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Utgiver Leka kommune

Hei!
Vi går en ny bokhøst i møte og da blir det noen forandringer på biblioteket.
Vi ønsker at småbarnsforeldre skal få mulighet til å komme innom for å finne bøker til en
koselig lesestund på kvelden. Vi forlenger derfor åpningstiden på onsdagskvelden slik at
det passer fint å ta turen innom før eller etter bassenget, eller for å finne en koselig bok i
god tid før leggetid.
Vi flytter også åpningstiden for dagtid fra onsdag til torsdag slik at elevene får mulighet til
å låne bøker før helgen, eller for å forberede seg til leksehjelp om de trenger ekstra
oppslagsverk mm. Alle er velkomne innom for å låne bøker i åpningstidene.
Ønsker alle en koselig bokhøst og hjertelig velkommen innom!
Åpningstider på biblioteket:
Mandag 12:00 – 14:30
Onsdag 17:00 – 20:00
Torsdag 12:00 – 14:30

Hilsen
Line Rogne

Det er nå laget en ny Facebook-gruppe som heter
«Hva skjer i Leka»
Hensikten med denne gruppen er at man kan dele arrangementer som holdes i Leka. Dette
kan være kurs, idrettsarrangement, kulturelle innslag, turer, dugnader og annen
informasjon. Med denne siden får vi alle arrangement samlet på en og samme plass.
Gruppen er KUN for å informere om div kommende arrangement i Leka og som er allment
tilgjengelig og relevant for Lekas befolkning
Oppfordrer dere til å bruke siden, hvor dere selv kan legge inn arrangementer.
Følg grupperegler.

Vaksinering, oppfriskningsdose med koronavaksine, for de
over 75 år - TIRSDAG 23. august kl 10.30 – 13.30 på Helsesenteret

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.
Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper gjelder derfor uavhengig av
om man nylig har gjennomgått infeksjon.
Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være
minimum 3 uker, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons.
Det er bare å møte opp for aktuell aldersgruppe, det blir IKKE sendt ut innkalling til
vaksineringa.
Vaksinering av personer 65-74 år, samt risikogrupper 18-64 år, vil skje etter 1.september,
info om dato vil komme.
Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker; fredag 2.september 2022. Frist for innlevering av
stoff er mandag 29.august 2022. Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff, tlf. 74387000
post@leka.kommune.no
Du finner også Lekaposten på www.leka.kommune.no
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Informasjon fra Leka kommune
Ledig stilling i Leka kommune – Helsesykepleier
Vår helsesykepleier gjennom en årrekke skal gå av med pensjon, og Leka kommune søker av den
grunn etter helsesykepleier i 50 % stilling.
Vi søker deg som er en faglig dyktig helsesykepleier med interesse og engasjement for å arbeide
med barn, unge og deres familier. Du må kunne skape gode relasjoner til målgruppen og
samarbeidspartnere, og være med å utvikle tjenesten ytterligere.
Stillingen blir ledig for tiltredelse 01.11.22 .
Du vil ha hovedkontor ved Leka helsesenter, men også eget kontor ved Leka barne- og
ungdomsskole. Det er vel 60 elever i skolen, og 30 barn under skolealder.
Stillingen er underlagt tjenesteområdet helse og velferd, men har tett samarbeid med
tjenesteområdet oppvekst og familie.
Kommunen har en ressurs på 20 % i et treårig prosjekt for styrking av helsestasjonstjenestene.
Dersom det er ønskelig, så kan denne stillingsandelen legges til helsesykepleierstillingen slik at den
blir på 70 %.
Jordmor, PPT, barnevern, ergoterapeut og kommunepsykolog er eksterne ressurser som det er et
velfungerende samarbeid med. Helsesykepleier koordinerer disse tjenestene opp mot eksisterende
behov.
Ansvarsområde og oppgaver

-

Praktisk arbeid ved helsestasjonen og i skolehelsetjenesten
Utenlandsvaksinering
Smittevern
Deltakelse i samarbeidsfora og samarbeid med eksterne aktører
Veiledning og rådgivning i familier
Faglig, administrativt og budsjettmessig ansvar for tjenesten
Koordinering av tjenestene
Flyktningehelse

