Nr.7/22
8.april 2022
Utgiver Leka kommune
Hovedopptak barnehageåret 2022/2023
Søknadsfrist for hovedopptak barnehageåret 2022/2023, er satt til 20.04.2022.
Alle som søker plass før fristen har krav på plass fra oppstart av barnehageåret. Ved
innsendt søknad etter utgått frist kan man få plass ved ledig kapasitet.

Gå inn på www.leka.kommune.no – oppvekst og familie for å søke plass gjennom
Visma Flyt Barnehage.
Kontaktperson: Ingrid Skogly,
barnehagestyrer – tlf 95869147
ingrid.skogly@leka.kommune.no

Forestillingen vises i Herlaughallen 12. mai kl 1730,
som eneste visningssted i Ytre Namdal !
Kan være lurt å være tidlig ute med billettkjøp.
Billetter kjøpes på Turneteateret sine sider:
Turneteateret i Trøndelag (turneteatret.no)

Formiddagstreff
Det startes opp med formiddagstreff for eldre i E-verksbygget torsdager
fra kl.10.30- 13.30.
Håper du tar turen innom for sosialt samvær! Det blir ulike aktiviteter.
Nina F. Holmstrand er ansvarlig på treffene.
Velkommen!!

Årsmøte i rådyrvaldet på Leka
avholdes 28 april kl 20.30 på Lekatun, vanlige årsmøtesaker. Kaffe og kjeks serveres.
Har noen saker de vil ta opp så kan det gjøres i møtet, skal noe sjekkes opp på forhånd
kan man ta kontakt med undertegnede.
Jacob Sandvik tlf 93099681

NAV -kontoret

- holder stengt onsdag 13. april

Offentlig høring

– Landbrukspolitiske retningslinjer i Leka kommune –
høringsfrist 27.april 2022. Se høringen på kommunens hjemmeside: Offentlig høring Landbrukspolitiske retningslinjer i Leka kommune - Leka kommune
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Informasjon fra Leka kommune
Flyktningestrømmen fra Ukraina, hva kan du og vi
gjøre?
Leka kommune har blitt anmodet av IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) om å ta
imot 25 flykninger i 2022, for bosetting. Tallet kan virke høyt for en liten kommune som
Leka, og tilsvarer ca. 4,2 % rask befolkningsvekst som en start. Vi registrer et stort ønske
om å hjelpe og bidra, hvor flere boligeiere har tatt kontakt med oss for å tilby enkeltsenger
for en periode, til de som måtte trenge det. Dette anser vi som meget generøst og tar det
med oss i vurderingene videre.
Til tross for dette, har vi et skrikende behov for tilgang på mindre og større boliger, hele
hus, leiligheter eller fritidshus, hytter, rorbuer eller andre beboelige enheter. I en
overgangsperiode trenger vi møblerte enheter for å skaffe til veie de nødvendige boligene
ved plutselig ankomst av flytninger. Vi vet ikke den enkelte flyktnings behov eller skjebne,
men det er ikke det som er viktig nå, det viktigste nå er å kunne hjelpe med et trygt og
godt bosted.
Har du ledig husvære, ledig fritidshus, ledig rom eller tips om ledige boliger, ta kontakt
med Leka kommunes sentralbord, eller Leka kommunes e-post: post@leka.kommune.no
Det er nå vi trenger din hjelp, og det er nå du kan hjelpe.
Ta kontakt for nærmere informasjon og veiledning.
Boligtildelingsnemden i Leka kommune
Leder Rune Saus

Leka 2035
Om kommuneplanens samfunnsdel

Samfunnsplanen legger grunnlag for hvordan Leka kommune skal utvikle seg og
drives i årene framover. Nå kan du være med og forme framtiden til deg selv og
alle andre som bor i Leka. Det gjør du med å komme med innspill til planarbeidet
som nå er i gang.
•

Har du tanker eller ønsker om hvilke satsingsområder Leka skal ha fokus
på?
• Ønsker du bidra til utviklingen av kommunen på en positiv måte?
• Da må du gi oss tilbakemelding nå.
Kommuneplanens samfunnsdel skal angi mål- og satsingsområder for kommunen de neste
12 årene. Samfunnsdelen skal sikre helhetlig og langsiktig styring av Leka kommune.
Vi ønsker innspill fra innbyggere, lag og foreninger, kommunens ansatte,
næringsliv og andre på disse spørsmålene samt andre innspill du eller dere måtte
ha på hjerte:
•

