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Nr. 16/20     28.august 2020          Utgiver Leka kommune  

 

Konfirmanter i Leka kirke  

søndag 6.september: 
Lina Sørli Hanssen 

Elise Mari Leknes 
Hanna Viktoria Karlsen Rogne 

Ida Elise Solsem 
Tom Christian Ulriksen 

Vi ønsker alle  

en riktig fin konfirmasjonsdag! 
               

 

Frisør 
Frisør Gry kommer til Leka 29 og 30 august. 
Lokalet blir på Herlaugskroa.  
Det blir salg av Leka svela og kaffe.  

Ring eller send melding på nr 97187313 for bestilling. 
Ps: kommer hjem til de som har behov for det. 

Mvh Gry❤️ 
 
               

 

Høstens influensavaksine 
Det nærmer seg tid for influensavaksinering!  
Vaksinering vil foregå på Leka helsestasjon og i Gutvik på bedehuset  i oktober eller 

november (avhengig  av når vi får vaksine tilsendt). 
 
Nærmere info : Se neste nummer av Lekaposten .  

 
Gunnhild Gutvik 

Helsesykepleier i Leka 
               

 

Gratis henting bilvrak mm 

Er det interesse for henting av gamle bilvrak, båter, campingvogner eventuelt andre større 

ting? 

Meld din interesse til Leka kommune: 

annette.pettersen@leka.kommune.no  

eller send sms/ring telefon 46 88 10 79 
Hilsen Utviklingsavdelingen 
 

mailto:Annette.pettersen@leka.kommune.no
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                Informasjon fra Leka kommune 
               

 

Ledig stilling 
Det er ledig stilling som badevakt ved offentlig bading! 

Vi trenger fortrinnsvis en mannlig badevakt– som vil ha spesielt ansvar for 
herregarderoben. 

Stillingen er på ca 6 timer uka fordelt på to kvelder (onsdag og fredag), fra midten av 
oktober frem til påske. 
Du må være over 18 år og svømmedyktig. Opplæring vil bli gitt, samt kursing på hjerte/ 

lunge/ livredning. 
Søknadsfrist: 15. september 2020 

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

 
For mer informasjon ring kulturkontoret tlf. 95223145 
               
 

KUNNGJØRING 
 
 
 
 
 
 

 

I henhold til Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig 
innsyn på Leka kommunes hjemmeside: 
 
Kommune:   Leka 
Navn på søker: Midt-Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS  
Organisasjonsnr.: 963 867 212 
Søknaden gjelder: Søknad om biomasseutvidelse til 4680 tonn 
   Søknad om varig tillatelse     
Lokalitet:  12705 Skrosen 
Kartref.:   Midtpunkt: 65°07.379’ N 11°40.471’ Ø  

Flåte:  
65°07.301 N 11°40.748 Ø 

   65°07.296 N 11°40.760 Ø 
65°07.285 N 11°40.740 Ø 
65°07.289 N 11°40.727 Ø 
Anleggsramme: 
                                 65°07.405’ N 11°40.155’ Ø 
65°07.499’ N 11°40.322’ Ø 
65°07.355’ N 11°40.788’ Ø 
65°07.259’ N 11°40.621’ Ø 

 
Kontaktperson:  Anne Grete Nordalen, Mob: 99165481 
Frist for uttalelse til søknad om ny lokalitet er satt til 24/9-20. 
Eventuelle merknader sendes kommunen på e-post: post@leka.kommune.no 
 

VI UTVIKLER KYSTENS VERDIER 

 
 
  

mailto:POST@LEKA.KOMMUNE.NO
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Slamtømming fra 2020 
Fra 2020 er det MNA - midtre Namdal avfallsselskap som har ansvaret for innsamling, 

avvanning og behandling av septisk slam i Leka kommune. Det er Stoklands AS som 
utfører innsamlingen.  
I den forbindelse er det endel endringer vedrørende tømmingen. 

Den største endringen er at alle helårsboliger skal tømmes hvert år og fritidsboliger 2 hvert 
år. Hver enhet må betale et tømmegebyr uavhengig av om de er koblet til et fellesanlegg 

eller har et eget anlegg.  
Fritidsboliger betaler gebyr hvert år, men halvparten av det boliger har.  
 

Kommunal slamforskrift - med hjemmel i: 
 forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning 

(forurensningsforskriften) § 12-6.  
 lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall 

(Forurensningsloven) § 9, § 26 og § 34.        

