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Nr. 10/19        

            
Utgiver:               Leka kommune      Dato: 31.mai 2019   

 

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. 
 
Pilgrimsvandring 6. juni kl. 17 på Leka. 
Vi går fra Våttvika til Ivarshallaren. 

Arr. Leka menighetsråd 
 

Sommerkonsert 
Leka musikk- og kulturskole inviterer alle kommunens 

innbyggere til sommerkonsert i Herlaugshallen 

6.juni 2019 kl 18:00. 

Velkommen skal dere være. 
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Informasjon fra Leka kommune 
 

Mobildekning- ingen selvfølge. 
Full mobildekning og 4G pluss fra 8/5 2019. Tilgang til hele verden. 
Telenor markerte åpningen av  3 nye mobilsendere med snorklipp i 
 Leka kommune 15 mai. Formannskapet var invitert på forhånd til å delta. 
Bildet: (Per-Helge Johansen ordfører, Solveig Slyngstad rådmann,  Kristin Floa, vara Mari Anne Hoff for Åsmund 
Nilsen, Ole Kristian Holand, Bjørn Arne Laugen( ikke tilstede) Terje Sørvik Nord-Trøndelag fylkeskommune. Fra 
Telenor Arne Quist Christensen dekningsdirektør og Pål Lukashaugen driftssjef.  

 
 
 Arne Quist Christensen, dekningsdirektør i Telenor forteller at det nå er 5 basestasjoner i Leka som dekker hele 
kommunen, Lekafjorden og havområdene utenfor. Det er viktig og rettferdig at alle nå har et godt tilbud på mobil 
og mobilt bredbånd. Det betyr bedre beredskap, en når nødetatene og alle har 4 G + (mobilt  internett). Du 
trenger ikke sitte hjemme, men er på internett over alt der det er mobildekning. Pål Lukashaugen, driftssjef i 
Telenor sier at effekten/kapasiteten er stor fordi det er få abonnenter per sender. 
15 april 2014  startet Leka kommune et samarbeid for bedre mobildekning. 
Telenor som over de siste 18 måneder har stått for utbyggingen er eiere av anleggene- 
De har gjennomført alt fra  plassering til oppstart og drift . Artig å se hvor fint dette har gått,  firma fra Bergen 
sørget for plan og prosjektering.  Eltel utførte fundamentering og montering av ferdigproduserte mast/ hytter fra 
Melhus. NTE sto for strømfremføring. Helikopter fra Ørlandet trosset snøbyene og fraktet utstyret og betong opp 
fra betongbilene. 
 Kulturminner i Kvaløya førte til stopp, men i dialog med fylkesarkeologen fikk vi  via internett, tegninger og kart 
godkjenning av Stonghaugen og dermed ble alt ferdig innen fristen på 18 måneder. 
Fasttelefonens tid er forbi. Godt at alle nå har samme muligheter til å benytte den nye tids mest populære 
infrastruktur: MOBILTELEFON. 
Leka kommune vil takke TELENOR og alle involverte parter både administrativt og dere som har jobbet med 
anleggene  for godt samarbeid. Finansiering er delt mellom Telenor, Leka kommune og Nord-
Trøndelag  fylkeskommune. 
  
Per-Helge Johansen, ordfører Leka kommune 
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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 
               

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 

 

Gratis henting av jernskrot !  
Jerninnsamling våren 2019 skjer fra uke 24 (10. juni---). 

MNA ved Retura kan komme til Leka/ Gutvik for å hente jernskrot 
Jernskrotet blir hentet på gården/området hvor det er samlet opp.  

Ønske om henting må meldes inn før fredag den 7. juni til Retura,  74 28 17 70 
Eller til firmapost@retura-nt.no. Har du spørsmål? 

Ta kontakt med Retura, 74 28 17 70. 
Hilsen Utviklingsavdelingen 
               

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 

mailto:post@leka.kommune.no
mailto:firmapost@mna.no
mailto:firmapost@retura-nt.no
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Fotpleier Margareth Edvardsen kommer til Leka og 

Gutvik 
Til Leka 6.-7. juni og i Gutvik 11. juni. 
For bestilling av time, ring 90 15 22 43 
               

Leknessjøen båtforening ønsker å invitere til årsmøte 

10.6 kl 20.00 på biblioteket på skolen. 

