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Nr.10/22       20.mai  2022     Utgiver Leka kommune  
 

BASAR i Haug forsamlingshus 
LØRDAG 21.mai klokka 15.00 
Åresalg og loddsalg  

Kaffe, kaker og dessert 
 

Hjertelig velkommen 
 

Frisering på Leka 

Ønsker du deg en klipp, farging/striping eller permanent? Da er det bare å ta kontakt. 
Jeg kommer til Leka torsdag 26.-28 mai. 

Ring 97187313 for bestilling     

Mvh Frisør Gry 

 

Solsemhula – stengt i sommer 
Vi har hatt fylkesarkeologene på befaring i Solsemhula på grunn av raset som gikk der i 
2020. De konkluderer med at området er svært usikkert i forhold til nye ras, og at det ikke 

bør ferdes folk i området før det er foretatt sikring. 
Kommunen er i dialog med et rassikringsfirma, men de har ikke ledig tid før til høsten. 
Finansiering av oppdraget må også på plass. 

Det blir derfor ingen guiding i Solsemhula i sommer, dessverre. 
 

Gratis henting av jernskrot !  
Vi lodder interessen for innsamling av jernskrot våren 2022. 
 
Er det mange nok, kan vi få det til i år også. 

Meld din interesse for henting til: 
Leka kommune ved Annette T. Pettersen, 46 88 10 79 

eller til annette.pettersen@leka.kommune.no 
Hentingen vil bli i uke 24 hvis nok interesserte.  
 

Har du spørsmål?  
Ta kontakt. 

 
 
Alle servicebygg i Leka er nå åpne for sesongen. 

 

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

 

 
Kommunestyret behandler forslag  om flagging av regnbueflagget 25. mai 
 

Hva er PRIDE? 

Pride - et rom for alle 
De siste årene har prideparader og pridefestivaler dukket opp stadig flere steder i landet 
vårt.  

Engasjerte, frivillige sjeler har ønsket å synliggjøre kjønns- og seksualitetsmangfold lokalt 
og skapt små og store festivaler. Disse arrangementene representerer at vi nå velger å 
løfte frem pride og vise at vi tillater alle å elske og være den de vil. 

 
Pride er både en fest og politikk, men for mange kan det også være det eneste ordentlige 

pusterommet i en hverdag der samfunnet ikke alltid klarer å gi plass til hele 
enkeltmennesket. Pride er, og skal være, frihet fra skjellsord, fra diskriminering, fra 
antakelser om kropper, identiteter og hver enkelts seksualitet. Pride blir av den grunn et 

sted der det gis rom for å kunne puste ut sammen med andre og der det gis rom for å 
samle opp krefter og mot til å møte hverdagene der det kjempes en kamp for individets 

rettigheter og friheter. 
 
Det kreves ikke mye for å symbolisere at man støtter pride og grunntanken om at alle må 

få være den de er og ønsker å være. I Norge har vi kommet langt på området, både 
politisk og samfunnet forøvrig - men vi har fremdeles en vei å gå for å komme enda lengre. 

Kanskje litt ekstra i distriktene. 
 
Pride kan symboliseres gjennom noe så enkelt som et prideflagg. Prideflagget er et 

regnbuefarget flagg som symboliserer felleskap og friheten hver enkelt kan ha til selv å 
definere sin egen identitet, seksualitet og kjærlighet. Regnbueflagget har eksistert i over 

30 år, og prideflagget har blitt et verdenskjent symbol for rettighetene og  
frigjøringskampen for LHBTIQ+-personer (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, 
intetkjønn og skeive). 

 
Regnbueflagget som symboliserer pride har også en underliggende fargekodesymbolikk der 

hvor hver enkelt farge i flagget har en egen betydning. Rosa symboliserer seksualitet, rød 
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symboliserer livet, orange symboliserer sunnhet, gul symboliserer sollys, grønn 

symboliserer natur, turkis symboliserer kunst, blå symboliserer harmoni og lilla 
symboliserer sjel. Men andre ord representer regnbueflagget noe langt mer enn bare 

seksualitet og skeiv kjærlighet. 
Flagget representerer livet i sine mange farger, og det skal ikke eksistere skam rundt å 

bæreflagget eller veive med det i vinden - vi skal heller se på flagget som en mulighet til å 
fremme mangfold og fjerne all stigma rundt det vi til nå har sett på som “å være 
annerledes”. 