Hva er dine hjertesaker som innbygger i Leka?
o Hva synes du er bra med å bo i Leka og som vi må ta med oss videre i utviklingen av
kommunen?
o Hvilke utfordringer i samfunnsutviklingen i Leka mener du vi må arbeide mer med?
o Hvordan opplever du kommunen som leverandør av tjenester?
o Hva er det viktig for deg å ta vare på? Mitt lykkested……..Min beste opplevelse i
Leka………….

•

Hvordan vil du at kommunen skal se ut om 5-10-15 år?
o Min drøm for Leka……..
o Hva bør Leka kommune satse på/prioritere i årene framover?
o Hva er det viktig for deg å legge til rette for?
2

o

Hvordan kan vi etablere felles kultur og «vi – følelse» i hele kommunen?

Hvordan gi innspill:
Det vil bli annonsert ulike aktiviteter framover. Du kan delta på kafèdialog, gjestebud og
møter. Du vil til sommeren bli invitert til å delta på en digital spørreundersøkelse. Alle kan
sende inn innspill direkte via brev, e-post eller ved å ta kontakt på telefon. Skolen og
barnehagen vil legge til rette for at barn og unge også kan delta i medvirkningsaktiviteter
gjennom sin skole/barnehagehverdag.

Samfunnsplan - planprosessen foregår i tre faser.
Vi er nå i medvirkningsfasen!!
•
•
•

Alle skal ha muligheten til å medvirke.
Ulike aktiviteter vil bli gjennomført for ulike grupperinger av befolkningen
Innspillene som kommer inn i prosessen skal publiseres på kommunens
hjemmeside underveis slik at befolkningen holdes oppdatert.
Å skape Leka er et felles ansvar. I en planprosess er det ikke bare sluttproduktet
som er målet, men også veien dit. Det å skape samfunnsdebatt, engasjement blant
innbyggerne- og organisasjoner, og forståelse av planverk er viktige elementer i
arbeidet.
Juni 2021 – februar 2022

Fase 1

Prosessplan og kunnskapsgrunnlag

Mars 2022 – august 2022

Fase 2

Fase 3

Medvirkningsfase: Hele Lekasamfunnet deltar

September 2022 – Desember 2022
Planutforming; høringer, vedtak og forankring

Invitasjon til «Kafèprat om arealstrategi i Leka
kommune»
Hvem?
Leka kommune vil med dette invitere alle med tilhørighet til kommunen til å være med på
en samtale rundt bruken av arealene i Leka kommune.
Tid og sted: torsdag den 21. april
Gutvik: → Grendahuset i Gutvik kl. 16-18
Leka: →Kommunehuset (Lekatun) kl. 20-22
Påmelding i Gutvik
I Gutvik serveres mat i forkant av møtet (kl. 15:30), og de som ønsker mat må melde fra
på forhånd og innen 19. april. (Ching lager mat).
Hvorfor gjør vi dette?
Vi er i gang med kommuneplanens samfunnsdel – og den skal gi noen føringer for hvordan
vi ønsker å bruke arealene i Leka kommune de neste 12 årene (langsiktig perspektiv). Alle
inviteres til å være med å forme utviklingen i kommunen.
3

Organisering:
Alle deltakerne vil sitte rundt flere bord og få utdelt noen temaer som vi ønsker diskusjon
rundt. Alle forslag samles inn og blir tatt med videre i planarbeidet med å utforme en
arealstrategi i samfunnsplanen. Vi oppfordrer derfor til å sitte i blandede grupper slik at vi
får mest mulig innspill på alle temaene.
Aktuelle temaer:
1. Utbyggingsmønster
- På land: Skal vi legge til rette for spredt utbygging og i hvilken grad. Hvilke områder
skal prioriteres som utbyggingsområder (kriterier). Skal vi blande ulike formål (bolig,
næring, fritidsbolig, industri….)
- På sjøen: Hvilken utvikling ønskes mht utnyttelse og næring
2. Hva skal forbli «urørt»
- På land
- I havet
3. Senterstruktur/ sentrumsfunksjoner – hva er viktig?
- Hvor skal det utvikles senterfunksjoner?
- Hvilke funksjoner skal utvikles/ styrkes?
4. Andre viktige tema som du mener planprosessen skal ta for seg videre?
- Samfunnsplanen legger føringer for arealplanen
Det blir kaffe med no attåt undervegs i møtet.
Vel møtt!
Ved spørsmål – ta gjerne kontakt med oss i Strategi og Samfunn
(Venke, Annette, Kristin, Beathe, Beate)