Saker vil være: valg og konstituering av nytt styre, planlegge nytt kaianlegg og andre 
aktuelle saker. Alle som vil være med i båtforeningen er velkommen, de som ønsker å leie 

båtplass er også velkommen, ønsker man å være medlem eller leie men ikke har mulighet 
til å komme på møtet kan dette meldes ifra om til Jacob Sandvik 93099681 eller Tore 

Hagen 95190892 
               

Leka IL fotballgruppa,  
har nok en gang gleden av å ønske dere velkommen til Knøtteturnering på 

Leka lørdag 15. juni. 2019. 
Vi ønsker for 17. år på rad å arrangere den populære turneringen for aldersgruppen knøtt 

og mygg  
               

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 
               

 Resultater 17. mai – quiz 
 

1. KAOSAIE – Anders Larsen m/familie 
2. Annette Engan m/familie 

3. Ole Henry Hamnes, Ole Emil Solsem og Solfrid Solsem 
 

 
Fasit spørsmål 17. mai 2019: 

1. Bjørnstjerne Bjørnson, Sigrid Undseth, Knut Hamsun 

2. 144 
3. Grønn 

4. 97 år 
5. Tale Maria Krohn Engvik 
6. Tysfjord kommune 

7. 4 
8. 2007 

9. Fantorangen 
10.Nordøyan fyr 
11.En sjøfugl 

12.17.januar 1991 
13.Ekiz 

14.Norsk Rødt Fe 
15.Storvarden, Stonghaugen og Geitastifjellet 

16.8 vers 
17.1% 
18.Produkt 

19.Norges Arbeid og Velferds-etat 
20.Kjell Aukrust 

21.Fortau 
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17. mai talen til Bjørn Sigurd Larsen:  

Gode lækkværinger og andre gode borgere: 

Gratulere med dagen, alle sammen 
Jeg vil gjerne starte med å fortelle hvem jeg er. Mitt navn er Bjørn Sigurd Larsen og noen 
vil vel si at det beste som kan sies om meg, er at jeg er gift med en lækkværing. Jeg har 

arbeidet som journalist i både Namdalsavisa og Trønder-Avisa. I 2017 ble jeg pensjonist. 
Da flytta Elisabeth og jeg til Leka for godt. 

Som noen av dere muligens vet så er jeg født og oppvokst i Oslo. Jeg er det dere kan kalle 
en asfaltcowboy. Jeg var 33 år da jeg kom til Trøndelag. Og i år er det 33 år siden. Betyr 
det at jeg har blitt halvveis trønder? Noen vil nok protestere. For du kan si mye rart om 

trønderne, men et sted går grensa. 
For noen år siden var det en trønder som sa til meg at det beste man kan si om Oslo-folk 

er at de blir i Oslo. Og da svarte jeg, diplomatisk som jeg er, at det beste man kan si om 
trøndere, er ennå ikke sagt. 
For de fleste betyr nasjonaldagen at man heiser flagget helst før klokken åtte på 

morgenen. Så spiser man en frokost. Deretter begynner jobben med å ta på seg finstasen, 
aller helst bunad. Vi er sammen med familien. På formiddagen samles vi på nærmeste 

skole der vi går i tog og barna roper hurra. Vi har leker for voksne og barn. Vi hopper i 
sekker og vi løper av gårde med en skje i munnen der det ligger et egg. De voksne drikker 
kaffe og ungene drikker brus og spiser is. Og så kommer dagens høydepunkt der sånne 

folk som meg skal holde en tale og forteller dere om nasjonaldagen.  
Da jeg begynte å forberede denne talen sa jeg til meg selv at selvsagt må jeg si noe om 

Henrik Wergeland og eidsvollsmennene. Og så må jeg fortelle litt om unionskampen i 1905, 
da vi først gikk til valg og med overveldende flertall stemte oss ut av unionen med Sverige. 

Og så må jeg fortelle at vi like etterpå gjennomførte et nytt valg. Denne gangen om vi 
skulle be den danske prins Carl om å bli Norges først konge på 400 år. Som dere vet så ble 
også det et rungende ja til Carl, som ble til Håkon 7. 

Og så må jeg jo si noen ord om Cristian Mickelsen og våre smarte nasjonale strateger som 
lurte svenskene trill rundt i 1905, slik at vi kom ut av unionen uten at et skudd på løsnet. 

Tilbake i Sverige satt Kong Oscar og frådet av raseri. Det tok han fem måneder før han 
aksepterte at han ikke lenger var konge i Norge. 
Og så må jeg jo si noe om hvordan denne dansken, som ble kongen vår, ble vårt sterkeste 

kort da tyskerne okkuperte landet. Jeg må si noe om Kongens klare og tydelige nei da 
tyskerne med bomber og granater skulle tvinge han til å akseptere Quislings regjering. Og 

så tenkte jeg at jeg også må fortelle om hvordan denne stae dansken nok en gang sa et 
klart og tydelig nei da det tyske sendebudet krevde at han skulle abdisere, altså avgå som 
konge. Og ikke minst tenkte jeg at jeg må sitere svaret Kong Håkon 7 ga det tyske 

