
Нам дуже прикро за те, що відбувається 
у вашій країні, і за те, що ви були змушені 
тікати. Сподіваємося, вам буде цікаво 
провести час з нами.
У цьому листівці ми зібрали інформацію, 
яку було б корисно мати під рукою. 
Ви можете знайти більше інформації на 
berg.se/welcome

Дізнайтеся більше 
на berg.se/welcome
На веб-сайті муніципалітету ми 
зібрали більше інформації про 
школи, громадський транспорт 

і магазини, які можуть бути корисними для вас під 
час вашого перебування в Бергу.

Охорона здоров’я
Ви, хто втікає з України, маєте право на медичну 
та стоматологічну допомогу, яка не може чекати, 
наприклад, у разі гострих травм чи захворювань. Діти 
та молодь віком до 18 років завжди мають право на 
медичну та стоматологічну допомогу.

Ви можете знайти більше інформації про медичне 
обслуговування на berg.se/welcome

Інформація про охорону здоров’я
Якщо ви не впевнені, коли звертатися за медичною 
допомогою, ви можете зателефонувати за номером 
1177, щоб отримати медичну консультацію. Потім 
медсестра допоможе оцінити ваші проблеми. Ви 
також можете отримати пораду щодо того, що ви 
можете зробити самі, і поради, куди звернутися за 
допомогою. Телефонувати за номером 1177 можна 
цілодобово.

У екстрених випадках необхідно телефонувати за 
номером 112.

Медичний центр
Якщо ви або хтось із членів вашої родини потребуєте 
догляду, зазвичай ви можете отримати допомогу в 
медичному центрі. Тут працюють лікарі-спеціалісти 
загальної медицини та медичні сестри-спеціалісти.

Адреса лікарні  
Адреса: Vallmovägen 6C, 840 40 Svenstavik.
Телефон: 0687-166 00
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 8:00 до 17:00

Відділення невідкладної допомоги при 
лікарні
Якщо ви потрапили в серйозну аварію або раптово 
серйозно захворіли, ви повинні звернутися за 
допомогою до відділення невідкладної допомоги.

Адреса ШВИДКОї 
Адреса: Fältjägargränd, 831 31 Östersund. 
Телефон: 063-15 30 00 
Графік роботи: Цілодобово

контакт
Bergs kommun/ Муніципалітет Берг
Щоб зв’язатися з муніципалітетом Берга, 
зателефонуйте за номером телефону 0687-161 00

Графік роботи біржі:
Понеділок - четвер: 08:00-12:00, 13:00-16:00 
П’ятниця: 08:00-12:00, 13:00-15:00

Ви також можете електронною поштою: 
bergs.kommun@berg.se         

Migrationsverket/ Міграційне 
агентство Швеції
Шведське міграційне агентство відповідає за 
прийом біженців до Швеції.

Телефон для них 0771–235 235

Найближчий офіс знаходиться в Сундсваллі. На 
їхньому веб-сайті є інформація, спрямована на 
вас, хто приїхав з України.

https://www.migrationsverket.se/ukraine

Polisen/ Поліція
Якщо вам необхідно терміново викликати 
поліцію, телефонуйте за номером екстреної 
допомоги 112.

Відскануйте QR-код або відвідайте berg.se/welcome

Ласкаво просимо до
Муніципалітет Берг



Місця зустрічей і дозвілля
Бібліотека
У муніципальній бібліотеці ви маєте можливість 
безкоштовно брати книги. Також є можливість 
читати газети та брати фільми. Ви можете знайти 
бібліотеку в Svenstavik за адресою Skolvägen 6, 845 
31 Svenstavik.

Графік роботи бібліотеки Свенставика

Понеділок: 12.00-19.00

Вівторок: 12.00-17.00

Середа: 12.00-17.00

Четвер: 12.00-17.00

П’ятниця: 12.00-15.00

Friluftslånet/ ΠΟЗИЧИТИ СПОРТИВНИЙ 
ІНВЕНАР
Friluftslånet функціонує як бібліотека, де ви 
можете безкоштовно позичити спортивний і 
активний інвентар на термін до двох тижнів. 
СПОРТИВНИЙ ІНВЕНАР можна отримати 
в кафе Svenstahallen у Свенставіку. Адреса: 
Skolvägen 1, 845 31 Svenstavik.

Години роботи для зовнішньої позики:

Вівторок: 12.00-17.00

Середа: 12.00-17.00

Четвер: 12.00-15.00, 17.00-19.00

П’ятниця: 12.00-17.00

Кожну другу суботу: 10.00-13.00 (парні тижні)

 
Спортивний комплекс
Щосуботи з 10.00 до 13.00 усі бажаючі можуть 
безкоштовно спробувати себе в спорті та 
розвагах на Svenstahallen. Реєстрація не потрібна.

Тоді Svenstahallen знаходиться за адресою 
Skolvägen 1, 845 31 Svenstavik.

Природний заповідник
На Говербергеті є прекрасний природний 
заповідник і відкритий майданчик із 
захоплюючою природою. Від інформаційної 
хатинки на вершині Ховербергет кілька 
стежок ведуть вас до прекрасної природи. 
У кількох місцях на горбистій місцевості є 
оглядові майданчики, де можна відпочити та 
насолодитися чудовим видом.

Allemansrätten/ Право загального доступу

У Швеції всім дозволено перебувати на природі, 
навіть на чужих територіях. Це називається 
allemansrätt і є важливою частиною шведської 
культури. Право громадськості також означає, 
що ми повинні бути обережними і не турбувати 
інших людей або тварин. Ми також не повинні 
завдавати шкоди природі чи тому, що належить 
іншим, або смітити.

Ви можете прочитати більше про публічні права 
на www.naturvardsverket.se/allemansratten

Більше інформації
Ви можете знайти більше інформації  
на berg.se/welcome