17. MAI KOMITE FOR 2022 I HERLAUGHALLEN ER:
HUSBY/SKEI/BOTNET
I 2012 vedtok Leka formannskap å oppnevne 5 grendvise komiteer som på rundgang får i
oppdrag å stå for 17. mai-arrangementet i Herlaughallen.
I år er det grend nr 5 Husby/Skei/Botnet er arrangør igjen.
Da vedtaket ble gjort i 2012 ble et utvalg personer av alle som bodde i de 5 grendene listet
opp. Siden den gang er det flyttet personer til og fra, slik at listen er korrigert noe. Ikke
alle står på listen, men alle er hjertelig velkomne til å være med. Og det står komiteen fritt
å komplettere listen med personer som kan bidra.
Britt og Ole Kristian Holand står først på listen, og får i oppdrag å kalle inn til første
møte. Det betyr ikke at de får mere ansvar enn resten av komiteen, kun ansvar for å kalle
inn til første møte.
På Lekatun ligger en ringperm med informasjon, praktiske tips og oversikt over
mengdeberegning av mat og drikke mm, den kan lånes ut under arbeidet med
planleggingen.
Britt og Ole Kristian Holand
Audhild Hansen
Åsmund Nilsen
Elin og Sigbjørn Pettersen
Kristin Floa og Arnfinn Holand
Laila og Sveinung Thorvik
Jessa Garstad
Karl Oddvar Hakkebo
Marit Østby og Bjørn Sundberg
Rigmor og Tor Erik Reppen
Torill og Trond Grande
Wenche og Bernt Erik Thorvik

Anne og Per Otto Furre
Beate Johansen
Bjørg og Olaf Nilsson
Kirsti Østby
Laila og Odd Husby
Lars Garstad
Lena og Stig Johansen
Line Rogne
Nina og Stig Holmstrand
Per Helge Johansen
Vivian og Bjørn Arne Laugen
Ågot og Arve
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Malin Skaufel og Vegard Strand
Tove Kjeøy Vikestad og Fans Ruben Aune
Maribell og Bjørn Roald Ulriksen
Geraldine og Frank Johansen
Alisa og Svein Arve Solli
Vidar Furre
Bodil Furre

Mona Reppen
Ariam Kifelmikiel
Rune Rogne
Ruth og Åsmund Aune
Torgrim Furre
Adrianna Druzkowska

Lykke til med arrangementet!
Mvh
Beathe Mårvik

BÆREKRAFTIG TILLEGGSNÆRING PÅ GÅRDSBRUK

Studietur til Leka 10. – 11. mai 2022
Bli med og opplev våren på fantastiske Leka! Grønne perler i Namdalen avsluttes med en
rundtur på «geologiøya» og alt den har å by på.
Påmelding innen 22. april
Egenandel for turen er 500 kr + overnatting

Tirsdag 10. mai
11.30
Vi starter på Austra med et besøk på Opdal Nordre Gårdsslakteri AS (11)
Opdal Nordre Gårdsslakteri | Facebook
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Kaffe med noe å bite i ved ankomst.
Mette
og Aleksander Lundseng driver med frittgående gris som
de slakter og foredler på gården. Vi får orientering og
omvisning, og ikke minst en smaksprøve på gårdens
produkter.

