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Nr. 11/19        

            
Utgiver:               Leka kommune      Dato: 14.juni 2019   

Nå starter asfalteringa av kommunale veier i Leka 

kommune!  
Private/husstander og næringsdrivende som ønsker å asfaltere kan bestille 

asfaltering av egne veier og gårdsplasser til gunstig pris. 
Leka kommunestyre har vedtatt å asfaltere kommunale veier. Asfaltarbeidene går 

over fire år i tre etapper. Arbeidene startes opp nå i 2019.  Kommunen har 
klargjort veien som skal asfalteres.  

Klargjøring og utbedringer som er foretatt tilsier at arbeidene kommer i gang nå. 
Asfaltering er dessuten en god innvestering. Det er kostnadskrevende å 

vedlikeholde grusveier. Kommunens vedlikeholdsbudsjett er presset. Båtlaster med 

grus og salt koster. Asfaltveier vil spare kommunen for vedlikeholdsutgifter i mange 
år framover.  

Asfaltens fordeler er åpenbare. Brukerne av de nye asfaltveiene vil oppleve bedre 
standard og kvalitet samt redusert slitasje på kjøretøyene.  

Bestilling av konsulentbistand har vært på anbud. Trønderplan AS er leid inn for å 
prosjektere arbeidene. Konkret oppstart er satt til primo september i år. 

Private som har behov for å asfaltere egne arealer kan i løpet av sommeren 
tilrettelegg/klargjøre for dette.  

Nyt sommeren på Leka  
 

Vennlig hilsen Leka kommune  

Per- Helge Johansen, ordfører 
 

 
 

 
 

   Foto: Solveig Slyngstad 
          

Catering – du kan kjøpe 
varm mat fra Edny`s bakeri:  
-Hjemmelaget burgertallerken 
-Biffsnadder 

-Fish and chips 
-Pizza (må bestilles på forhånd) Mulighet for bakevarer også. 

Vertshuset Herlaug AS, mob. 971 34 163. 

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjMntnsqObiAhVZwcQBHbmhAkEQjRx6BAgBEAU&url=https://pvs.no/4587565-pizza-with-salami/&psig=AOvVaw1nkuNxOiaco79SwxAXLeqq&ust=1560510515031130
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Informasjon fra Leka kommune 
 

Etableringstilskudd/ driftstilskudd for veterinærpraksis 

Nærøy, Vikna og Leka vaktdistrikt - etableringstilskudd 

Veterinærområdet Leka, Nærøy og Vikna kan tildele etableringstilskudd på kr 500 000,- for 

2019 for selvstendig næringsdrivende veterinær eller veterinærkontor som vil drive 
produksjonsdyrpraksis.  

Det søkes primært etter et foretak som kan tilby helhetlige veterinærfaglige løsninger med 
kombinasjon av deltakelse i både dagpraksis og vakt i distriktets nordlige del med 
utgangspunkt i Leka. Det er ønskelig at veterinæren er bosatt i Leka.  

Husdyrbesetningene i området består hovedsakelig av melkeku, ammekyr og andre storfe, 
samt noe sau og gris.   

For å få god fleksibilitet i veterinærtjenesten og ved avvikling av ferie og fritid kreves 
samarbeid internt med de øvrige veterinærene i vaktdistriktet. 

Det søkes etter foretak som vektlegger gode samarbeidsløsninger og evne til gode 

løsninger til det beste for husdyrprodusenter, de etablerte veterinærene i vaktdistriktet, 
samt kommunen som oppdragsgiver.   

Det vil bli gjennomført intervju før avgjørelse. 

Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. 

Det er ønskelig med tiltredelse 15.08.2019. 

Kvalifikasjoner: 

 Veterinær med autorisasjon.  

 Erfaring fra stordyrpraksis er ønskelig, men også nyutdannede veterinærer vil bli 
vurdert. 

Søknad med relevant dokumentasjon, CV, attester og referanser sendes 

post@leka.kommune.no 

Søknadsfrist 11.07.2019.  

