
1 
 

     
 

 

 

 

 
 

 
Nr.11/21       11.juni  2021      Utgiver Leka kommune  

Solsemhula – guiding i juni 2021 
Etter grundige vurderinger har vi i Leka Opplevelser dessverre måtte bestemme oss for å 

avlyse alle guideturer i Solsemhula i juni 2021. Solsemhula er trang og lukket og medfører 
en risiko for coronasmitte som vi ikke kan utsette våre guider for. En stor del av våre 

besøkende kommer fra områder der det har vært og delvis er mye smitte fortsatt.  På 
grunn av skjevfordeling av vaksiner er Leka kommune ikke kommet lenger enn vaksinering 
av 70 åringer. Det vil derfor ta lang tid før befolkningen her er vaksinert.  

Vi vil komme tilbake til eventuell guiding i juli når det nærmer seg! 
For Leka Opplevelser  Arnfinn Holand 

 

Familiemusikalen «Ørnerovet» 

Kjære leser av Lekaposten 
Herlaugsgildet kan igjen ønske alle hjertelig velkommen til familiemusikalen  

« Ørnerovet» på spelplassen i Frøvik i perioden 22. - 25. juli. 
Herlaugsgildet har en tett dialog med kommunens kriseledelse, og vi vil føre en 

streng linje angående smitteforebyggende tiltak både ovenfor publikum, aktørene 
og medhjelperne. 

Vi kan blant annet bare fylle halvparten av tribunekapasiteten i år. 

Billettene er lagt ut på ornerovet.no og billettsalget har kommet godt gang. 
Vi i styret for Herlaugsgildet ønsker alle hjertelig velkommen til å oppleve dramaet 

som skjedde i 1932 i en scenisk versjon skapt av Lekas multikunstner Bjørn Sigurd 
Larsen. 

 
Vi sees. 

Styret i Herlaugsgildet 
 

Vertshuset Herlaug - Søker  
Renholder/ " turist vert " 

Fra ca.01.juli 2021 
Lønn etter avtale.  
Kontakt Vertshuset Herlaug  

herlaug1963@gmail.com  
Vidar Furre 

Mvh 
Vidar – Vertshuset Herlaug 
 

http://ornerovet.no/
mailto:herlaug1963@gmail.com


2 
 

 

 

                Informasjon fra Leka kommune 
 

               

Leka Kommune Teknisk og Eiendom 
Grunnet liten interesse, ønsker jeg videreføre invitasjonen til å gi pris ihht. beskrivelse. 
Frist for å melde interesse i å delta i konkurransen settes til 15.06.2021 kl. 12.00. 

Merk forespørsel med «Tilbud rammeavtale 2021 -2024» 
 
I forbindelse med revidering av rammeavtaler for kjøp av tjenester, masse-levering, 

maskinutleie mm., inviterer Leka Kommune alle lokale leverandører til konkurranse og til å 
gi pris på utvalgte tjenester, utleier og masseleveranser. 

Leka Kommune inviterer da interesserte om å ta kontakt pr. mail, med henvendelse om å 
få lov om å delta i konkurransen og om å få tilsendt tilbudsmateriale. Kommunen 
forbeholder seg retten til å anta eller forkaste et hvert tilbud, med grunnlag i for eksempel 

manglende betaling av skatter og avgifter, mangel av EU-godkjenning på omsetting og 
masser for salg, mangel på dokumentert fagkompetanse, eller annet som igjen skal være 

grunnlag for utvelgelsen av leverandør. 
Lengden på perioden tilbudene skal gjelde for, er under revidering og endelig 
tilbudsperiode vil da følge tilbudsdokumentene. 

Anmodning om deltagelse i konkurransen og utlevering av tilbudsdokumenter, sendes til 
post@leka.kommune.no 

 
Velkommen til konkurranse. 

 
Rune Saus 
Kommunalsjef Teknisk og Eiendom 
 

Kommunalsjef Teknisk og Eiendom informerer 
Oppgaver innenfor daglig drift og vedlikeholdsarbeider går ufortrødent videre i vår 
avdeling.  
VA- anlegg:  

- Vi har nå kontroll over våre VA-anlegg i Gutvik og på Leka.  

- Kontroll, vedlikehold og rensing kummer fortsetter fortløpende. 

- På Solsem har vi også hatt tette avløpsrør, som er blitt spylt og åpnet, og 

mannskapene har nå generelt sett god oversikt over alle kommunale avløpsanlegg. 

- Ber om at påførte og registrerte feil på VA anlegg blir meldt inn til oss fortløpende 

Veier: 
- Vintervedlikeholdsperioden er nå gått over til sommervedlikehold. 