13:45

13.10
Lunsj på Cafeflora

Ferje fra Gutvik til Leka
Orientering om Cafeflora som driver mangesysleri
(kafe, blomsterbutikk, begravelsesbyrå...) Forsiden
(cafeflora.no)

15:00
15:30

Innkvartering på Leka brygge Leka Brygge - Leka Brygge
Guida rundtur med buss
Leka opplevelser v/Arnfinn Holand presenterer seg på bussen. Vi
stopper underveis for å se og kjenne på bergarter fra jordas indre, og
besøke ulike attraksjoner som f.eks.:
Leka Steinsenter v/Jostein Hiller. Leka Steinsenter (leka-steinsenter.no) Leka er
«Norges geologiske nasjonalmonument»
Lotte Hamlandsø, suvernir og kunst. Kaffe og vafler.
Leka lokalmat v/Svein Pettersen og Jon Inge Hansen. Produkter av ma
laks, villsau og kval. Vi får smake på produktene ved middagen. (11) Svein
Pettersen | Facebook

19:30

Saga øl v/Tom Freddy Thorsen. Han brygger øl til oss som serveres til
middagen, samt anledning til å kjøpe.
Middag på Leka brygge med lokal vri og innslag fra Ørnerovsmusikalen
v/Bjørn Sigurd Larsen

Onsdag 11. mai
08:30
Frokost
09:00
«Hvordan tjene penger på opplevelser»
Erfaringer fra reiselivsnettverket på Jøa, og fra vandrerprosjekt i Indre
Namdal.
Orientering fra Explore Leka Velkommen til Explore Leka
Lene
Grydeland og Marieann Aune tilbyr skreddersydde turopplevelser.
10:00
Avreise til Skeisnesset.
Skeisnesset er ett av Norges «utvalgte kulturlandskap», tilrettelagt for
vandring. Vi får orientering under veis om skjøtsels- og
tilretteleggingsarbeid, og hvordan ma Explore Leka bruker dette
landskapet i sitt tilbud. Erfaringsutveksling fra ulike måter å få til lokal
verdiskaping.
Vi får lunsj basert på lokalmat fra Leka hos Kristin Floa og Arnfinn
Holand. De driver med villsau, og har satt i stand deler av fjøset som
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formidlingslokale. Lunsjen leveres av Herlaugskroa. (11) Herlaugskroa As |
Facebook

13:40

Avgang ferje fra Leka

Grønne perler i Namdalen takker for laget for denne gang. Vi
håper at vi ses ved senere anledninger og treff, og at vi alle kan
fortsette å arbeide sammen for å få fram enda flere og flotte perler!
Leka sykestue markerte sin takknemlighet til saniteten
Saniteten ble invitert til sykestua på lunsj, kaffe og vaffel onsdag den 30.3. Sykestua
ønsket med dette å takke for god støtte og hjelp. Gjennom året bidrar de med små og
store gleder. Saniteten har blant annet gitt sykestua fine middags- og kaffe servicer i både
bondemøstret og julemønster, bestikk og andre fine gaver til både hverdag og fest. Til jul
2021 kom de med mengder av nye fine juleduker i god kvalitet og funksjonalitet, i ulike
størrelser og fasonger. Pluss servietter selvfølgelig. De vet at vi på sykestua er glade i å
legge frem fine servietter til finere måltider. Både disse gavene, og andre gaver de kommer
med, blir satt stor pris på! De fortjener virkelig en ydmyk og takknemlig gest for jobben de
gjør ut av sitt gode engasjerte hjerte.
Saniteten var de som i sin tid bygde den første sykestua i Leka, og drev den i mange år
frem til de ga den bort gratis til Leka kommune. Selv om de overlot drifta til det offentlige
har de ikke sluppet tak i sykestua i sitt hjerte, og leder i saniteten, Kirsti Charlotte Østby,
sa det så fint; Sykestua er fortsatt vårt hjertebarn. Kirsti ga oss også en liten historisk
oppsummering hvor hun fortalte om sykestua og dens spede begynnelse. I tillegg til at de
9 damene fra saniteten gledet oss med sin tilstedeværelse og gode selskap, hadde de også
med seg blomster, påskepynt og påskeservietter. Så igjen; Tusen Hjertelig takk for deres
raushet. Tilknytningen mellom saniteten og sykestua er gjensidig; saniteten har en spesiell
plass i sykestuas hjerte også. Ut ifra historien og det vi har erfart frem til i dag, er det ikke
vanskelig å si seg enig i at sanitetsdamenes rykte for å være handlingskraftig og
samfunnsengasjert, ja det stemmer!
Under besøket benyttet avdelingsleder på sykestua, Lene Reppen Grydeland, anledningen
til å takke de driftige damene personlig. Det var utrolig fint etter en lang tung «Covidperiode» å kunne få invitere til en sammenkomst og vise dem vår takknemlighet på denne
måten. Både pasienter og ansatte på sykestua hadde en fin og minneverdig formiddag.
Alle har samtykket til å stille opp på bildene under dette innlegget.
Vennlig hilsen
Lene Reppen Grydeland – Avdelingsleder Sykestua