Mer opplysninger kan fås hos Leka landbrukskontor ved Kristin Floa, tlf 95031415 

Leka er en trivelig kystkommune lengst nord i Trøndelag. Hovednæringene er jordbruk, 

fiskeoppdrett og servicenæringer. Her finnes mange historiske minnesmerker og Leka fikk i 
2010 status som Norges geologiske nasjonalmonument og er del av Trollfjell UNESCO 
Global Geopark. Med et bredt spekter av attraksjoner og aktiviteter er Leka et stadig mer 

populært reisemål.  
Leka kommune har 570 innbyggere, barnehage, 10-årig grunnskole, sykestue, gode 

friluftsmuligheter, lysløype, svømmehall, idrettshall og aktivt kulturliv.  
Se også vår hjemmeside www.leka.kommune.no. 
               

Hurtigbåtkaia og hurtigbåten 
Leka Taxi oppfordrer til at det ikke parkeres/kjøres helt inn til venteskur hurtigbåtkaia 

Taxien har forbehold om henting ved venteskur. 
Leka Taxi håper at dette kan respekteres. 

Leka Taxi 

mailto:post@leka.kommune.no
http://www.leka.kommune.no/
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Ledige stillinger i Leka kommune 
To stillinger som badevakter ved offentlig bading. 
Vi trenger en kvinne og en mann, som skal ha ansvar for henholdsvis kvinne- og 
herregarderoben.  

Stillingen er på ca. 6 timer i uka, fordelt på to kvelder (onsdag og fredag), fra midten av 
oktober til påske. 

Du må være over 18 år og svømmedyktig. Opplæring vil bli gitt, samt kursing på hjerte/ 
lunge/ livredning. Før tiltredelse må du vise fram politiattest. 
Søknadsfrist 15.6.2019 

Er du interessert – send søknad til Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 Leka eller 
post@leka.kommune.no  

For mer informasjon ring:kulturkonsulent Venke Thorsen, 95223145 
 

Sykepleier eller sykepleierstudent i 100 % vikariat 
Leka kommune/ Leka sykestue søker sykepleier eller sykepleiestudent i 100 % vikariat fra 

24.juni og ut august måned. Stillingen kan eventuelt deles opp. 
Det er tredelt turnus med vakter inne og ute. Førerkort er nødvendig. 

Spørsmål rettes til sykepleiesjef Sandra Kvernø 90502636 
Søknad sendes post@leka.kommune.no - søknadsfrist er opprinnelig 14.6.2019, men 
ved liten tilsøkning, vil alle søknader vurderes fortløpende også etter fristutløp. 

               

Informasjon fra teknisk: 
Går du med planer om bygging i en eller annen form, ta kontakt med kommunen i god tid. 

De fleste tiltak er søknadspliktige. De tiltak som ikke er søknadspliktige, må meldes inn til 
kommunen når de er ferdige på et eget skjema.   
Dette gjelder bygg over 15 kvm. 

Er det søknadspliktige tiltaket ditt ferdig, må du huske å søke kommunen om ferdigattest. 
Bygningen kan ikke taes i bruk før det er søkt om midlertidig brukstillatelse eller 

ferdigattest. 
Brudd på dette kan medføre overtredelsgebyr I h.h.t PBL § 29-7c. 
Krav til eksisterende byggverk PBL § 31-3:  

Sikring og istandsetting. Eier eller ansvarlige plikter å holde byggverk og installasjoner som 
omfattes av denne lov i en slik stand at det ikke oppstår fare for skade på, eller vesentlig 

ulempe for personer, eiendom eller miljø, slik at det ikke virker skjemmende i seg selv eller 
i forhold til omgivelsene.  
Hilsen teknisk kontor: 46881079. 

Oppfordring 
Vi oppfordrer alle, av trafikksikkerhetsmessige hensyn, til å klippe busker, hekker og trær 
som henger ut i fylkesveien og kommunale veier.  

Spesielt viktig er dette ved utkjøringer og kryss. 
På forhånd takk. 

