
Vi är så ledsna för vad som händer i ditt land 
och för att du har blivit tvungen att fly. Vi 
hoppas att du ska trivas den tid du är hos oss. 
I denna flyer har vi samlat information som 
kan vara bra att ha nära till hands. Mer 
information hittar du på berg.se/welcome

Läs mer på berg.se/welcome
På kommunens webbplats har vi 
samlat mer information om bland 
annat skola, kollektivtrafik och 
affärer som kan vara bra att känna 
till under din i Berg. Där finns även 
länkar till andra bra webbplatser.

Sjukvård
Du som är på flykt från Ukraina har rätt att få sjukvård och 
tandvård som inte kan vänta, exempelvis vid akuta skador 
eller sjukdomstillstånd. Barn och ungdomar under 18 år 
har alltid rätt att få sjukvård och tandvård.

Mer information om din rätt till sjukvård hittar du på berg.
se/welcome

Sjukvårdsupplysning
Om du är osäker på när du ska söka vård kan du ringa 
telefonnummer 1177 för att få sjukvårdsrådgivning. Då 
hjälper en sjuksköterska till med att bedöma dina besvär. 
Du kan också få råd om vad du kan göra själv och råd om 
var du kan söka hjälp. Du kan ringa telefonnummer 1177 
dygnet runt.

Vid en nödsituation ska du ringa telefonnummer 112.

Hälsocentral
Om du eller någon i din familj behöver vård kan ni oftast 
få hjälp på en hälsocentral. Här arbetar läkare som är 
specialister i allmänmedicin och specialistutbildade 
sjuksköterskor.

Hitta till hälsocentralen
Adress: Vallmovägen 6C, 840 40 Svenstavik.  
Telefonnummer: 0687-166 00 
Öppettider: Måndag - fredag kl 8-17

Akutmottagning på sjukhuset
Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig 
svår sjukdom ska du söka vård på en akutmottagning.

Hitta till sjukhuset
I Jämtland finns akutmottagningen på Östersunds sjukhus. 

Adress: Fältjägargränd, 831 31 Östersund. 
Telefonnummer: 063-15 30 00 
Öppettider: Dygnet runt

Kontakt
Bergs kommun
För att komma i kontakt med Bergs kommun 
ringer du växeln på telefonnummer 0687-161 00

Växelns öppettider är:
Måndag - Torsdag : 08:00-12:00, 13:00-16:00 
Fredag: 08:00-12:00, 13:00-15:00

Du kan även maila till: bergs.kommun@berg.se

Migrationsverket
Migrationsverket ansvarar för att ta emot 
flyktingar till Sverige.

Telefonnumret till dem är 0771–235 235

Närmaste kontor finns i Sundsvall. På deras 
hemsida finns information som vänder sig till dig 
som kommer från Ukraina.

https://www.migrationsverket.se/ukraine

Polisen
Om du behöver ringa polisen akut, ringer 
larmnumret 112.

Scanna QR-kod eller besök berg.se/welcome

Välkommen till  
Bergs kommun



Mötesplatser och fritidsaktiviteter
Bibliotek
På kommunens bibliotek har du möjlighet att låna 
böcker kostnadsfritt. Där finns det även möjlighet att 
läsa tidningar och låna film. Biblioteket i Svenstavik 
hittar du på Skolvägen 6, 845 31 Svenstavik.

Öppettider för Svenstaviks bibliotek

Måndag: 12.00-19.00

Tisdag: 12.00-17.00

Onsdag: 12.00-17.00

Torsdag: 12.00-17.00

Fredag: 12.00-15.00

Friluftslånet
Friluftslånet fungerar som ett bibliotek där du kan 
låna sport- och friluftsutrustning gratis upp till två 
veckor. Friluftslånet finns i caféet på Svenstahallen 
i Svenstavik. Adressen är Skolvägen 1, 845 31 
Svenstavik.

Öppettider för friluftslånet:

Tisdag: 12.00-17.00

Onsdag: 12.00-17.00

Torsdag: 12.00-15.00, 17.00-19.00

Fredag: 12.00-17.00

Varannan lördag: 10.00-13.00 (jämna veckor)

Allmänhetens tider
Varje lördag kl 10.00-13.00 är alla välkomna till 
Svenstaviks sporthall för att gratis testa på sporter 
och aktiviteter. Ingen anmälan krävs.

Svenstaviks sporthall hittar då på Skolvägen 1, 845 31 
Svenstavik.

Naturreservat
På Hoverberget finns ett vackert naturreservat 
och friluftsområde med spännande natur. Från 
informationsstugan på toppen av Hoverberget utgår 
flera stigar som leder dig ut i den fina naturen. 
På flera platser i den kuperade terrängen finns 
utsiktsplatser där du kan rasta och njuta av den fina 
utsikten.

Allemansrätten

I Sverige får alla vara i naturen, även i områden som 
någon annan äger. Detta kallas allemansrätt och är 
en viktig del i den svenska kulturen. Allemansrätten 
betyder också att vi måste vara försiktiga och inte 
störa andra människor eller djur. Vi får inte heller 
skada naturen eller något som andra äger.

Du kan läsa mer om allemansrätten på www.
naturvardsverket.se/allemansratten

Mer information
Mer information hittar du på  
berg.se/welcome