Gave fra saniteten; 3 stk blomster,
servietter og hjerte

Gave fra saniteten; blomster og påskeegg
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Bilde; f.v; Inger Johanne Johansen, Oddlaug Hakkebo
og Ingunn Hansen - sistnevnte har vært bestyrerinne
på sykestua i mange år

F.v; Ragnhild Reppen, Karin Gripp, Inger Holand,
Grethe Haug, Randi Jensen, Inge Aune og
Karle Strand

F.v; Karle Strand, Bodil Furre, Kirsti C. Østby og Solfrid Solsem.
Kirsti snakket litt om saniteten og dens tilknytning til sykestua

Fotterapeut kommer til Leka og Gutvik
Margareth Edvardsen kommer til Leka Sykestue 28. og 29. april
Gutvik bedehus 03. mai
For bestilling av time ring: 901 52 243

Vestre - Solsemveien 201
Påskeåpent.

9. april

12.april
14. april
16. april
Fra klokken 1130- 1500.

Påskegodt til kaffen.
Love Leka, kaffe, brus, is, vafler med mere.

Leka Brygge søker ungdom og andre til sommerjobb
på Leka Brygga i perioden 15 juni til 15 august.
Jobben består i alt fra renhold, servering i bryggekaffeen, kjøkkenassistent og utleie av
sykler, kajakker m.m.
Ta kontakt med Camilla på tlf 909 76 460 eller post@lekabrygge.no
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Grendehuset Fjellvang 2022
Styret
Leder: Lotte Hamlandsø
Nestleder: Svein Arve Solli
Kasserer og styresmedlem: Trygve Einar Engan
Utleier og styresmedlem: Otto Larsen
Styresmedlem: Silje Hansen
Valgkomite
Ståle Haug
Jan Erik Skogsøy
Venke Strat Thorsen
Arne Wilhelm Fjellseth
Lotte Hamlandsø
Vara bingokomite: Edny Aune og
Audhild Hansen
Oppropere bingo
Willy Hansen
Svein Arve Solli
Anders Larsen
Arne Wilhelm Fjellseth
Vara opprop bingo:
Terje Jensen og Leif Rune Jensen
Juletrefest for barna
Maja Moen Furre
Line Holmen Ekrem
Helene Helmersen
Vivian Tharaldsen
Silje Therese Hansen

Vara styret: Ståle Haug
Revisor:
Henrik Dolmen
Vaktmester og brannvern:
Martin Hamlandsø

Bingokomite
Hilde Haug
Sigrid Leknes
Gwang Nicharat Fjellseth
Åsmund Aune
Vidar Aleksandersen
Rutha Aune
Anette Engan
Brita Myrvold
Julefestkomite
Jan Arild Leknes (leder)
Aina Hege Haug
Ingrid Hansen
Leif Harald Pettersen
Ilse Johnsen Skogsøy eller Jan Erik J. Skogsøy
Leif Rune Jensen
Laila Thorvik
Sveinung Thorvik
Simen Fjellstad
Ida Synnøve Skorstad

Alle komiteenes representanter er forespurt og har takket ja.
Juletrefest for barna og julefest ble avlyst grunnet restriksjoner under Covid.
Disse komiteene videreføres til i år.
Takker folket som stiller opp for huset. Sammen for en levende bygd.