- Veiene er nå i «god» forfatning og veilegemene tørker opp. 2.gangs skraping vil da 

først bli gjennomført når veiene igjen er oppbløtt etter regn, og det vil samtidig bli 

tilsatt mere kalsiumklorid for forebyggende støvdemping. 

- Det vil bli i løpet av forsommeren bli igangsatt oppgraderingsprosjekter for 

oppgradering utvalgte veier i kommunen. 

Offentlige bygg og boliger/leiligheter: 
- Olje og malearbeider utvendig vil bli videreført fortløpende fremover. 

- Enkelte bygninger er mere har større behov for renovering av andre, og dette 

arbeidet vil bli startet opp i prioritert rekkefølge. 

- Solsemhula servicebygg, er i disse dager under ferdigstilling, og vil bli tilkoblet vann 

og avløp og strøm. 

- Avdeling for demente er ferdig renovert og tatt i bruk 

- Hybel på sykehjemmet er renovert og oppgradert 

- Akuttrommet på helsehuset er bygningsmessig renovert og ferdigstilt. 
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- Renovering av gulv i «rådmannsboligen» er under utførelse, etter at det avdekket 

feil-konstruksjon i gulvene i øverste etasje. 

- Omsorgsbolig i Øvre Husebyveien er utflyttet, og renovering innvendig vil bli 

oppstartet innen kort tid. 

- Uteområde overfor barnehagen er drenert og fylt opp med drenerende masser, og 

lekehus er montert og «sykkel-bane» er etablert. Samt det er generelt ryddet opp i 

området rundt. 

- Pauserom på skolen for lærere vil få en enkel renovering, og montering av 

«kjøkkenkrok» 

Uteområder: 

- Våre Gutter har gjort en formidabel jobb og lagt ned mye innsats for å møte 

vekstsesongen i år. Alle uteområder rundt de offentlige bygg er ivaretatt, samt at 

Kirkegårdene både på Leka og Gutvik er brakt i fin orden med trimming av hekker 

og beskjæring av trær og busker i tillegg til klipping av grøntarealer. Teknisk 

avdeling har gått til innkjøp av to robotklippere, som skal installeres på strategiske 

steder, for å frigjøre ressurser i den daglige driften. 

 
Oppgavene fremover nå videre meldes Teknisk Leka, og vil bli satt inn i det videre 

plansatte arbeidet. Det å få planlagt, utført og ferdigstilt prosjekter virker å fungere mye 
bedre på denne måten, som tenkt. All honnør til de 5-6 utførende fagarbeiderne i staben. 
Det var det hele for denne gang og vi oppfordrer da alle beboere i kommunen om å varsle 

oss om registrerte feil eller mangler, være seg på vei, på bygninger, på avløp eller vann, 
eller på bygninger. Alle blir da på denne måten bidragsytere i den daglige drift av Leka 

kommune.  
 

Kommunalsjef teknisk og eiendom 
Rune Saus 
               

Til alle eiere av en landbrukseiendom. 

Sjekk endring av arealtallene i gårdskartet for 

eiendommen din - frist for tilbakemelding 15. juni 2021 
 
Gårdskartene er oppdatert av NIBIO.  

Det betyr at arealtallene i gårdskartet ditt kan være endret.  
 
Se oppdatert kart her: https://gardskart.nibio.no  

For å se endringer i kartet, velg Endring AR5 i lista på venstre side, og velg deretter det 
øverste valget: Okt. 2020 – nå.  

 
 

 
 
 

De fleste oppdateringer som er gjort skyldes at det har skjedd endringer i landskapet, som 
nydyrking, nedbygging, tilplanting eller gjengroing.  

Det er arealets tilstand som skal legges til grunn, ikke bruken av arealet.  
Eksempelvis skal et område som tilfredsstiller definisjonen for «fulldyrka jord» og kan 
fornyes ved pløying, registreres som fulldyrka, selv om det brukes til beite. Mer 

informasjon om gårdskartet (AR5) finner du på NIBIO sine nettsider.  
 