Vi i Leka Kommune bør være en av en stadig økende andel av Norges kommuner som 
tør å vise at vi støtter pride og at det å elske er en menneskerett. Vi bør være den 

kommunen som tør å heise pride flagget, med all dens betydning, til topps av alle våre 
flaggstenger i pridemåneden. Dette bør vi som kommune gjøre for å vise at vi vil inkludere 
alle, uavhengig av hvem eller hva du definerer deg som. Et sted må vi også starte for å 

fjerne tabuer og stigma rundt det vi betrakter som å være annerledes, og det minste vi kan 
gjøre er å stolt heise opp et flagg for å vise vår medmenneskelighet og toleranse for alle. 

 
Leka kommune vil i juni mnd arrangere markering av PRIDE. Dato kommer i neste 
Lekapost. 

 
Folkehelsekoordinator, Beate Johansen 

               

Informasjon om Brukerkontoret på Leka Helsesenter 
Mitt navn er Werna Arntsen. 
1. desember 2021 startet jeg som saksbehandler på Brukerkontoret. Kontoret som er på 

Leka Helsesenter. Jeg har kontordager tirsdag og onsdag, samt annenhver torsdag. 
 

Er det slik at du trenger bistand til å takle hverdagen, kanskje fordi din helse ikke lenger er 
hva den var, så er det bare å ta kontakt med Brukerkontoret så tar vi en samtale. 
Det kan være at du trenger hjemmehjelp, eller middagsmat levert på dør, eller kanskje er 

det ikke så enkelt å holde styr på medisinene dine og vil at hjemmesykepleien hjelper til 
med det.  

Å motta kommunale tjenester handler ikke om å bli gammel, det handler om å miste 
muligheten å gjøre enkelte ting selv pga. sviktende helse, og det er helt uavhengig av din 

alder. 
Eksempler på kommunale tjenester er: praktisk bistand/hjemmehjelp, hjemmesykepleien, 
korttidsplass og langtidsplass på sykestue/sykeheimsplass, middagsabonnement, 

støttekontakt, avlastning for pårørende, brukerstyrt personlig assistent, hjelpemidler, og 
trygghetsalarm. 

Når jeg mottar din søknad, så forbereder jeg saken til et teammøte, og teamet består av; 
legen, fysioterapeuten, leder på hjemmesykepleien, leder på sykestue, og noen ganger 
henter vi inn informasjon fra helsesykepleier og psykiatrisk vernepleier. Vi diskuterer saken 

din i dette møtet, til slutt er det jeg som skriver vedtak ut fra gjeldende lover. 
Vedtaket kan påklages. 

 
Lurer du på om du faktisk har rett på hjelp fra kommunen, så er det så enkelt som å ta en 
telefon til meg, og sammen finner vi ut av det.  

 
Werna Arntsen – saksbehandler på Brukerkontoret 

Mobil: 469 18 769 
E-post: werna.arntsen@leka.kommune.no 
               

SOMMERJOBB for ungdom 2022 
STRANDRYDDING  
Leka kommune søker også i år etter ungdom fra 14 år og oppover til ryddeprosjekter i 

strandsonen.  
 
Arbeidsperioden er uke 27 og 28 det vil si fra 4 juli -15 juli.   

mailto:werna.arntsen@leka.kommune.no
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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 25. mai  
Søknaden sendes: annette.pettersen@leka.kommune.no 
SKJØTSEL AV KULTURLANDSKAP  

Leka kommune søker etter ungdom som ønsker å ta småoppdrag i Leka Utvalgte 
Kulturlandskap (Skei). 