Åpningstider i påsken Joker Husby
11-12 april
13 april, onsdag
Skjærtorsdag
Langfredag
16 april, påskeaften
1 og 2 påskedag

09.00 – 20.00
09.00 – 18.00
STENGT
STENGT
09.00 – 15.00
STENGT

PSSt…. Fra 2 mai har vi åpent SØNDAGER 15 – 18
Ønsker alle en riktig god påske😍
Tlf 74399770

Åpningstider på Gwangs kjøkken i påsken:
14. – 16. april
17. april

kl 1500 – 1800
kl 1500 – 1700
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Åpningstider Coop Marked Leka påsken 2022:
Mandag 11. april:
Tirsdag 12. april:
Onsdag 13. april:
Skjærtorsdag:
Langfredag:
Påskeaften:
1. og 2. påskedag:

09:00 – 19:00
09:00 – 19:00
09:00 – 19:00
STENGT
STENGT
10:00 – 14:00
STENGT

Vi ønsker alle våre medlemmer og kunder en riktig

Trekning av trimapp 2021
Voksne: Anita Hansen, gavekort Leka lokal mat kr 500.Ruben Elvebakken, gavekort Leka lokal mat 250,Barn: Eirin Pettersen, gavekort Sport1 500,Stella Sørli Hanssen gavekort Sport1 250,Helene Pettersen, Leka il drikkeflaske og nøkkelring
Anders Kristiansen, Leka il Caps og nøkkelring
Anita Hansen Strand, Leka il pannebånd og nøkkelring
Maja Moen Furre, Spill fra Ringo
Ågot Antonsen, Stretch laken
Julie Johansen, Leka il jubileums t-skjorte
Tusen takk til våre sponsorer:
Sentrum campus; Kolvereid
Ringo, Kolvereid
Coop Extra, Kolvereid
Premier kan hentes ved å sende en sms til
Mona Reppen telefon 47853756 for avtale

Lekatrimmen 2022–appen har startet opp. God påske

Vinnere av trekning på trimkort 2021
20 trimposter eller mer:

Voksen: Inger-Lise Olsen, gavekort Cafeflora, kr 500,Barn: Eric Alexander L. Bolli, gavekort Sport1, kr500,-

12 eller 15 trimposter
Voksen: Svein Losvik, gavekort Cafeflora,250,Barn: Egil Kristiansen, gavekort Sport1,250,-

Trekning på alle trimkort
Karin Duun, Leka il drikkeflaske og nøkkelring
Emil Christoffer L. Bolli, Leka il caps og Nøkkelring
Thea Emilie Sørgård, Leka il pannebånd og nøkkelring
Peder Kvalø Nilsen, Bok fra Ark
Sveinung Thorvik, gavepose fra Apotek1
Ann Karin Kvaløy, spray balsam fra Agaton
Edvin Helmersen, sitteunderlag
Elsa-Margrethe Reppen, Leka il jubileums t-skjorte
Venke Strat Thorsen, Umbro drikkeflaske
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Tusen takk til våre sponsorer:
Sentrum campus, Kolvereid
Ark bokhandel, Rørvik
Apotek1, Kolvereid
Agaton, Kolvereid
Coop Exstra, Kolvereid

Leka Begravelsesbyrå-Høgholms tjenester på
kirkegårdene i Leka kommune
I mars og april 2022 gir vi kr 2 000 i rabatt på alle nye gravsteiner og kr 500 på alle
oppussinger som bestilles.
Vi tilbyr alle former for oppretting av skjevt fundament, bolting, vask/rens, oppussing av
skrift, inngravering og bronsefigurer, lykter og annen pynt. Vi har også opplegg for fast
planting for de som ønsker dette, akkurat så ofte som du ønsker.
Veiledende priser: Oppussing av gravminne med to navn kr. 5 000,- ut april koster dette
4 000,- (gjelder ikke gull, da dette krever innsending til fabrikk)
Oppretting: Fra 1 200 – 2 800 avhengig av størrelse på gravminne
Ta kontakt for å få et skriftlig pristilbud eller gjøre avtale.
Ring oss på Cafefloras telefon om gravminner, 74 69 99 92 eller send en epost til
post@cafeflora.no

Gravsteiner på kirkegården
Med våren kommer også de årvisse hendelsene med at gravsteiner velter når telen går ut
av jorda. Noen har allerede falt, mens andre er i faresonen på grunn av at de lener seg
forover eller bakover.
Vi oppfordrer folk til og ta en sjekk på om familiens gravsteiner står trygt.
Det anbefales å ta kontakt med fagfolk for å få rette opp skjeve eller veltede steiner. Å
rette opp en stein er svært tungt arbeid og må gjøres på rett måte slik at resultatet blir
bra.
Mvh Arild Hestø – Kirkeverge i Leka