                                                                                                                                               
 lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. Endret ved forskrift 

8. mars 2019 nr. 5 
 

§ 1. Formål 

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig 
innsamling, avvanning, behandling og disponering av septiskslam i kommunen. 

Kommunen kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser. 

 
§ 2. Virkeområde 
Forskriften gjelder tømming og transport av avløpsvann fra alle slamavskillere, tette 

tanker, minirenseanlegg mv. fra de eiendommer som omfattes av den kommunale 
slamtømming. Det samme gjelder for oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært 

avløpsvann jf. forurensningsloven § 26. 

Alle eiendommer mv. der det er slike slamanlegg skal være med i den kommunale 
slamtømmingsordningen og betale for tømmingen. 

Oljeutskillere, fettutskillere og oppsamlingstanker for industrielt avløpsvann eller lignende 
ikke sanitært avløpsvann omfattes ikke av denne forskrift. 

§ 3. Definisjoner  

 Abonnent: Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med gårds- og 

bruksnummer, festenummer eller seksjonsnummer og er tilknyttet kommunal vann- 

og/eller avløpsledning direkte eller gjennom privat ledning. Samme gjelder fester av 

eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der fester 

eier bygninger på tomta, og utøver festerett etter lov om tomtefeste. Eier/fester av 

eiendom som kommunen i medhold av Plan og bygningslovens §§ 27-1 og 27-2 har 

krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. 
 Avløpsvann: Alle typer avløp fra husholdninger, fritidsboliger, bedrifter og lignende 

som omfattes av kommunale regler for avløps- og renseanlegg, og som er lagt under 
kommunal godkjenning, herunder gråvann, som er avløpsvann fra boliger og hytter 

uten vannklosett, og svartvann som er avløpsvann kun fra toalett.  
  

 Ordinær tømming: Planlagt tømming som skjer i den forhåndsvarslede perioden hvor 
tømming skjer i aktuelt område etter fastsatte tømmehyppighet gitt i eiendommens 
utslippstillatelse.  

 Ekstratømming: Tilleggstømming utenom fastsatt tømmeplan. Prises som ordinær 
tømming. Bestilles av abonnent, utføres innen 21 dager av kommunen. 

 Nødtømming: Tilleggstømming som må utføres innen 24 timer.  
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 Tømmeplan: Ruteplan, fastsatt av kommunen, for å gjennomføre en effektiv og 

rasjonell tømming av slam for et større område, som også hensyntar 
tømmehyppighet i gitte utslippstillatelser. 

 Kommunen: Med kommunen menes den instans som er tillagt ansvar for å utøve 
forskriften (se § 9). 

 
§ 4. Kommunal innsamling av slam 
Forskriften gjelder for hele kommunen, med mindre kommunen selv unntar 

enkelteiendommer eller geografiske områder, hvor det ikke er muligheter for 
tilfredsstillende adkomst. Ingen kan utføre tømming av slamanlegg uten kommunens 

tillatelse. 

§ 5. Abonnentens plikter 

Abonnenten plikter å innordne seg kommunens tømmeplan. 
Abonnenten skal sørge for at anlegg som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med 

bil. Lokk skal være kjøresikre når de kan bli utsatt for overkjøring. Overdekking av 
kumlokk og lignende med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming skal 
utføres. Trær og busker som er til vesentlig hinder fjernes av abonnenten før tømming 

utføres. Hvis ikke dette er gjort må anlegget tømmes utenom fastsatte tømmeplan, og 
abonnenten kan bli ilagt ekstra gebyr oppad begrenset til 2 x ordinær tømming. 

Abonnenten er pliktig til å holde tilsyn med eget anlegg og omgående utbedre skader på 
anlegget. Videre skal alle endringer i tekniske installasjoner, anleggsutførelse eller endret 
bruk varsles, jf. plan- og bygningslovens bestemmelser. 

§ 5-1. Adkomst/hindringer 

Det må være kjørbar adkomstveg fram til maksimalt 50 meter fra slamanlegget. Som 
kjørbar adkomstveg regnes i dette tilfelle veg som er framkommelig og har bredde og 
styrke til å tåle slamtømmekjøretøy. Vegen må ha en fri høyde på minst 4 meter. 

Adkomstvegen skal ha snuplass og dessuten kurvatur og stigningsforhold for å kunne 
betjene slambil, eventuelt annet slamkjøretøy. Langs vegen må det ikke være greiner eller 

annet som kan hindre fremkommeligheten for slambil. Ved tvist om hvorvidt en vei er 
kjørbar etter ovenstående, er kommunens syn avgjørende. 