Kvalifikasjoner

-

Godkjent helsesykepleier, i mangel på søkere med godkjent utdanning, åpnes det for at
søkere med sykepleierutdanning kan bli vurdert

-

Erfaring fra helsestasjon eller lignende arbeid
Ønskelig med kompetanse innenfor COS-P, og BAPP er ønskelig
Erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel
Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
Grunnleggende IKT-kompetanse
Politiattest uten anmerkninger
Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

-

Ansvarsbevisst, nøyaktig og strukturert
Målrettet, engasjert og fleksibel
Gode evner både til samarbeid og selvstendig arbeid
Engasjert og fleksibel
Kan arbeide selvstendig
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

-

Veiledning og nødvendig opplæring fra helsesykepleier ved oppstart
En jobbhverdag i et lite og godt miljø med kollegaer, samarbeidspartnere og innbyggerne
Spennende og varierte oppgaver
Arbeid i en godt etablert tjeneste
Lønn i henhold til kompetanse og tariff
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Egen bil må kunne benyttes i tjenesten.
Tilsetting skjer etter intervju, og ved valg av kandidat til stillingen vil vi legge vekt på personlig
egnethet.
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommunalsjef for helse og velferd Helga Bogen
Størseth 936 92 634, og helsesykepleier Gunnhild Gutvik 470 51 135.
Søknader med CV og referanser sendes til post@leka.kommune.no
Søknadsfrist 20.09.22

LEKA BARNEHAGE, hva bygger vi vårt arbeid på?
Barnehageloven og Rammeplanen er barnehagens viktigste styringsdokument.
Barnehageloven ligger til grunn for alle offentlige godkjente barnehager. Rammeplanen er
en offentlig vedtatt læreplan som gjelder for alle barnehager i Norge. Den er forskrift til
barnehageloven som beskriver mer detaljert hva barnehagen skal inneholde og hvilket
ansvar personalet har. Alle barnehager skal bygge sitt arbeid på det som står i
rammeplanen.
Rammeplanen har 7 fagområder, hvorav et heter «Nærmiljø og samfunn».
I fagområdet står det bl.a: Gjennom utforskning, opplevelser og erfaringer skal
barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med blant annet eget nærmiljø, lokale tradisjoner,
ulike landskap og bli kjent med lokalhistorie.
Gjennom Lekaposten vil vi i Leka barnehage vise hvordan vi arbeider med deler av de
forskjellige fagområdene.
Første innlegg er en del av fagområdet «Nærmiljø og samfunn»
Hvert år lager barnehagen er årsplan som viser hvordan vi jobber med hvert enkelt
fagområde.
I mai og juni har Leka barnehage lokale severdigheter som tema.
Dette arbeidet er med på å gi barna kunnskap om kommunen sin, samt tilhørighet.
Følgende steder besøkes: Trollholet, Lauvhatten, Leka Bygdemuseum, Herlaughaugen,
Støypet, Kvaløya -Ørnerovet, strandturer, turer i barnehagens nærmiljø.
Leka barnehage legger også til rette for at barna skal få medvirke til Leka kommunes
samfunnsplan. Barna sier noe om hva som er best med Leka og hvilke drømmer de har for
Leka. Da er det viktig at de har kjennskap til kommunen de bor i.
REISEBREV FRA VÅR ÅRLIGE TUR MED FØRSKOLEBARNA TIL KVALØYA OG STØYPET MED
TEMA ØRNEROVET.
Først gikk turen til kommunehuset.

På kommunehuset fikk barna se kjolen til Svanhild og ei utstoppa havørn.
Videre arbeid i barnehagen: finne fakta opplysninger om havørna.
Det fortelles fra barneboka om «Ørnerovet på Leka» av Bente Roestad.
På langt hold ser vi merkene i Hagafjellet.

Turen vår gikk til Støypet.
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Svanhilds storebror Jarl var Emils oldefar.
(Emil i hvit t-skjorte)

En turglad gjeng med egen tursekk.