sendebudet: 
Jeg er valgt av det norske folk. Og det er bare det norske folk under frie valg kan avsette 

meg.  
Etter mitt syn to av de viktigste setningene i vår nasjonale historie. Jeg gjentar: 
Jeg er valgt av det norske folk og det er bare det norske folk som gjennom frie valg kan 

avsette meg.  
Og så tenkte jeg at jeg må jo si noen ord om hvordan disse to setningen førte til at denne 

dansken ble den mest samlende nordmann under krigen. 
Alt dette er viktige elementer i byggingen av nasjonalstaten Norge. Og det var denne talen 
jeg planla. Jeg ville fargelegge vår nasjonale historie i rødt, hvitt og blått, slik at vi kunne 

gå hjem herfra i dag og føle at alt er såre vel. 
Men alt er ikke såre vel. 

I dag, i 2019, på 17. mai, er det plassert væpnet politi over hele landet. Politidirektøren 
har beordret at politifolk skal være klare til å reagere hvis det skulle komme et 
terrorangrep mot større arrangementer og folkeansamlinger under feiringen av 

nasjonaldagen. Politidirektøren opplyste at disse sikkerhetstiltakene gjelder hele landet. 
Også lille Leka. 

I vår tid er nasjonaldagen blodig alvor. Alle kan rammes. Ingen er trygge. 
Når det går væpnet politi i gatene og passer på ungene våre, da kan ikke jeg bruke 
nasjonaldagen til bare å snakke om Henrik Wergeland, eidsvollsmennene og alt det der. 
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I dag, i vår tid, handler ikke nasjonaldagen bare om landegrenser og geografi. I dag, i vår 
tid, bør vi snakke om holdninger og verdier som er under press. 

Når politiet må passe på ungene våre på 17. mai er det på tide at vi igjen spør oss: Hva er 
det vi feirer når vi feirer nasjonaldagen? Hva er nasjonale verdier i vår tid? Og hva er det 

de hater, de som hater oss, og vil oss til livs. 
Under krigen var det ingen som var i tvil om hva det betød å ha en nasjonal holdning – 

bortsett fra Nasjonal Samling. På vei til Herlaugshallen i dag la Trond Pettersen ned krans 
til minne om de seks lækkværinger som ofret livene sine under krigen. Heller ikke de var i 
tvil om våre nasjonale verdier og hva de døde for. De ble kraftig provosert da tyskerne 

okkuperte oss i 1940.  
De opplevde at Nazistene tok fra dem retten til å tenke, mene og si hva de vil. De opplevde 

at nazistene hadde tatt fra dem retten til å organisere seg.  
De opplevde at nazistene hadde tatt fra dem retten til å velge og kaste politikere under frie 
valg.  

De opplevde at nazistene hadde tatt fra dem friheten, men også noe langt mer, som er 
fundamentet for at liv puster fritt. 

Nazistene hadde tatt fra dem demokratiet. 
For meg, i vår tid, bør nasjonaldagen igjen være en kampdag. En dag vi bør fortelle de som 
vil oss til livs at dere aldri vil lykkes. Hverken å ødelegge nasjonaldagen vår eller ødelegge 

demokratiet vårt.  
17. mai bør være en dag vi slå ring om våre nasjonale, men også internasjonale verdier – 

samlet under begrepet demokrati.  
For når politiet må passe på ungene våre på nasjonaldagen, da svarer vi med enda mer 
demokrati, enda mer åpenhet og enda mer frihet. 

Men dere. Demokratiet er ingen selvsagt ting som vokser inn i himmelen av seg selv. 
Demokratiet er som løvtrærne utenfor Eidsvollsbygningen. Det trenger pleie og stell, og må 

gro på god bonitet. Vi må ta vare på demokratiet på samme måte som bonden tar vare på 
gården: Å sørge for å levere demokratiet fra os til neste generasjon i minst like god stand 
vi selv overtok det. 

Uansett hva vi ellers er uenige om må hver ny generasjon ta sin tørn og sørge for at 
demokratiet står stødig. 

Kjære lækkværinger og andre gode borgere: 
Demokratiet er under press. Rundt om i hele Europa vokser det nå frem anti-demokratiske 
krefter. I land etter land marsjerer igjen nazister, fascister og rasister. Og de gjør det i full 

åpenhet. Men denne gangen møter de oss ikke som bøller med høye rop og kulesprøyter.  
Nå møter de oss i dress og slips og med nyklippet hår og vennlige smil om munnen: Men 

tro meg: Bak de vakre smilene deres skimter jeg geværene.  
La oss gjøre nasjonaldagen til demokratiets kampdag. En kampdag for oss som setter pris 
på ytringsfrihet, trykkefrihet, religionsfrihet, organisasjonsfrihet. Og ikke minst retten til at 

vi gjennom valg kan velge, men også kaste de politikerne vi ikke er fornøyd med. 
La oss slå ring om dette skjøre demokratiet vårt. Da utøver vi nasjonale holdninger i ordet 

beste forstand.  
Ta vare på nasjonaldagen. 