Nye slamavskillere skal plasseres slik at de kan tømmes hele året med tankbil. Avstand fra 

kjørbar vei til slamavskillere skal være maksimum 30 meter.  

Hele anlegget må kunne tømmes fra samme oppstillingsplass, og bunntank kan være 
maksimum 6 meter lavere enn høyeste terrengpunkt mellom bunntank og oppstillings-

plass. 

Anlegg som etter oppsatte tømmeplan ikke kan betjenes med slamsugebil på grunn av 
adkomstvegens beskaffenhet, vil bli betjent med tilpasset utstyr – f.eks. traktor. 
Kommunen bestemmer hvilke eiendommer som må betjenes med slikt alternativt utstyr. 

Kommunen eller den som tømmer har ikke ansvar for skade på og vedlikehold av privat 
veg og plass, med mindre det kan påvises uaktsomhet. 

Dersom abonnenten ikke har kjørbar adkomstveg for slamtømmekjøretøy, kan kommunen 

selv pålegge at abonnenten selv sørger for at slammet fraktes bort/disponeres på en helse- 
og miljømessig god måte. Slamhåndteringen skal godkjennes av kommunen. 

 
§ 5-2. Tilgjengelighet til anlegget 

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få 
utført tømmingen. 

Dersom abonnenten etter forhåndsvarsel ikke har klargjort slamanlegget inkl. adkomstveg 
for tømming, eller fraktet fram slammet mv., blir ikke ordinær tømming gjennomført.  
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Merarbeid pga anleggets utforming/ beskaffenhet kan medføre ekstrakostnader. 

Ekstrakostnader dekkes av abonnenten, oppad begrenset til 2 x ordinær tømming. 

Det er eiers plikt å sørge for at tømming blir utført dvs. at eier må ta kontakt med 
kommunen dersom tanken skal tømmes utenom den fastsatte tømmeplan, eller dersom 

kommunen ikke har registrert at abonnenter skal ha tømming i henhold til forskriften eller 
gitt utslippstillatelse. 

§ 6. Kommunens plikter 
Kommunen fastsetter tømmeplan, og plikter å sende varsel om tømming til abonnentene 

1–2 uker før tømming skal skje. 

Kommunen plikter å tømme alle anlegg som omfattes av denne forskrift i tråd med gitt 
utslippstillatelse og den tømmehyppighet som er beskrevet i § 6-1. 

For å dekke abonnentenes ulike behov skal kommunen i tillegg til ordinær tømming kunne 
tilby ekstra- og nødtømming, samt tilpasset tømming for tette tanker.  

Kommunen har rett til å tilbakeføre rejektvann fra slambil til slamanlegget som tømmes. 
Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Etter 

tømming skal anlegget forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes. 
Abonnenten varsles etter utført tømming, og om eventuelle observert avvik.  

§ 6-1.Tømmehyppighet 

a) Eiendommer med fast bosetting tilknyttet slamavskiller, tømmes 
hvert år. 

b) Eiendommer uten fast bosetting (hytte og fritidseiendommer) 
tilknyttet slamavskiller tømmes hvert annet år. 

c) Tette tanker tømmes etter behov, men minimum hvert år på 
oppsatt rute. Tømminger ut over dette behandles som ekstra 
tømming eller nødtømming. 

d) For kommunale slamavskillere og større fellesanlegg fastsetter 
forurensningsmyndigheten egne tømmerutiner. 

e) I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme annen 
tømmehyppighet. 

Kommunen sørger for tømming etter fastlagte tømmeplan. Må tømmehyppigheten økes må 

abonnenten selv bestille ekstra- eller nødtømming. 

Kommunens tømmeplan skal maksimalt variere med seks uker i forhold til fastsatte 
tømmehyppighet og siste utførte tømming, jf. § 6-1 a–c. 

§ 7.Gebyrer 

I medhold av forurensningslovens § 34 kan kommunen kreve gebyr fra abonnentene som 
omfattes av ordningen. Selv om abonnenten nekter tømming eller at det av en annen 
grunn ikke kan foretas skal det likevel svares gebyr. 

Abonnenten skal betale et årlig gebyr. Gebyrplikten inntrer fra det tidspunktet boenheten 
tas i bruk eller når bygningsmyndighetene gir midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.  

Gebyret graderes etter størrelsen på anlegget og fastsettes årlig av kommunen. Se 
kommunale gebyrregulativ.  