Gudstjenester i Leka sokn
Gudstjeneste

søndag 10.april

kl.11:30

Palmesøndag

Høytidsgudstjeneste

mandag 18.april

kl.12:00

Andre påskedag

Samtalegudstjeneste

søndag 24.april

kl.11:30

Gudstjeneste

søndag 22.mai

kl.11:30

Konfirmasjonsgudstjeneste

lørdag

kl. 11:00

Andre søndag i påsketiden,
Konfirmantdeltakelse
Utdeling av bøker til 5,6 og
7 åringer
Pinseaften

4.juni

Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker; fredag 22.april 2022.
Frist for innlevering av stoff er mandag 18.april 2022.
Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff, tlf. 74 38 70 00 post@leka.kommune.no
Du finner også Lekaposten på www.leka.kommune.no
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AKTIVITETSKALENDER
Tirsdag 12.
Torsdag 21.

Kl 1500-1730
Kl 1045

Torsdag 21.

Kl 1600-1800

Torsdag 21.

Kl 2000-2200

Mandag 25.
Tirsdag 26.
Torsdag 28.

Kl 1530-1730
Kl 1500-1730
Kl 2030

Tirsdag 10.
Tirsdag 10.
Tirsdag 24.
Onsdag 25.

Kl 1145
Kl 1500-1730
Kl 1500-1730
Kl 1045

Nyttige telefonnummer
Leka kommune, servicekontoret
Lege/ legesekretær
Legevakt
Nødnummer legevakt
Politi
Nødnummer politi
Brann
Tannlege–Ytre Namdal tannklinikk
Veterinærvakt
Namdal Landbrukstjenester SA
Kontakt ved påkjørsel av dyr
Leka sykestue
Hjemmesykepleien
Pasienttelefon, sykestua
Tildelingskoordinator/brukerkontor
Werna Arntzen
Helsesykepleier Gunnhild J. Gutvik
Fysioterapeut Arnfinn Holand
Kirkekontor
Sokneprest Johannes Kvangarsnes
Kirkeverge Arild Hestø
Tilbringertjenesten og handlerute
Leka Taxi AS
Ghanam Taxi
Leka vassverk SA, Arve Haug
Anders Larsen
Skatteetaten; ligningskontor
NAV Leka
Politikontakt – Morten S. Halvorsen
Lekaferga
Turistinformasjon
Fjord Viking (hurtigbåt)
Midtre Namdal Avfallsselskap

April
Rulle – gjenvinningsmottak
Kommunestyremøte
Kafèprat om arealstrategi – Leka
kommune
Kafèprat om arealstrategi – Leka
kommune
Ettermiddagstreff
Rulle – gjenvinningsmottak
Årsmøte i Rådyrvaldet Leka
Mai
Formannskapsmøte
Rulle – gjenvinningsmottak
Rulle – gjenvinningsmottak
Kommunestyremøte

74 38 70 00
74 38 70 38
116117
113
02800
112
110
74 17 60 20
74 39 91 66
40 00 15 09
95 82 65 28
47 50 86 05
90 11 05 72
47 51 50 10

kl.10.00–14.00
kl.11.00–12.00

NTE-bygg
Leka brygge
Grendahuset
Gutvik
Lekatun
Lekatun
NTE-bygg
Lekatun
Lekatun
NTE-bygg
NTE-bygg
Lekatun

ma.-fr.
ma.-fr.

46 91 87 69
47 05 11 35
99 59 39 67
74 39 54 00
97 13 32 48
90 86 08 14 ah585@kirken.no Kontordag på Leka første torsdag i mnd – kl 11-13
07 417
40 69 27 00
46 80 91 15
91 77 85 43
91 59 66 96
80 08 00 00
55 55 33 33
kl.10.00–14.00 onsdager
91 16 03 06
hverdager kl 08-15
95 73 70 53
74 39 97 70
48 29 45 60
74 28 17 60
firmapost@mna.no
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