Takk for oppmerksomheten. 
 
               

Sommerjobb som guide på Leka Bygdemuseum 
Vi søker etter guide fra 01.07.19-31.07.19. 
Stillingen innebærer guiding av turister, vedlikeholdsarbeid som blant annet maling, 

rydding innendørs og utendørs. Hjelp til organisering av bygdedag.  
Vi søker etter person med interesse for Lekas historie og kultur, som er arbeidsom, 
imøtekommende og positiv og som behersker godt engelsk. 

Søknadsfrist. 01.06.19 Søknaden sendes til: majafurre@gmail.com 
For spørsmål eller nærmere informasjon ta kontakt med styrer Maja Furre,  

Tlf: 97731678 eller mail: majafurre@gmail.com 

 

 

mailto:majafurre@gmail.com
mailto:majafurre@gmail.com
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Ettermiddagstreff         
Mandag 17. juni er det sommeravslutning på Lekamøya Spiseri. 
               

Leka Sanitetsforening 
Storsymøte (sommeravslutning) 12.06 2019. 
I år tar vi turen over fjorden til Gutvik med ferja kl15.40 fra Skei,  kjører med egne biler. 

I Gutvik skal vi innom og se på Husmannsplassen, og deretter kjører vi til Ingunn´s hus for 
sosialt samvær. Er været bra skal vi se oss litt om og for dem som måtte ønske det, gå 

mot Sundsvika. Så blir det servering av Asiatisk mat. Utlodning skal vi også ha, så ta med 
gevinst. Bindende påmelding til Kirsti tlf. 97169508 innen 31.05. 
Alle er hjerteligvelkommen. Styret. 

               

Takk 
Takk for blomster og hilsninger på min 80 års-dag.  
Hilsen Målfrid 
 

 

 
 

Gudstjenester i Leka 2019 – våren 
Søndag  16.juni         MESSEFALL 
 

Trenger du skyss til kirken? Ring Beathe Mårvik 951 09 887 

 

https://www.google.no/imgres?imgurl=https://img.pixers.pics/pho_wat(s3:700/FO/64/13/43/52/700_FO64134352_ec4ce87153c355821105482690dc7a69.jpg,700,700,cms:2018/10/5bd1b6b8d04b8_220x50-watermark.png,over,480,650,jpg)/klistremerker-rosa-roser-vector-illustration.jpg.jpg&imgrefurl=https://pixers.no/klistremerker/rosa-roser-vector-illustration-64134352&docid=GfJc1FcKyG3bQM&tbnid=9zPJoU5I2dmoAM:&vet=10ahUKEwiE06iO1bviAhWCxcQBHU62BHIQMwiJASguMC4..i&w=700&h=700&itg=1&bih=994&biw=1680&q=roser rosa&ved=0ahUKEwiE06iO1bviAhWCxcQBHU62BHIQMwiJASguMC4&iact=mrc&uact=8
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Nyttige telefonnummer      
Leka kommune, servicekontoret  kl. 10.00 – 14.00 tlf   74 38 70 00 

Publikumsåpne kontorer forøvrig        kl. 11.00 – 14.00 post@leka.kommune.no   
      www.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   74 38 26 00 

Skatteetaten; ligningskontor     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 

Turistinformasjon       74 39 97 70     

Neste utgave av Lekaposten kommer om 2 uker, fredag 14.juni. Frist for innlevering av stoff  er mandag 
11.juni.Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff  tlf. 74 38 70 00    post@leka.kommune.no 

MØTER, ARRANGEMENT, AKTIVITETER, FRISTER 

JUNI 

Tirsdag 4. Kl 1500-1730 Rulle NTE-bygg 

Onsdag 5. Kl. 1030 Formannskapsmøte Lekatun 

Torsdag 6. Kl. 1700 Pilgrimsvandring på Leka Våttvika 

Torsdag 6. Kl. 1800 Sommerkonsert-musikk/kul.skole Herlaughallen 

Mandag 10. Kl. 2000 
Årsmøte i Leknessjøen 
Båtforening 

Biblioteket 

Tirsdag 11. Kl. 2000 Årsmøte i Leka Vassverk Lekatun 

Onsdag 12. 

Kl 1400-1500 Rulle i Gutvik 

Sommeravslutning for Leka  
Sanitetsforening 

 

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 

UKE 29  HERLAUGSDAGER  

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 

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