På tur opp til Støypet så vi utover til Horta hvor Svanhild bodde som liten. Vel fremme på
Støypet ble det matpause, samling og leik.
Videre arbeid i barnehagen: fakta opplysninger om Horta, familiemedlemmene til Svanhild,
rullesteiner, serpentin.
Med på turen:Førskolebarn: Emil Thorsen, Svanhild Fjellseth, Samuel Holand Stene, Sigurd
Furre Solberg, Martine Hansen Sandnes. Ansatte: Anita Hansen Strand og Linda Hansen
Ekrem.
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Fire nye flyktninger fra Ukraina
Leka kommune har nå blitt bedt om å bosette en ny liten familie på 4, mor, to sønner og
en bestemor fra Ukraina. Det er det vi vet om de så langt.
De kommer til oss etter 29 august.
Vi ønsker å appellere til givergleden til den enkelte Lekaværing som har vært fantastisk til
de to første som kom, og kjøpe eller gi en liten gave, matkurv, leker til to gutter på 7 og 2
år. Om lekene er brukte eller nye, så lenge de er hele og fine, så vil det være med på å
gjøre det koselig for de som kommer til oss. Vi kan ta imot dette på administrasjonen
på Lekatun.
De to som er kommet har gitt utrykk for at de trives godt og føler seg veldig velkommen
og det er vi glade for.

Folkemøte Utslippsfri Metro til Sjøs
Metro-Opus inviterer til åpent folkemøte på Leka Brygge lørdag 20. august klokken 16:00.
Her vil det bli informert om utviklingsprosjektet Utslippsfri Metro til Sjøs. Det kommer flere
innleggsholdere fra politikken og lokalt næringsliv.
Med folkemøtet ønsker vi å åpne opp for innspill og diskusjon. Dette vil gi oss et viktig
grunnlag i prosjektarbeidet.
På kvelden blir det også servert en tre-retter-middag for de som ønsker det.

Vel møtt!

Leka Sokn
Gudstjeneste i Leka kirke søndag 11.september kl 12.00.
Konfirmantjubileum.

AKTIVITETSKALENDER
Lørdag 20.
Tirsdag 30.

Kl 1600
Kl 1500-1730

August
Åpent folkemøte – Metro-Opus
Rulle – gjenvinningsmottak

Leka Brygge
NTE-bygg
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Tirsdag 6.

Kl 1045

Torsdag 8.

Kl 1045

Søndag 11.

Kl 1200

Tirsdag 13.
Tirsdag 13.

Tirsdag 27.
Torsdag 29.

Kl 1500-1730
Kl 1045
Kl 1145
Kl -Kl 1500-1730
Kl 1045

Onsdag 5.
Tirsdag 11.
Tirsdag 25.

Kl 1900
Kl 1500-1730
Kl 1500-1730

Søndag 13.

Kl 1900

Nyttige telefonnummer
Leka kommune, servicekontoret
Lege/ legesekretær
Legevakt
Nødnummer legevakt
Politi
Nødnummer politi
Brann
Tannlege–Ytre Namdal tannklinikk
Veterinærvakt
Namdal Landbrukstjenester SA
Kontakt ved påkjørsel av dyr
Leka sykestue
Hjemmesykepleien
Pasienttelefon, sykestua
Tildelingskoordinator/brukerkontor
Werna Arntzen
Helsesykepleier Gunnhild J. Gutvik
Fysioterapeut Arnfinn Holand
Kirkekontor
Sokneprest Johannes Kvangarsnes
Kirkeverge Arild Hestø
Tilbringertjenesten og handlerute
Leka Taxi AS
Ghanam Taxi
Leka vassverk SA, Arve Haug
Anders Larsen
Skatteetaten; ligningskontor
NAV Leka
Politikontakt – Morten S. Halvorsen
Lekaferga
Turistinformasjon
Fjord Viking (hurtigbåt)
Midtre Namdal Avfallsselskap

September
Møte i råd for personer med nedsatt
funksjonsevne
Møte i eldrerådet
Gudstjeneste i Leka kirke –
Konfirmantjubileum - Kirkekaffe
Rulle – gjenvinningsmottak
Møte i administrasjonsutvalget
Møte i formannskapet
Møte i ungdomsrådet
Rulle – gjenvinningsmottak
Møte i kommunestyret
Oktober
Turneteateret: «Idiot»
Rulle – gjenvinningsmottak
Rulle – gjenvinningsmottak
November
Turneteateret: «Bondetinget»
74 38 70 00
74 38 70 38
116117
113
02800
112
110
74 17 60 20
74 39 91 66
40 00 15 09
95 82 65 28
47 50 86 05
90 11 05 72
47 51 50 10

kl.10.00–14.00
kl.11.00–12.00

Lekatun
Lekatun
Leka kirke og
Herlaughallen
NTE-bygg
Lekatun
Lekatun
Lekatun
NTE-bygg
Lekatun
Herlaughallen
NTE-bygg
NTE-bygg
Herlaughallen

ma.-fr.
ma.-fr.