Gebyrer for slamtømming med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant 
etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr 
gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29, § 26 og § 27 om eiendomsskatt til kommunen 

tilsvarende. 
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Etter søknad kan kommunen gi fritak for gebyr, når gebyrpliktig eiendoms vanntilførsel  

avstenges og plomberes av godkjent rørlegger. Ved innvilget søknad om fritak, opphører 
abonnementet fra 1. termin etter at bekreftelse om plombert vanntilførsel er mottatt. 

Kostnader ved plombering og evt. åpning bestilles/dekkes fullt ut av abonnenten. 

§ 8.Unntak 

Kommunen kan etter begrunnet søknad, gi dispensasjon fra denne forskriften. 
 

§ 9.Delegering av myndighet 
Kommunenes myndighet etter denne forskrift delegeres til Midtre Namdal Avfallsselskap 
IKS med hjemmel i forurensningslovens § 83, med unntak av: 

 vilkår for utslippstillatelse og å unnta enkelte eiendommer eller geografiske områder 
etter § 4 

 plikt til å fastsette slamgebyrer etter § 7 

 tilsyn etter § 10 
 sanksjoner og straff etter §13 

§ 10. Tilsyn 
Kommunen fører tilsyn med at forskriftens bestemmelser overholdes og fatter enkeltvedtak 

i henhold til forskriftens bestemmelser. 
 

§ 11. Avviksbehandling 
Kommunen skal utøve avviksbehandling som registreres ved tømming av anlegg.  

Kommunen kan ilegge abonnenter gebyr for ikke utbedret avvik.  
 
§ 12. Klageadgang 

Vedtak gjort etter denne forskrift kan påklages i henhold til forvaltningslovens 
bestemmelser. 

§ 13. Sanksjoner og straff 
Kommunen kan pålegge den enkelte abonnent å utbedre oppsamlingsenhet(er) hvis dette 

synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig god behandling av slammet eller for å hindre at 
det oppstår unødige utslipp. 

Overtredelse av denne forskriften straffes med bøter jf. forurensningslovens kapitel 10 § 79 

annet ledd. 

§ 14. Ikrafttreden 

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidende. Samtidig oppheves tidligere 
gjeldende slamforskrift. 

               
 

Kommer din bedrift under tiltakene for  

økonomisk støtte på grunn av Covid-19? 
Kommunaldepartementet har gitt Leka kommune ca kr 770 000,- for å kunne støtte det 
lokale næringslivet, slik at de kan trygge eksisterende arbeidsplasser og skape nye jobber. 
Pengene kan blant annet brukes til direkte bedriftsstøtte, destinasjonsutvikling, tiltak for å 

styrke samarbeidet mellom lokale bedrifter. Bedrifter kan f.eks. få midler til markedsføring, 
mindre investeringer, opplæring, produktutvikling og nyetableringer.  

Kommunene skal bevilge penger til tiltak de mener er svært viktige for å motvirke de 
negative virkningene av pandemien. Dette er spesielt viktig for små reiselivskommuner i 
distriktene, som er særlig hardt rammet av at turistene er uteblitt. 

Kan din bedrift dokumentere stort inntektsbortfall p.g.a.  covid-19, oppfordres du til å søke 
på disse midlene. 

 
Du søker gjennom www.regionalforvaltning.no 
Søknadsfrist settes til 1. november 

http://www.regionalforvaltning.no/
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Vel overstått ferie alle innbyggere i Leka kommune! 
 
Jeg håper alle har hatt en fin ferie, i en sommer som har vært noe spesiell. Det har kanskje 

aldri vært så mye mennesker i kommunen som i sommer. En situasjon med korona har ført 
med seg at nordmenn har benyttet eget land som feriemål. Det har både Leka og Gutvik 
fått merke. Serveringssteder og dagligvarebutikker melder om stor aktivitet. Vi har lagt 

merke til at det har vært bra med folk på Leka Camping! Dette er en positiv side ved det å 
være et attraktivt mål for turister. Men også utflytta lekværinger med familie og/eller 

feriesteder i kommunen har benyttet mye ferietid på Leka og i Gutvik. Selv har jeg stått i 
butikken til min far nå i sommer. Det har vært fullt trøkk hva gjelder salg av byggevarer. 
Mange lengdemeter med impregnert materiale, for å si det på den måten. Vi tror at 

nordmenns interesse for eget land vil øke i årene som kommer, og at Leka kommune som 
turistmål vil bli bare viktigere og viktigere. En stor takk til alle fastboende innbyggere som 

har utvist stor gjestfrihet, noe som er viktig for at langveisfarende har trivdes og sågar har 
lyst til å komme tilbake ved en senere anledning.  
 