Meld fra til kristin.floa@leka.kommune.no hvis det er noe du reagerer på. 
Ber om at dere gir tilbakemelding feil i kartet innen 15. juni 2021. 
 

mvh 
Kristin Floa 

 

https://gardskart.nibio.no/
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5?
mailto:kristin.floa@leka.kommune.no
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Ledige stillinger i Leka kommune 

Styrer Leka barnehage 
Vi søker deg som ønsker å lede et tverrfaglig miljø i naturskjønne omgivelser på vakre 

Leka! 
Se utlysning på kommunens hjemmeside: Ledige stillinger - Leka kommune 
Har du spørsmål, kontakt styrer Linda Hansen Ekrem, tlf. 996 97 536 eller Hege Svendsen i 

FREMO Rekruttering, tlf. 905 87 920.  
Søknadsfrist 20. juni 2021 
 

Sykepleiere  
Det er ledig 330 % stillingshjemmel for sykepleiere ved Leka sykestue og i 
hjemmetjenesten. Tiltredelse snarlig/etter avtale. 
Se utlysning på kommunens hjemmeside: Ledige stillinger - Leka kommune 

Spørsmål om stillingene kan rettes til avdelingsleder for institusjonsbaserte tjenester Lene 
Reppen Grydeland, tlf. 478 33 025  

og avdelingsleder for hjemmebaserte tjenester Maja Moen Furre, tlf. 977 31 678 
 
Søknadsfrist 23.juni 2021 

            
 

Informasjon og sommerhilsen fra Leka barnehage 
Bare uker igjen før vi atter en gang er ferdige med et barnehageår. Dette barnehageåret 

ble spesielt, Corona, kohorter og smittevernregler har lagt føringer for vår daglige drift. 

Samtidig har det også lært oss mer av fleksibilitet og det å være løsningsorientert. 

Sammen har vi holdt fokus på vårt hovedmål: Trivsel, trygghet og gode opplevelser. Vår 

største utfordring har vært å ha nok personale, det har vik ikke alltid klart og har dermed 

måtte stnege en avdeling enkelte dager. Takk til tolmodige foreldre som enkelte dager har 

holdt barna hjemme grunnet personalmange. Nå har vi endelig kommet på grønt nivå 

igjen, noe som gir oss større frihet i horhold til å la begge avdelingene være sammen, og 

søsken og foreldre til 23 barn får igjen komme inn i barnehage. I august starter vi på et 

nytt barnehageår igjen, da er det 28 barn som får plass. Det er gledelig å få telefon fra folk 

som ønsker å flytte til Leka og lurer på om vi har ledig barnehageplass. Ansatte og barn 

gleder seg over flere barn og nye vennskap. For tiden nyter vi sola, dagene er gode og 

vannslangen med vannsprederen får trimma seg. Vi takker alle våre samarbeidspartnere 

for samarbeid i året som har gått og ønsker samtidig en riktig god og innholdsrik sommer. 

En spesiell hilsen går til våre to skolestartere Alina og Rolf, lykke til på skolen😊 

 

For personalet Linda Hansen Ekrem 

 

 
 

https://www.leka.kommune.no/ledige-stillinger/
https://www.leka.kommune.no/ledige-stillinger/
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Status på vaksinering mot covid-19 i Leka kommune pr. uke 22 
 
23,3 % er nå fullvaksinert, og 36,4 % har fått tilbud om første dose.  
 

Gruppe Beskrivelse Status 

1 Beboere på sykehjem   Ferdig vaksinert 

2 Alder 85 år og eldre   Ferdig vaksinert 

3 Alder 75-84 år   Ferdig vaksinert 

4 Alder 65-74 år + personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende 
underliggende sykdommer: 

• organtransplantasjon  
• immunsvikt  
• hematologisk kreftsykdom siste fem år  
• annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet 

behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, 
strålebehandling mot lungene eller cellegift)  

• nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører 
nedsatt hostekraft eller lungefunksjon  

• kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 

Alle har fått 
tilbud om første 
dose 

5 Alder 55-64 med følgende underliggende sykdommer:  
• kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
• immundempende behandling ved autoimmune sykdommer   
• diabetes   
• kronisk lungesykdom 
• fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere) 
• demens   
• kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt 

blodtrykk)   
• hjerneslag   
• annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen 

over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. 
Dette vurderes individuelt av lege 

Personer i denne 
gruppen starter 
vaksinering i uke 
23 

6 Alder 45-54 med samme sykdommer/tilstander som listet opp i pkt 5.   

7 Alder 18-44 år med samme sykdommer/tilstander som listet opp i pkt 5.   

8 Alder 55-64 år  

9 Alder 45-54 år  

10 Alder 18-24 og 40-44 år får tilbud om vaksine samtidig  

11 Alder 25-39 år  

 
Hvor fort vaksineringen vil kunne gjennomføres avhenger av hvor mye vaksine vi får tilsendt. 
I uke 23 og 24 får vi tilsendt 5 hetteglass hver uke, dette tilsvarer 30 vaksinedoser pr uke.  
 
Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur. Vaksinen er gratis, og det er ikke 
mulig å betale for å få vaksinen tidligere. 
 
