriv i søknaden når du kan jobbe. 

mailto:post@leka.kommune.no
mailto:kristin.floa@leka.kommune.no
mailto:kristin.floa@leka.kommune.no
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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: onsdag 10. juni  
Søknaden sendes: : kristin.floa@leka.kommune.no 
               

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 

               
   

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 
 

 
 

 

Gudstjenester i Leka sommer 2020 
Mandag   1.juni   Kl 11-14     Pilgrimsvandring til Ivarshallaren 

Søndag   7.juni  Leka kirke kl.1130 - gudstjeneste 

Torsdag 18.juni   Leka kirke kl 1800 -  kveldsbønn 

Søndag  26.juli  Nord-Gutvik kl 1500 -  friluftsgudstjeneste 
Torsdag 30.juli  Leka kirke kl 1800 -  kveldsbønn 

Torsdag 20.aug  Pilgrimsvandring   (mer info senere) 
Søndag   6.sep  Leka kirke kl  1130 -  konfirmasjonsgudstjeneste  

 
 

mailto:kristin.floa@leka.kommune.no
mailto:venke.thorsen@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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Landskapsendringer i Leka utvalgte kulturlandskap skal 

dokumenteres gjennom refotografering 

 
Skei i Leka. Før- og etterbilde tatt fra Olberget. Foto øverst: Hans Benonisen 1925. Foto nederst: Oskar Puschmann 
2010. 

Skei på Leka fikk i 2009 status som ett av landets 22 (nå 46) Utvalgte kulturlandskap i 
jordbruket (UKL). Gamle bilder fra dette området skal nå refotograferes.  

Oskar Puschmann ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) skal i slutten av juni utføre jobben, noe 
han gleder seg til – særlig siden han har vært her før.  
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– Ja, jeg var her allerede i 2010 etter invitasjon fra kommunen, og utførte da refotografering som siden 
er blitt en standard for alle landets UKL, forteller Puschmann. – Det blir derfor ekstra gøy å komme 
tilbake etter 10-år, men til dette trenger vi hjelp. 

 

Lokal innsamling av foto 

– NIBIO har nemlig ikke disse bilda selv, og prosjektet er derfor avhengig av at det blir samla inn lokale 
foto som vi kan bruke. Vi er på jakt etter typiske landskapsfoto, dvs. av dyrka og udyrka mark, av 
gårdstun og uthus som sommerfjøs, torvsjåer, naust, o.l., sier Puschmann. - Gjerne også noe nyere 
bilder som viser hus eller arealer som på bildet er litt i forfall eller gjengrodd, men som i etterkant er 
blitt restaurert eller tilbakeført. Som belønning vil alle som sender inn bilder som vi bruker få en digital 
fotokopi som takk for hjelpa. Vi oppfordrer ikke bare de som bor i området om å sende inn bildet, men 
også sterkt venner og kjente som bruker området som feriested. Besøkende tar nemlig ofte langt mere 
bilder enn fastboende, hevder Puschmann.  

Metoden NIBIO bruker ved refotografering er som følger: Ved hjelp av å legge et rutenett over en kopi 
av det gamle bildet, kan Puschmann ta et nytt bilde fra nøyaktig same stedet ved å sammenligne med de 
samme rutene inne i sitt kamera. 

– Jeg setter fotostativet mitt på samme plassen som fotografen på det gamle innsendte bildet sto da 
dennes bilde ble tatt, sier Puschmann. På denne måten kan vi fotografisk dokumentere endringene i kul-
turlandskapet. 

 
NIBIO-fotograf Oskar Puschmann med kamera, stativ og kopi av et gammelt bilde med påført rutenett. Foto: 
Ulrike Bayr 

– Vi må imidlertid ha alle bildene tilsendt som en høyoppløst digital kopi, sier Puschmann, som opplyser 
at det er Kristin Floa i Leka kommune som er hans lokale fotokoordinator og som bildene kan sendes til. 
Epostadressen er: kristin.floa@leka.kommune.no og siste frist for å sende inn bilder er 10.juni. Husk også 
å oppgi årstall, sted og fotograf hvis mulig.  

mailto:kristin.floa@leka.kommune.no
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Gamle og nyere foto 

Prosjektet er interessert i gamle foto fra slutten av 1800-talet og kanskje helt fram til år 2000. Det er 
også av interesse å få inn gamle bilde med folk i arbeid, husdyr i marka eller eldre landbruksmaskiner og 
redskap i tillegg til reine landskapsfoto. En del bilde er samla inn fra før, men det trengs mange flere.  

 

Alle innsamla foto som blir refotografert, vil bli lagt inn i en digital fotobase hos Riksantikvaren. Det er 
ellers et vilkår at den som sender inn bilde, må gi fra seg en bruksrett til prosjektet. Så langt har Pusch-
mann refotografert 28 av de 46 utvalgte kulturlandskapa i Norge.  