I forkant av sommerferien var både politikere og administrasjon litt redd for en situasjon 
med mye mennesker i kommunen. Det ble ved noen anledninger sagt at «nå vil Leka og 

Gutvik få Covid-19 påvist i kommunen». Men vi ble så langt vi vet, forskånet fra smitten. 
Utrolig nok, vil kanskje flere si. Vi har hatt både norske og utenlandske turister på besøk. 

Smitten har ikke fulgt med disse! Men situasjonen rundt korona er langt fra over. Jeg 
benytter derfor anledningen til å be alle innbyggere i kommunen om å fortsatt respektere 
retningslinjer fra sentrale og lokale myndigheter om smittevern, og følge alle 

forhåndsregler som er gitt.  
Denne uken hadde Leka kommune storfint besøk av Fylkesmannen. Først i møtet fikk 

Fylkesmannen en solid smakebit av Leka kommune sitt rike kulturliv, der blant annet barn 
fra Leka skole bidro. Alle bidrag gjorde sterke inntrykk. Tusen takk til Bjørn Sigurd Larsen 
som hadde regien og alle andre som bidro i denne delen av dagen. Fylkesmann Frank 

Jenssen og hans stab, gjennomgikk så «Kommunebildet for Leka kommune 2020». Dette 
er Fylkesmannens inntrykk av hvordan situasjonen er for Leka kommune på viktige 

områder som kommunal planlegging, økonomi, samfunnssikkerhet og beredskap, 
folkehelsen, omsorgstjenestene, kommunehelsetjenesten, sosialtjenesten, integrering og 
bosetting, barnehage, grunnskole, barnevern, klima og miljø og landbruk. Et møte som 

både politisk og administrativ ledelse var litt spente på, men som raskt viste seg å bli et 
meget godt og konstruktivt møte. Et møte som borger for samarbeid om videre utvikling av 

Leka som egen kommune. En stor takk rettes til Fylkesmannen og hans stab, samt til alle 
lokale politikere og administrativt ansatte – som alle bidro til at dagen ble så god som den 
vel kunne blitt! 

 
Høsten blir travel sett med administrasjonens øyne! Leka kommune går nå i disse dager i 

gang med prosjektet «Arbeidsmiljøet i Leka kommune». En type prosjekt som vel egentlig 
aldri starter eller slutter, fordi arbeidsmiljøet på en arbeidsplass er noe av det viktigste - 
om ikke det viktigste, for å få hverdagen til å bli så innholdsrik, meningsfull og positiv, som 

mulig. Et prosjekt jeg personlig ser veldig fram til og har store forventninger til skal bli 
veldig bra.  

 
Området Skei; hva gjelder bruken, har vært og er fortsatt et tema som engasjerer mange i 
kommunen. Engasjementet og til dels temperaturen blir stor når det snakkes om området. 

Kanskje ikke så rart, for det er sterke interesser i området, både hva gjelder næring, 
friluftsliv og klima og miljø. For å nevne noen av interessene – som vi godt kan si har til 

dels sterke motsetninger. Det er viktig, slik både administrasjonen og politikerne ser det, 
at en god reguleringsplan for Skei som innfartsåre til Leka, nå kommer på plass. Etter flere 
år med meningsytringer og planer, skal bruken av Skei havneområde nå bestemmes. 

Arbeidet med reguleringsplanen vil ta tid og den vil bli krevende. I prosessen mot den 
dagen politikerne skal bestemme bruken dvs i slutten av februar/mars, vil det bli avholdt 

lovpålagte høringer og det vil bli avholdt folkemøter.  
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I samme runde vil også arealplanen for Leka kommune bli revidert. En arealplan angir kort 
fortalt, hvordan Leka kommune sine land- og havområder skal benyttes. Per i dag gis det 

flere dispensasjoner fra dagens arealplan. Dette er Fylkesmannen blant flere, ikke særlig 
fornøyd med da det er en klar forventning om at kommunen selv skal ha definert bruken 

av Leka kommunes arealer. Et stor og viktig område det også, fordi det er helt avgjørende 
for bo- og blilysten at kommunens arealplan følger behovet for utvikling.  
 