46 91 87 69
47 05 11 35
99 59 39 67
74 39 54 00
97 13 32 48
90 86 08 14 ah585@kirken.no Kontordag på Leka første torsdag i mnd – kl 11-13
07 417
40 69 27 00
46 80 91 15
91 77 85 43
91 59 66 96
80 08 00 00
55 55 33 33
kl.10.30–14.30 onsdager
91 16 03 06
hverdager kl 08-15
95 73 70 53
74 39 97 70
48 29 45 60
74 28 17 60
firmapost@mna.no
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Innbyggerundersøkelse i Leka kommune
For først gang i kommunens historie, skal kommuneplanens
samfunnsdel nå utarbeides. Kommuneplanens samfunnsdel er
kommunens viktigste plan!
Leka kommune er i full gang med å utarbeide den såkalte
«Kommuneplanens samfunnsdel». Dette er en plan som skal ta for seg
hvordan kommunen skal utvikle tjenestene, legge til rette for
samfunnsutvikling og hvordan kommunen bør løse oppgavene på en
best mulig måte.
Planen tar stilling til langsiktige utfordringer, og fastsetter mål og
strategier for kommunen. Planen er grunnlaget for alle typer planer i
kommunen og hvordan virksomheten skal drives. Kommuneplanens
samfunnsdel har et tidsperspektiv på 12 år. Planen som nå skal
utarbeides skal derfor omfatte perioden 2023 – 2035.
I denne forbindelsen er ditt bidrag som innbygger svært viktig! Vi håper
og tror at nettopp du er opptatt av hvordan Leka kommune sin framtid
skal bygges!
Leka kommune gjennomfører derfor nå en innbyggerundersøkelse, her
hele befolkningen i alle aldre, inviteres til å delta.
Undersøkelsen er helt anonym, og det er ikke sporbarhet i
undersøkelsen til enkeltpersoner.
TAKK FOR DITT BIDRAG!

Vi oppfordrer til å svare elektronisk på innbyggerundersøkelsen.
Her er lenken: Innbyggerundersøkelse - Leka kommune
Ønsker du å bruke papirversjonen:
•
Riv ut disse sidene
•
Ikke skriv navn på undersøkelsen
•
Fyll ut skjema
•
Stift sammen eller legg i konvolutt
•
Leveres i postkasse ved inngangen til Lekatun
•
Svarfrist INNEN 9.september
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1. Kjønn *Obligatorisk
1) Mann
2) Kvinne
2. Hvor gammel er du? *Obligatorisk
1) 0-15 år
2) 16-20 år
3) 21-29 år
4) 30-39 år
5) 40-59 år
6) 60-79 år
7) Over 80 år
3. Hva er din høyeste fullførte utdannelse? *Oppgi kun ett svar – obligatorisk
1) Grunnskole
2) Videregående skole/fagskole/yrkesutdanning
3) 1-3 års utdannelse ved høgskole/universitet
4) Mer enn 3 års utdannelse ved høgskole/universitet
4. Hva er din sivilstatus? *Oppgi kun ett svar – obligatorisk
1) Gift
2) Samboer
3) Eneboer
4) Enke / enkemann
5. Hvilken boform har du? *Obligatorisk
1) Enebolig
2) Leilighet
3) Fritidsbolig