 

 
 

Andersens gård og landhandel på Leknes. Eies nå av Kristin og Jan Leo Fjeldstad. Foto: Benonisen 1925. Det er 
også aktuelt å refotografere bilder fra andre landskap enn Skei, så alle som har bilder de mener kan egne seg til 
refotografering, inviteres til å delta. 

Synliggjøring av bondens arbeid 

– Hva er det overordna formålet med dette refotoprosjektet? 

– Det er ønsket om å skape større bevissthet på hvilke landskapskvaliteter en har og hvilke historier som 
er i landskapet. Det er en stor verdi i det å ta vare på natur- og kulturlandskap og denne kulturhistoria. 
Mange gjengroingsbilder kan også skape bevissthet om at dette er landskap som må skjøttes og ikke gro 
igjen. Det er også et mål å øke stoltheta til de som sokner til området samt å synliggjøre det viktige ar-
beidet som dagens bønder gjør, sier Puschmann.  
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Krattrydding ved Kalvgjerdet, Skei. Foto øverst: Arnfinn Holand 2007. Foto nederst: Oskar Puschmann 2010.   

Som et ledd i arbeidet, og som en takk til de lokale som bidrar, vil Puschmann senere komme tilbake til 
Leka og holde foredrag om Leka med utgangspunkt i bildematerialet. 

NIBIO har sidan 2002 i prosjektet «Tilbakeblikk – norske landskap i endring» refotografert om lag 6.000 
fotografier som dokumenterer endringar i landskapet. Å la flere gamle bilder fra Leka bli en del av dette 
historiske materialet skal bli ei sann glede, avslutter Puschmann. 
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Til andelshaverne i Leka Vassverk SA 
 

ÅRSMØTE i Leka Vassverk SA blir avholdt onsdag 3. juni 2020,  

kl. 20.oo 
                          Merk nytt møtested:  HAUG GRENDEHUS  
 
1…Konstituering                                                                                                                                                    

a)  Åpning ved styreleder                                                                                                                                      
b)  Valg av møteleder                                                                                                                                        

c)   Valg av referent samt to til å underskrive møteprotokoll                                                                      
d)  Godkjenning av stemmeberettigete andelshavere samt fullmakter                                                   

e)  Godkjenning av innkalling og saksliste 
SAKER TIL BEHANDLING                                                                                                                                     
2…Årsberetning 2019 

3…Årsregnskap 2019 m/resultatregnskap, noter og revisjonsberetning 
4…Budsjett 2020  -hovedtall 

5…Fastsettelse av honorar til styret jmf. §11.8 i vedtektene (herunder oppnevning 
av utvalg på tre personer som gis i mandat å utrede fremtidige honorarsatser gjeldende fra 
2021) 

6…Innkomne saker til behandling jmf. §11.7 i vedtektene                                                                         
Styret fremmer forslag til vedtektsendring i §§ 4.1, 5.1 og 8.2 

7…Valg                                                                                                                                                                     
a)  Styreleder for ett år  -på valg: Arve Haug                                                                                                  
b)  Ett styremedlem for to år  -på valg: Willy Hansen                                                                

Kommunens valgte medlem/varamedlem for inneværende kommunevalgperiode er 
ordfører Elisabeth Helmersen/varaordfører Mari-Anne Hoff 

Øvrige styremedlemmer valgt for to år i 2019 er Anders Larsen og Reidun Gudding.   
Varamedlemmer valgt for to år i 2019 er Jan Erling Pettersen og Kristin Hagen Fjeldstad 
 

Ønsker du tilsendt fullstendige årsmøtedokumenter; send SMS til 917 78 543 eller 
e-post til arvehaug1949@gmail.com 

                          
 V E L  M Ø T T  T I L  Å R S M Ø T E     - enkel bevertning   
 

 

 

 

mailto:arvehaug1949@gmail.com
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TAKK 
 

Tusen takk for alle blomster og pengegaver til Leka Sykestue i forbindelse 
med vår kjære pappa sin bortgang. 
Mvh Bjørn, Snefrid, Janne og Anny m/familier. 
 
 

 

               

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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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 

 

Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker fredag 12.juni 

Frist for innlevering av stoff  er mandag 8.juni 

 

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

AKTIVITETSKALENDER 

MAI 

Fredag 29. Fra kl 9 Henting av papp,plast og mat  

JUNI 

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

Onsdag 3. Kl 2000 Årsmøte i Leka Vassverk Haug Grendehus 

Tirsdag 9. Kl. 1030 Formannskapsmøte Lekatun 

Mandag 15. Fra kl 9 Henting av restavfall og mat  

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:ah585@kirken.no
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