Som leder for det arbeidet som skal føre fram til politiske vedtak, er det viktig å få 
understreket at det politikernes vilje som skal sette sitt preg på det arbeidet og det 

sluttresultatet som skal vedtas. Det er ikke mine eller andre i administrasjonen sine 
interesser som skal ivaretas. Krevende eller ikke, det er min oppgave som leder for 
administrasjonen at politikernes ønsker og vilje, skal imøtegås på en så god måte som 

mulig. Administrasjonen med støtte fra ressurser administrasjonen kan trekke på, vil kun 
være en rådgiver for politikerne. Hverken mer eller mindre.  

 
«Sykestua - hva skjer med den?» Kommunedirektøren får daglig spørsmål om hva skjer. I 
september begynner arbeidet med å definere prosjektet for hva man bør og kan gjøre med 

hele komplekset rundt sykestua og helsestasjonen. Det er viktig for kommunedirektøren at 
arbeidet styres av faglig ekspertise. Den ekspertisen må nødvendigvis hentes uten ifra. I 

tillegg er det helt avgjørende for prosjektets suksess at brukerne involveres, herunder 
ansatte, verneombud og tillitsvalgte.  
 

Personalet innen pleie- og omsorgsområdet har vært, og er i en situasjon med ekstra 
utfordringer, først og fremst på grunn av korona, men også andre krevende forhold som 

har oppstått. 
Kommunedirektøren setter stor pris den innsatsen som personalet har gjort – og fortsatt 
gjør – hjertelig takk til hver og en av dere! 

 
Høsten på Leka og i Gutvik kan være minst like fin som sommeren. Om ikke like varm så i 

alle fall like vakker – om ikke vakrere. En tur ved sjøen eller i fjellet gjør godt for 
folkehelsen. Jeg vil derfor ønske alle en riktig god høst med en henstilling til å bruke de 
mulighetene som bl.a. Leka kommune har lagt til rette for hva gjelder rekreasjon i vår 

vakre natur.  
 

GOD HØST! 
Vennlig hilsen Oddvar Aardahl 
Kommunedirektør 

               
 

SKOLESTART PÅ LEKA 17.08.2020 
Mandag 17. august var det oppstart for elevene ved leka Barne- og Ungdomsskole. Årets 

kull består av hele 62 elever. Vi har hele sju førsteklassinger som ganske sikkert var veldig 
spent på denne dagen.  

Mellomtrinnet har også fått to nye elever som har flyttet hit i løpet av sommeren. Det er 
lenge siden at vi har hatt over 60 elever her på skolen, så dette er gode nyheter. 
 

Skolelunsjen er dessverre utsatt en stund grunnet koronatiltak. Her vurderes det 
fortløpende om når det kan åpnes. Vi oppfordrer foreldre til å lese smittereglene som er 

sendt ut og overholde rådene ved sykdom. 
 
Garderobene har fått en sårt tiltrengt oppgradering, og da omfanget av skadene var større 

enn forventet så var de ikke klar for bruk til skolestart. Nå er de så godt som klar for bruk 
igjen, og det er bra. 

 
Rektor 
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INFORMASJON FRA LEKA BARNEHAGE 

 
 
Et nytt barnehageår har begynt og det med 21 barn. Vi har nå 10 barn over tre år og 11 
under 3 år. Aldri før har det vært så mange barn under 3 år.  Vi er svært takknemlige for 

den nye barnehagen, den er brukervennlig for barn og ansatte.  
 

Personalet: 
Vi har stabilt personale med godt samhold og god kompetanse. Trivselen sammen er viktig 

for å skape en god dag for både barn og voksne. Vårt hovedmål er: 
Ansatte: 
På småbarnsavdelingen jobber: 

Helene Helmersen, Tone Sofie Stene (vikariat), Birgitte Helmersen og Iris Johnsen 
(vikariat) 

På storbarnsavdelingen jobber: 
Maria Hansen, Anita Strand, Linda Beate Johansen og Ida Skorstad 
Renholder: 

Lidia Hakkebo 
Styrer:  

Linda Hansen Ekrem 
Faste vikarer: 
Sonja Wallmark, Luise Holand, Sylvia Wågheim Pettersen, Camilla Andreassen og Silje 

Årvik-Johnsen (i skoleferier) 
Ansatte som har permisjon:  

Adrianna Druzkowska og Ingrid Hansen. 
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TRIVSEL, TRYGGHET OG GODE OPPLEVELSER FOR STORE OG 

SMÅ 
 

En av de viktigste faktorene for god kvalitet i barnehagen er voksenrollen. Vi jobber for å 
være gode voksne for barna og deres foreldre. Personalet skal delta i barnets lek, men 
også holde avstand slik at barna kan leke for seg selv og sammen (være oppmerksomt 

tilstede for å observere)  
Personalet skal være tilgjengelige for barna og legge til rette for variert leik, samt veilede 

og hjelpe barna å løse konflikter.  
 