Det er legen som prioriterer rekkefølgen til personer med underliggende sykdommer. Det er sentralt bestemt 
hvilke underliggende sykdommer som kommer inn under bestemmelsene.  
 
Vær forberedt på at innkalling kan komme med kort varsel, dette kan skje dersom noen ikke møter til fastsatt tid 
eller ikke kan møte pga sykdom, slik at alle doser kommer til nytte.  
 
Innbyggere i Leka kommune med underliggende sykdommer, og som har fastlege i en annen kommune, må be 
fastlegen om å sende informasjon om dette til Leka legekontor. 
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Status for aktivitetsparken 

 

 
 
 

 
Dette har skjedd:  
10 mai gikk fristen for å levere inn tilbud på bygging av aktivtetsparken. Det kom inn kun 

ett tilbud og det var ikke innenfor den budsjettrammen som kommunen har. Vi har også 
fått spillemidler på til sammen kr 919 000,-  

 
Dette skjer videre:  
Det er lagt ut en ny konkurranse med frist for å levere inn tilbud 18 juni. Når fristen har 

gått ut, vil vi gå igjennom de tilbudene som har kommet inn og velge leverandør på 
bakgrunn av tildelingskriteriene som vi satt i anbudskonkurransen.  

 
Ut fra de opprinnelige planene, hadde vi som målsetting å ferdigstille parken i midten 
september, men gitt at vi måtte sende anbudet ut på nytt, ser vi for oss at det kan blir et 

par måneders utsettelse på ferdigstilling. 
 

Oppstart med forarbeider på området skjer i begynnelsen av juli 2021. 

               

Gudstjenesteplan - Leka 
 

15.august   Leka kirke  Konfirmasjonsgudstjeneste ved 
      Johannes Kvangarsnes 
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Ledig stilling som kirketjener i 20 % stilling 
Det er ledig 20% stilling som kirketjener ved Leka sokn for snarlig tiltredelse.  

Arbeidssted er Leka kirke- og gravplass og Gutvik gravplass.  
 

Beskrivelse 
En kirketjener klargjør kirken og bistår ved gudstjenester og kirkelige handlinger. 

Jobben består blant annet av renhold av kirken, tilsyn med inventar og teknisk 
utstyr, ringing med kirkeklokker og bistår under kirkelige handlinger.  

Arbeidet medfører helge- og høytidsarbeid.  
 

Kvalifikasjonskrav 

Det stilles krav om medlemskap i den norske kirke.  
Det er en fordel med kjennskap til kirkelig virksomhet og offentlig forvaltning.  

Det stilles krav til god serviceholdning, gode samarbeidsevner, og evne til å jobbe 
selvstendig.  

 
Ansettelsesvilkår/lønn  

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale.   
Stillingen medfører medlemskap og pensjon i KLP. 

 
Henvendelse: 

Kirkeverge Arild Hestø   Kontor: 74 39 54 00  mobil: 908 60 814 
Menighetsrådsleder Kirsti Hoff Kontor: 74 38 70 00   mobil: 979 60 687  

 
Søknad sendes:  Kirkeverge Arild Hestø  

  Sentrumsgata 8, 7970 Kolvereid 

  Mail: ah585@kirken.no 

Søknadsfrist:   18.06.2021 
            

Konfirmanter i Leka kirke 22.mai 2021 

 

 
Konfirmantene:  
Charlene Ulriksen, Isak Skorstad Strand, Gabriel Nilsen og Karoline Borgan. 
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Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker fredag 25.juni 

Frist for innlevering av stoff  er mandag 21.juni 

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

   

 

Nyttige telefonnummer      

Leka kommune, servicekontoret  kl. 10.00 – 14.00  tlf  74 38 70 00  

post@leka.kommune.no / www.leka.kommune.no 

Publikumsåpne kontorer forøvrig        kl. 10.00 – 14.00   

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 Johannes Kvangarsnes   97 13 32 48 

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 

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  

Midtre Namdal Avfallsselskap   74 28 17 60 
 
 
 

AKTIVITETSKALENDER 
JUNI 

Torsdag 17. Kl 1030 Kommunestyremøte Lekatun 

Tirsdag 22. Kl 1500-1730 Rulle – gjenvinningsmottak NTE-bygg 

JULI 

17.-19.  Sommerfestival på Leka Brygge Frøvik 

22.-25.  
Familiemusikalen – Ørnerovet  - 

Herlaugsgildet 

Spelplassen - 

Frøvik 

mailto:post@leka.kommune.no
mailto:post@leka.kommune.no
mailto:ah585@kirken.no