Søppel og annet avfall 
Vi oppfordrer alle til å hjelpe til med å holde kommunen ryddig og fri for søppel. Det er 
mange ordninger som kan brukes for å levere søppel/avfall. Blant annet er Rulle her hver 
tirsdag i oddetallsukene nå i sommer. Det er en flott mulighet til å bli kvitt større avfall 

som fort kan bli liggende. Har dere spørsmål, kontakt MNA kundesenter: 74 28 17 60 
Eller på e-post: firmapost@mna.no 

Oppfordring ang. avfall på kirkegården 
Kan dere være så snill og ikke kaste jord i søppeldunkene.  
Det skal i den røde hengeren.  
Fint om dere kan sortere slik det står anvist på dunkene.  På forhånd takk. 

Leka menighetsråd 
               

Rom til leie. Ring Trine Olsen, 91799608. 
 

mailto:post@leka.kommune.no
mailto:post@leka.kommune.no
mailto:firmapost@mna.no
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Container for hytterenovasjon ved Coop!  
Container for hytterenovasjon er blitt  flyttet fra Coop til miljøtorget,  

Leknesveien 61. Det er ved gamle NTE bygget. Dette ble gjort  fra og med 7. mai 2019. 
Den vil stå ved siden av container for netting landbruk. 
Husk at det ikke er lov og henstille gjenstander i området.  

Container for landbruksnetting  

Det står en container ved siden av hytterenovasjonscontainer på miljøtorget. 
Den skal kun brukes til netting for landbruk.  Det er ikke tillatt og kaste annet  

avfall i den. Husk at det ikke er lov og henstille gjenstander i området.  
Hilsen  Utviklingsavdelingen 
               

Etablererkurs 2019 
Du har en god forretningsidé – hva gjør du nå? 
Hvor godt kjenner du kundene dine? Hvordan skal du tjene penger? Og når du først er i gang – hvordan 
skal bedriften vokse? Dette er spørsmål du bør ha tenkt nøye gjennom før du sier opp dagjobben og 
begir deg ut på gründereventyret. 

 
Finn et kurs og meld deg på her  
Proneos Etablererkurs er et tilbud til deg som er i startgropa og ønsker å starte din egen bedrift. Kurset 
gjennomføres i samarbeid med Innovasjon Norge og gir deg kunnskapen du trenger for å komme raskt i 
gang uten å bomme på hoppkanten. 

Etablererkurs passer for deg som: 
Har startet eller er i ferd med å starte din første bedrift 
Har en god idé som du vurderer å sette ut i livet 
Er interessert i å lære mer om gründerskap og forretningsutvikling 

Etter endt Etablererkurs har du lært å: 
gjøre en markedsanalyse 
identifisere behovene til kunden/ brukeren 
lage en markedsstrategi 
forstå økonomiske prinsipper knyttet til regnskap og likviditet 
lage en solid forretningsmodell 

 
Kursplan og praktisk informasjon: 
Kurset går over fire kvelder, hvor hver kveld varer i 4 timer. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper. 
Det eneste du trenger er medbragt engasjement og et sterkt ønske om å lykkes. 
Egenandel kr. 1.000,-. Påmeldingen er bindende. Ta kontakt med Stine-Aileen hvis du trenger ytterligere 
informasjon om kurset. 
Finn et kurs og meld deg på her  

 

https://proneo.no/aktivitet/
http://proneo.no/medarbeidere/stine-aileen-strand/
https://proneo.no/aktivitet/
https://proneo.no/files/2019/05/proneo_etablererkurs_2019.jpg
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Første samling: «Hvor godt kjenner du kundene dine?» 
Innføring i sentrale prinsipper for markedsavklaring. Du lærer å gjøre en målgruppeanalyse og innhente 
kunnskap om de viktigste kundene dine. 

Andre samling: «Hvordan markedsfører du produktene og tjenestene dine?» 

Innføring i prinsipper for markedskommunikasjon og prisstrategi. Du lærer også mer om begrepet 
bærekraft, og hvorfor det kan være viktig for deg. 

Tredje samling: «Hvordan holder du orden i økonomien?» 

Du får en innføring i sentrale prinsipper for økonomistyring og regnskapsføring. Du lærer å holde styr på 
de viktigste økonomiske sidene av bedriften din. 