Satsningsområder: 

 Leka kommune er språkkommune. Barnehagens ansatte har gjennom «Språkløyper» 

økt sin kompetanse. Gjennom dette har vi skapt gode holdninger til språk og vi kan 

tilby tilrettelagt, variert og god språk- og skriveopplæring. 

 Helsefremmende barnehage. Vi har fokus på sunt kosthold og fysisk aktivitet. Hver 

uke gjennomfører vi «Mini-Røris» (aktivitetsprogram for barn), uteleik og tur. 

Vi har middag en dag i uka. Vi baker brød og lager smoothie. Det serveres frukt og 
grønnsaker til måltidene. 

 Barns frileik. 

 Førskole for skolestarterne 

 

VI SER DET SOM VIKTIG Å FØLGE DE ANBEFALTE RETNINGSLINJENE I FORHOLD 
TIL KORONA: 
-En forelder/voksen får levere og hente barna. Ingen søsken får være med inn. 

-Ingen syke får møte i barnehagen 
-God hånd – og hostehygiene er viktig 

-Ha rutiner for forsterket renhold 
-Unngå håndhilsning og klemming mellom ansatte 

-Hele avdelinger kan nå regnes som en korhort (gruppe) 
-Ha faste ansatte per korhort 
-Unngå trengsel og store samlinger 

-Tilstreb å ha avstand mellom ulike kohorter 
-Gruppene benytter hver sin side på uteleikeplassen 

 

I ÅR SOM TIDLIGERE ÅR, VIL VI FYLLE ÅRET 

MED LATTER, GLEDE OG GODE OPPLEVELSER  
               

 

Møter og leie av lokaler 

Vi får en del spørsmål som gjelder bruk av kommunens lokaler til møter og andre 

samlinger. Det er mulig å avtale bruk/leie av lokaler når følgende vilkår oppfylles:  

- det skal være én person som står som ansvarlig arrangør 

- det skal ikke være flere til stede enn at det minst kan holdes en meters avstand  

mellom deltakerne 

- personer med luftveissymptomer skal ikke være til stede 

- arrangør skal notere navn på alle som er til stede; oversikten skal oppbevares i 10 

dager for eventuell smittesporing  

- (kommunen sørger for at håndvask/desinfeksjon av hender er mulig) 

Servicekontoret 
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Ta hensyn -  uønsket kjøring på dyrkamark og jordbruksveier/private veier 

Ved Nordli er det gjentatte ganger registrert skader på dyrkamark som kommer fra 

kjøretøy. Det er spor etter biler, tohjulinger og moped. 
Dette er også et område som blir trafikkert mye av turister og andre, slik at slitasjen på 
veien er stor, og parkering skjer på steder som er til hinder for den daglig drift av 

eiendommen.  
Det oppfordres til at ulovlig og unødvendig kjøring opphører, og at det ikke blir nødvendig 

med annen oppfølging. 
               
 

Heisann til dere alle!   

Dette er en invitasjon fra oss i Vrimmel til dere,  

lag, foreninger og organisasjoner, i Nærøysund og Leka kommune!   

Denne høsten er det Nærøysund og Leka sin tur til å arrangere Vrimmelfestivalen, og vi 

inviterer med dette alle lag, foreninger og organisasjoner til å delta for å sammen lage en 

mangfoldig (koronafri) kulturfestival. Vrimmel er et spleiselag mellom kommunene, 

fylkeskommunen, næringslivet og frivilligheten, og vårt ønske er å skape en festival fylt med 

kultur og glede!   

Riktignok vil festivalen arrangeres i noe mindre utgave enn tidligere, og desto viktigere er 

derfor deres bidrag. Når mange ulike aktører går sammen vil synligheten øke, og vi ønsker med 

dette å skape aktivitet i alle kommunenes kriker og kroker. Kom med innspill og forslag til hva 

deres roller og bidrag til dette spleiselaget kan være, kanskje dere allerede har planlagt noe for 

oktober? Vrimmelfestivalen arrangeres i uke 43 og starten av uke 44, og vi ønsker at det skal 

vrimles smått og stort i hele denne perioden. Dette vil bidra til å løfte frem regionen, og å heve 

bo- og bli-lysten for innbyggerne, helt i tråd med +1000-strategien. 