6. Leie eller eier du bopel? *Obligatorisk
1) Leier
2) Eier
3) Ingen av delene
7. Hvor mange barn under 18 år har du forsørgeransvar for? * Både helt eller delvis. Oppgi kun ett svar obligatorisk
1) Ingen
2) 1
3) 2
4) 3
5) 4
6) 5+
8. Hva driver du med? * Oppgi gjerne flere svar - obligatorisk
1) Ansatt i offentlig sektor
2) Ansatt i privat sektor
3) Pensjonist
4) Uføretrygdet
5) Selvstendig næringsdrivende
6) Student
7) Jobbsøker
8) Elev
9) Annet:
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9. Hvor mange år har du bodd i kommunen? - * Oppgi kun ett svar - obligatorisk
1) Under 4 år
2) 4-10 år
3) Over 10 år
4) Er ikke fastboende
10. Har du politiske verv?
1) Nei
2) Ja
3) Annet
11. Har du verv i en frivillig organisasjon?
1) Nei, og er heller ikke medlem i en frivillig organisasjon
2) Nei, men er medlem i en eller flere frivillige organisasjoner
3) Ja
12. Hva synes du om at du kan bli spurt om å delta med frivillig arbeid * Oppgi kun ett svar
1) Positiv
2) Negativ
3) Har ingen mening
13. Din mening om følgende påstand: «Jeg opplever at min kommune leverer tjenester som er tilpasset mine
behov»
1) Ja
2) Nei
3) Har ingen mening
14. Din mening om følgende påstand: «Jeg opplever at jeg har muligheten til å være med å utvikle mitt eget
lokalsamfunn»
1) Ja
2) Nei
3) Har ingen mening
Fritekst:

15. Din mening om følgende påstand: «Min kommune samarbeider med frivilligheten»
1) Ja
2) Nei
3) Har ingen mening
Fritekst:

16. Din mening om følgende påstand: «Min kommune er en attraktiv arbeidsgiver»
1) Ja
2) Nei
3) Har ingen mening
Fritekst:

17. Din mening om følgende påstand: «Min kommune har sunn økonomi»
1) Ja
2) Nei
3) Har ingen mening
Fritekst:
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18. Din mening om følgende påstand: «Min kommune er klima og miljøvennlig»
1) Ja
2) Nei
3) Har ingen mening
Fritekst:

19. Din mening om følgende påstand: «Min kommune tilrettelegger for og samarbeider godt med lokalt
næringsliv»
1) Ja
2) Nei
3) Har ingen mening
Fritekst:

20. Din mening om følgende påstand: «Min kommune arbeider aktivt for å skape attraktive nærområder»
1) Ja
2) Nei
3) Har ingen mening
Fritekst:

21. Din mening om følgende påstand: «Det er god tilgang på møteplasser / sosiale treffpunkt»
1) Ja
2) Nei
3) Har ingen mening
22. Hvilke møteplasser foretrekker du? (*oppgi gjerne flere svar)
1) Serveringsteder (kafe, restaurant, utested og pub)
2) Hjemme hos naboer / venner / andre
3) Parker, friluft lekeplasser
4) Idrettsanlegg (både bygning og uteareal)
5) Samfunnshus / grendehus
6) Butikker
7) Ungdomsklubb
8) Frivilligsentral
9) Kirkerom / religiøse møtesteder
10) Rådhus og andre offentlige bygg
11) Annet:

23. Din mening om følgende påstand: «Mobildekning og fiber i mitt område er god»
1) Ja
2) Nei
3) Har ingen mening
Fritekst:

24. Leka bør arbeide for å markere seg som (*velg inn til 3 svar alternativer)
1) Næringskommunen
2) Folkehelsekommunen
3) Frilufts kommune
4) Landbrukskommunen
5) Reiselivskommune
6) Klima- og miljøkommunen
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7)
8)
9)
10)
11)
12)

Kulturkommunen
Bærekraftskommunen
Opplevelses- og arrangementskommunen
Innovasjonskommunen
Hyttekommunen
Annet:

25. Din mening om følgende påstand: «Skoleveien er trygg»
1) Enig
2) Uenig
3) Har ingen mening
Fritekst:

26. Din mening om følgende påstand: «Arbeidsveien min er trygg»
1) Enig
2) Uenig
3) Har ingen mening
Fritekst:

27. Vil du anbefale venner å flytte til ditt nærområde? (*Oppgi kun 1 svar)
1) Ja
2) Nei
3) Har ingen mening

28. Årsaker til at du IKKE ønsker å anbefale venner å flytte til ditt nærområde? (velg opptil 3 svaralternativer)
1) Vanskelig å få arbeid
2) Folk er intolerante og lite inkluderende
3) Det er få steder å møtes
4) Vanskelig å finne bolig
5) Lite trivelig nærmiljø
6) Det er få kultur- og aktivitetstilbud
7) Folk blir ikke verdsatt
8) Det vi trenger i hverdagen er lite tilgjengelig
9) Det støttes ikke opp om nye initiativ
10) Dårlige lekeområder
11) Lite dugnadsinnsats og initiativ
12) Dårlige sykkelstier og turløyper
13) Vanskelig å få barnehageplass
14) Dårlig offentlig kommunikasjonsmuligheter
15) Andre årsaker:

29. Årsaker til at du ønsker å anbefale venner å flytte til ditt nærområde? (velg opptil 3 svaralternativer)
1) Trivelig nærmiljø
2) Gode grøntområder, friområder og friluftsliv
3) Gode sykkelstier og turløyper
4) Det vi trenger i hverdagen er godt tilgjengelig
5) Lett å få barnehageplass
6) Lett å finne bolig
7) Det er fint her
8) Det er et godt kultur- og aktivitetstilbud
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9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Lite støy, lukt og forsøpling
God dugnadsinnsats og initiativ
Liten trafikkbelastning
Lett å få relevant jobb
Folk er tolerante og inkluderende
Lett for begge ektefellene å få relevant arbeid
Folk blir verdsatt
Det er mange steder å møtes
Det støttes opp om nye initiativ
Gode lekeområder
Andre årsaker:

30. Ønsker du å delta i utviklingen av din kommune - (* Oppgi kun ett svar)
1) Ja
2) Nei
3) Hvis nei, Hvorfor…….

31. Hvilke områder kunne du tenkt deg å være med på å påvirke? (* Velg opp til 3 svar)
1) Oppvekst for barn og unge
2) Eldreomsorg
3) Trivsel- og inkludering
4) Grendesamfunn
5) Helsetilbud
6) Næringsutvikling
7) Infrastruktur
8) Klima- og miljø
9) Boligtilbud
10) Annet:

32. På hvilke måter ønsker du å delta med å utvikle din kommune? (*Velg opp til 3 svar)
1) Jeg vil svare på spørreundersøkelser
2) Jeg vil delta i frivillig arbeid
3) Jeg vil gi tilbakemelding og forslag til forbedringer på tjenestene som jeg bruker
4) Jeg vil komme med forslag via nettjenester
5) Jeg ønsker å jobbe med kommunen og andre for å finne felles løsninger
6) Jeg ønsker å delta på møter hvor kommunen hører på mine forslag
7) Jeg vil møte de folkevalgte
8) Jeg vil bli folkevalgt
9) Annet:

33. På hvilke måter foretrekker du å kommunisere med kommunen? (*Velg opp til 3 svar)
1) E-post
2) Telefon
3) Personlige møter
4) Kommunens nettside / hjemmeside
5) SMS
6) Facebook
7) App
8) Gjennom å delta på kommunale møter
9) Annet:
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34. Hvilken informasjonskanal benytter du for kommunal informasjon?
1) Kommunens nettsider
2) Kommunens Facebook sider
3) Lekaposten
4) Kommunens servicekontor
5) Google eller annen søkemotor
35. FNs bærekraftsmål skal være det politiske hovedsporet i Norge. Hvilke av de 17 bærekraftsmålene mener
du er mest relevant for Leka: *(*velg opptil 5 svar)
1) Utrydde fattigdom
2) Utrydde sult
3) God helse
4) God utdanning
5) Likestilling
6) Rent vann og gode sanitære forhold
7) Ren energi for alle
8) Anstendig arbeid og økonomisk vekst
9) Innovasjon og infrastruktur
10) Mindre ulikhet
11) Bærekraftige byer og samfunn
12) Bærekraftig produksjon
13) Stoppe klimaendringene
14) Liv under vann
15) Liv på land
16) Fred og rettferdighet
17) Samarbeid for å nå målene

36. Har du andre innspill til utviklingen av Leka kommune
Fritekst
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37. Hva er viktig for deg?
Fritekst:

Takk for ditt bidrag.
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