Fjerde samling: «Hvordan skal bedriften din vokse?» 
Innføring i hvordan du lager en effektiv forretningsmodell for selskapet ditt. Den fungerer som en 
strategisk ledestjerne, synliggjør hvilken verdi du skaper for kundene dine, hvem du trenger å 
samarbeide med, og ikke minst; hvordan du skal tjene penger. 
Etablererkurs Trøndelag er et samarbeid mellom Proneo, Innovasjon Norge og Namdalshagen 
               

Trimkortsesong 2019 
Trimkortene for sesongene 2019 ligger på Joker og Coopen. 20 kr pr 
kort.  Vi trenger hjelp fra alle sammen til å holde postene/trimløypene 
vedlike. 

Den nye posten er satt opp. Den er mellom Nordtjønna og 
Steinsvatne. 

Posten har ikke fått navn ennå, men det kommer. 
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 
               

LHL LEKA – Weekendtur til Røros i år  2.-4.august 
Reiser med buss fra Gutvik. Egenandel kr 500, resten spanderer LHL. 

Påmelding til Bente Martinsen, tlf. 45637541 – innen 31/7. 
Kom å bli med på en spennende tur til Røros. 

Hilsen LHL Leka 
               

Ettermiddagstreff         
Mandag 17. juni er det sommeravslutning på Lekamøya Spiseri. 
 

Gudstjenester i Leka  høsten 2019 
16. juli  Kl. 19.00 Friluftsgudstjeneste i Leka Steinhytte 

04. august Kl. 11.30 Gudstjeneste i Leka kirke 

11. august Kl. 17.00 Friluftsgudstjeneste i Nord-Gutvik 

01.september Kl. 11.30 Gudstjeneste i Leka kirke – 
konf.jubileum/konf.presentasjon 

29.september Kl. 11.30 Høsttakkefest i Leka kirke – utdeling av 4-6 årsbok 

29.september Kl. 15.00 Høsttakkefest i Gutvik bedehus 

03.november Kl. 11.30 Allehelgensgudstjeneste i Leka kirke  

24.november Kl. 11.30 Lys Våken gudstjeneste i Leka kirke 

01.desember Kl. 15.00 Lysmesse i Leka kirke – konf. 

24.desember Kl. 12.00 Julegudstjeneste i Leka kirke  
Trenger du skyss til kirken? Ring Beathe Mårvik 951 09 887 

 

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 

https://www.innovasjonnorge.no/
https://namdalshagen.no/
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Knøtteturnering på Leka lørdag 15. juni  
 

Vi ønsker for 17. år på rad å arrangere den populære turneringen for aldersgruppen knøtt  
og mygg 
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Nyttige telefonnummer      
Leka kommune, servicekontoret  kl. 10.00 – 14.00 tlf   74 38 70 00 www.leka.kommune.no   
Publikumsåpne kontorer forøvrig        kl. 11.00 – 14.00 post@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 

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    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 

     

Neste utgave av Lekaposten kommer om 2 uker, fredag 28.juni. Frist for innlevering av stoff  er mandag 

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

MØTER, ARRANGEMENT, AKTIVITETER, FRISTER 

JUNI 

Lørdag  15.  Knøtteturnering – Leka IL Leka skole 

Mandag 17. Kl. 1530-1730 Ettermiddagstreff – sommeravsl. Lekam.Spiseri 

Tirsdag 18. Kl  1500-1730 Rulle NTE-bygg 

Torsdag 20. Kl. 1030 Kommunestyremøte Lekatun 

JULI 

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

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

UKE 29   HERLAUGSDAGER  

Tirsdag 30. Kl. 1500-1730 Rulle NTE-bygg 

AUGUST 

Tirsdag 13. Kl. 1500-1730 Rulle NTE-bygg 

Onsdag 21. Kl. 10.30 Formannskapsmøte Lekatun 

Tirsdag 27. Kl. 1500-1730 Rulle NTE-bygg 

Onsdag 28. Kl. 1400-1500 Rulle i Gutvik  

Torsdag 29. Kl. 10.30 Kommunestyremøte Lekatun 

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


8 
 

 
 
 

 
 

   

Turistinformasjon 74 39 97 70 

 