Arbeidsperioden er uke 29 det vil si fra 18 juli -22 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 og andre skjøtselsoppgaver 

Skriv i søknaden når du kan jobbe. 
Ungdom fra kommunen vil bli prioritert.  
Søknadsfrist: Onsdag 25. mai 

Søknaden sendes: annette.pettersen@leka.kommune.no 
               

LEDIGE STILLINGER SKOLE OG BIBLIOTEK  

fra skolestart høsten 2022, søknadsfrist fredag 3.juni 
                                                                       

LÆRER                  -           100 % stilling – 30 % er fast, de resterende 70 % blir 

        fast fra august 2023 

BIBLIOTEKSJEF      -           30 % stilling fast 

ELEVASSISTENT     -           inntil 100 % stilling skoleåret 2022/2023 

SFO-LEDER            -           27,5 % stilling skoleåret 2022/2023 

Se utlysningen her på kommunens hjemmeside. 
               

HELSE I SENTRUM – god oppslutning om folkemøtet  

9. mai 

Rundt 60 personer var til stede i Herlaughallen 9. mai på folkemøtet om prosjektet Helse i 

sentrum. Kommunedirektøren ønsket velkommen og minnet om det enstemmige 

kommunestyrevedtaket som ligger til grunn for å bygge nytt Leka helsetun på tomt like 

ved det nåværende helsebygget.  

Anne-Ruth Jangaard fra Komposium utvikling presenterte status for prosjektet. Helse i 

sentrum er et helseprosjekt. Det arbeides med å rigge seg for framtida, med å bygge opp 

kompetanse og organisere seg slik at kommunen kan levere gode helse- og 

omsorgstjenester til innbyggerne i lang tid framover. Et nytt helsebygg skal planlegges slik 

at det kan legge til rette for dette.  

Husbanken understreker i sin veiledning til kommuner som skal bygge helsebygg at det er 

viktig å bruke tid og penger på planprosessen: ha klare målsettinger, bruke tverrfaglig 

kompetanse, samarbeide og organisere prosessen godt. Anne-Ruth berømmet kommunen 

for å ha tatt dette alvorlig ved å knytte til seg mer kompetanse. I skarp konkurranse med 

sju tilbydere var det firmaet WSP som vant. Anne-Ruth introduserte Øyvind Lundberg og 

Espen Solheim-Kile, som begge jobber med utgangpunkt i WSPs kontor i Kristiansand. I 

tillegg skal Endre Sjøvold ved NTNU være med litt seinere i prosessen.  

Espen og Øyvind presenterte seg selv og sin kompetanse og erfaring. Øyvind har over 40 

års erfaring som prosjektleder, blant annet når det gjelder helsebygg. Espen har spesiell  

mailto:annette.pettersen@leka.kommune.no
mailto:annette.pettersen@leka.kommune.no
https://www.leka.kommune.no/aktuelt/ledige-stillinger-skole-og-bibliotek-i-leka-kommune-fra-skolestart-hosten-2022-soknadsfrist-fredag-3-juni.22187.aspx
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kunnskap når det gjelder prosjektgjennomføring. WSP fattet interesse for prosjektet fordi 

Leka kommune ønsker å tenke moderne og framtidsrettet. I byggebransjen har man 

gjennom en del år høstet gode erfaringer med samspill som gjennomføringsmodell. 

Samspill er en gjennomføringsmodell hvor entreprenør involveres tidlig og er med på 

utviklingsfasen i samspill med byggherren, det vil si den som står for byggeoppdraget. 

Espen og Øyvind skal hjelpe Leka kommune med å finne å finne den beste 

samspillsmodellen for dette prosjektet. Espen understreket at målet med prosjektet er å 

skape verdi for kommunen og innbyggerne.  

Som vanlig var det engasjement og spørsmål fra frammøtte lekværinger.  