Vi står for markedsføringen av arrangementene, så dette kan være en gylden mulighet til å nå 

en bredere målgruppe og et større publikum -og sist, men ikke minst skape engasjement rundt 
kulturlivet i Ytre Namdalen.  
  

Alt engasjement er kjærkomment, og rop ut hvis dere har spørsmål!  

Ser frem til å høre fra dere 🙂 

  
Hjertelig hilsen Maren Grønli Berg  
Festivalsjef, Vrimmelfestivalen  
 

               

 

2T HØSTEN 2020  
 

 
 

Vi starter opp  
mandag 31. august  

kl. 19.00  
Vi starter forsiktig med litt styrke, kondisjon og uttøyning. 

 Ta med matte (hvis du har), håndkle, flaske og gode innesko. 
 

Vi følger smittevernreglene. 

 
Lurer du på noe, bare har lyst å se, kontakt Annette Pettersen eller Kjell Arve Sønnesyn.  
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Vi er der for deg og du er mer enn god nok som du er.  
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Takk 
Takk til alle som husket meg på  85 års-dagen.  
Hilsen Mary Pedersen 

               
 

Leka Sanitetsforening 
Storsymøte 16/9 på Lekatun kl. 1900. 
Vel møtt til en ny symøtesesong. 
 

Kirsti 
 
 
 
               
 

Biskop Herborg kommer til Leka 
 

Biskop Herborg Finnset kommer til å ha visitas i Leka sokn 14.-16.9.20 
Programmet holder på å bli klart i disse dager.  
Det vil inneholde møter med menighetsrådet/fellesrådet og kommuneadministrasjon.  

Det blir gudstjeneste i Gutvik bedehus der vi tjuvstarter feiringen av 100års-jubileet for 
bedehuset.  

Det er planlagt kulturkveld i Herlaugshallen, besøk i barnehage og skole, rundtur rundt 
Leka med omvisning og besøk av lokale bedrifter. 
Visitasgudstjenesten blir søndag, 27.9. kl 11 i Leka kirke. 

Et detaljert program kommer i neste utgaven av Lekaposten og på menighetens 
facebookside. 
 
Donata Faustmann 
Sokneprest i Leka  
               

 

Gudstjenester og arrangement i Leka sokn  

høsten og førjulsvinteren 2020 
 

søndag,  06.09.     kl 11.30  Konfirmasjonsgudstjeneste i Leka kirke.   

    (OBS! kun for inviterte gjester) 

mandag, 14.09.    kl 17.00   Gudstjeneste i Gutvik bedehus.          

    Kirkekaffe med kåseri. Biskopen deltar. 

tirsdag,  15.09.     kl 19.00  Kulturkveld i Herlaugshallen. Biskopen deltar. 

søndag, 27.09.      kl 11.00  Visitasgudstjeneste i Leka kirke. 

søndag, 18.10.      kl 11.30  Høsttakkefest i Leka kirke. 

søndag, 01.11.      kl 11.30  Allehelgensgudstjeneste i Leka kirke. 

søndag, 08.11.      kl 11.30  Lysvåkengudstjeneste i Leka kirke. 

søndag, 06.12.      kl 15.00  Lysmesse /v konfirmantene i Leka kirke. 

torsdag, 24.12      kl 11.30  Julegudstjeneste i Leka kirke. 
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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 

Midtre Namdal Avfallsselskap   74 28 17 60 

Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker fredag 11.september 

Frist for innlevering av stoff  er mandag 7.september. 

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

AKTIVITETSKALENDER 
SEPTEMBER 

Mandag 7. Fra kl 9 Henting av restavfall og mat  

Tirsdag 8. Kl 1500-1730 Rulle gjenvinningsmottak NTE-bygg 

Tirsdag 15. Kl 1030 Formannskapsmøte Lekatun 

Onsdag 16. Kl 1900 Storsymøte – Leka Sanitetsforening Lekatun 

Mandag 21. Fra kl 9 Henting av papir, mat og plast  

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

Onsdag 23. Kl 1900 Turneteateret Trøndelag – Den siste viking Lekamøya Spiseri 

Torsdag 24. Kl 1030 Kommunestyremøte Lekatun  

OKTOBER 

Tirsdag 20. Kl 1030 Formannskapsmøte Lekatun 

Torsdag 29. Kl 1030 Kommunestyremøte Lekatun 

NOVEMBER 

Tirsdag 17. Kl 1030 Formannskapsmøte Lekatun 

DESEMBER 

Torsdag 10. Kl 1030 Kommunestyremøte Lekatun 
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