Vi ser fram mot fortsettelsen av samarbeidet for å realisere Helse i sentrum - for kvalitet, 

trygghet og trivsel for alle i Leka kommune 

               

 
 

Herlaugsgildet kan igjen ønske velkommen til familiemusikalen  
«Ørnerovet» på Spelplassen i Frøvik 

Fredag 15. juli kl 1300 – Premiere 
Fredag 15. juli kl 1600 
Lørdag 16. juli kl 1300  

Lørdag 16. juli kl 1600 
Søndag 17. juli kl 1300 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen for få en spennende opplevelse i år også. 
Billetter kan kjøpes på www.ornerovet.no  eller www.tikkio.no 

Arrangør: Herlaugsgildet 

 

I 2022 har det gått 90 år siden hendelsen i Hagafjellet  
hvor Svanhild ble tatt av ørna og funnet igjen i livet. 
90 års jubileet blir markert med: 

1. Mediamarkeringer 

2. Gjennom  
familiemusikalen  "Ørnerovet " i dagene 15. - 17. juli.  
 

Leka kommune i samarbeid med bl.a Herlaugsgildet vil planlegge en større markering ved  
100 årsjubileet. 

               

Takk  

Takk for blomster, gaver og oppmerksomhet i forbindelse med Ingrid Ingebrigtsen 

sin bortgang.  

Sten m/familie 

 

http://www.ornerovet.no/
http://www.tikkio.no/
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Gudstjenester i Leka sokn 
Gudstjeneste              søndag 22.mai        kl.11:30  Utdeling av bøker til 5,6 og 

          7 åringer 
Konfirmasjonsgudstjeneste  lørdag   4.juni  kl. 11:00 Pinseaften 
 

 

Nyttige telefonnummer      

                 Leka kommune, servicekontoret  74 38 70 00   kl.10.00–14.00 ma.-fr.   

Lege/ legesekretær    74 38 70 38   kl.11.00–12.00  ma.-fr.   

Legevakt     116117        

Nødnummer legevakt    113          

Politi                   02800      

Nødnummer politi     112 

Brann   110 

Tannlege–Ytre Namdal tannklinikk   74 17 60 20 

Veterinærvakt   74 39 91 66 

Namdal Landbrukstjenester SA   40 00 15 09 
Kontakt ved påkjørsel av dyr   95 82 65 28   

Leka sykestue    47 50 86 05 

Hjemmesykepleien   90 11 05 72 

Pasienttelefon, sykestua   47 51 50 10 

Tildelingskoordinator/brukerkontor 

Werna Arntzen    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 Kontordag på Leka første torsdag i mnd – kl 11-13 

Tilbringertjenesten  og handlerute   07 417 

Leka Taxi AS      40 69 27 00   

Ghanam Taxi   46 80 91 15 

Leka vassverk SA, Arve Haug    91 77 85 43  

                           Anders Larsen   91 59 66 96 

Skatteetaten; ligningskontor   80 08 00 00 

NAV Leka   55 55 33 33 kl.10.30–14.30  onsdager  

Politikontakt – Morten S. Halvorsen  91 16 03 06 hverdager kl 08-15   

Lekaferga     95 73 70 53    

Turistinformasjon     74 39 97 70 

Fjord Viking (hurtigbåt)   48 29 45 60  

Midtre Namdal Avfallsselskap  74 28 17 60 firmapost@mna.no  
 

Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker; fredag 3.juni  2022. Frist for innlevering av stoff  

er mandag 30.mai  2022. Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff, tlf. 74387000  

post@leka.kommune.no  Du finner også Lekaposten på www.leka.kommune.no 

AKTIVITETSKALENDER 

Mai 

Tirsdag 24. Kl 1500-1730 Rulle – gjenvinningsmottak NTE-bygg 

Onsdag 25. Kl 1045 Kommunestyremøte Lekatun 

Mandag 30. Kl 1530-1730 Ettermiddagstreff  Lekatun 

Juni 

Onsdag 1. Kl 1045 Formannskapsmøte Lekatun 

Tirsdag 7. Kl 1500-1730 Rulle – gjenvinningsmottak NTE-bygg 

Torsdag 16. Kl 1045 Kommunestyremøte Lekatun 

Tirsdag 21. Kl 1500-1730 Rulle – gjenvinningsmottak NTE-bygg 

Juli 

15. – 17.   Ørnerovet-musikalen - Herlaugsgildet Spelplassen Frøvik 

mailto:ah585@kirken.no
mailto:firmapost@mna.no
mailto:post@leka.kommune.no
http://www.leka.kommune.no/

