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Інформація від комуни Лессебу  
 
Вітаємо у комуні Лессебу. Ми є місцевим органом влади, і ви можете зв’язатися з нами 
у разі виникнення запитань. У комуні є чотири поселення міського типу: Лессебу, 
Ховманторп, Коста і Скрув. Більшість жителів проживають в одному з цих поселень 
міського типу, в усіх є продуктові магазини. Є об’єднання та волонтери, які 
організовують місця зустрічі, які ви можете відвідати.  
 
Відстані невеликі, тому можна легко дістатися до усіх поселень. Між поселеннями 
приблизно 10-20 кілометрів, у потрібне місце можна доїхати автобусом.  
 
У Швеції 290 комун, а комуна Лессебу є однією з них. Комуни відповідають, серед 
іншого, за школи, догляд за дітьми, догляд за особами літнього віку та особами з 
обмеженими можливостями, за бібліотеки і питання дозвілля.  
 
Комуна Лессебу знаходиться на півдні Швеції у лені (регіональний рівень влади), який 
називається Крунуберг. Лессебу і Крунуберг знаходяться у провінції Смоланд. Люди, 
які живуть у Лессебу, іноді звуть себе смоландцями.  
 
У комуні приблизно 8600 жителів, 300 підприємств, її щорічно відвідує майже мільйон 
туристів. Комуна Лессебу знаходиться на території, яка називається Гласрікет, тут скло 
обробляють кілька сотень років. Скло і природа – це основні причини, чому до нас 
приїжджають туристи.  
 
Регіональні служби (служба охорони здоров’я, Міграційне управління, бюро 
зайнятості) знаходяться у місті Векше, найближчому великому місті і столиці лену 
Крунуберг. У Векше більше магазинів та великий вибір культурних і розважальних 
закладів. До Векше приблизно 30 кілометрів. На автомобілі дістатися можна по трасі 
25 у напрямку Векше/Гальмстад. Дістатися до Векше можна автобусом 218/219, а 
також поїздом з Лессебу і Ховманторпа.  
 
Головна сторінка комуни Лессебу: www.lessebo.se. 
Адреса електронної пошти: info@lessebo.se  
Телефон: 0478-125 00 
 

Про Швецію 
 
У Швеції мешкає приблизно 10,5 мільйонів жителів, а найближчими сусідніми 
країнами є Данія, Норвегія та Фінляндія. Формально Швеція є монархією, однак 
реально країною керує Ріксдаг (парламент) та уряд. Швеція доволі витягнута країна, 
відстань від південного до північного кордону складає приблизно 1500 км. 
Найбільшим містом є Стокгольм, у столичному регіоні проживає приблизно 2,4 млн. 
жителів.  
 
Демократія у Швеції розвивалися впродовж 100 років та відіграє важливу роль. Саме 
люди обирають політиків. Політики та органи влади повинні працювати так, щоб 
людям жилося добре. Інакше вони можуть втратити роботу. Політикам і державним 
службовцям забороняється отримувати гроші від тих, хто хоче вплинути на них, а 
також використовувати свою владу для отримання вигоди для себе або інших.  
 
Більше про Швецію можна дізнатися на сайті: Informationsverige.se 

http://www.lessebo.se/
mailto:info@lessebo.se
https://www.informationsverige.se/
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Проживання у комуні Лессебу  
 
Школи та догляд за дітьми 
Комуна Лессебу відповідає за школи і догляд за дітьми. У Лессебу, Ховманторпі, Коста 
та Скруві є школи і дошкільні навчальні заклади для дітей віком від 3 до 13 років. У 
Лессебу є школа для старших дітей. Міграційне управління повідомляє комуні Лессебу 
про те, що є дитина, якій потрібна школа у комуні Лессебу. Після цього комуна Лессебу 
зв’язується з опікуном, який відповідає за дитину. Можна також напряму зв’язатися з 
комуною Лессебу з питань, які стосуються школи і догляду за дітьми.  
 

Ліки та медичне обслуговування  
Докладнішу інформацію можна отримати від органів влади регіону Крунуберг, які 
відповідають за охорону здоров’я та медичне обслуговування. 

• Медичний центр Лессебу: Стургатан 67. Зателефонуйте і запишіться на прийом: 
0478-79 49 00.   

• Аптека знаходиться в Лессебу, Стургатан 71 
 

Магазини  
В усіх населених пунктах є продуктові магазини. У багатьох населених пунктах є також 
невеликі магазинчики.  
  
Великі продуктові магазини: 

• Лессебу: ICA, Бруксгатан 7, і Coop, Стургатан 71 
• Ховманторп: ICA, ,Стургатан 61 
• Коста: Coop, Стура веген 49 
• Скрув: Matöppet, Стургатан 2 

 

Поїздки автобусом та поїздом  
Особи, які втекли від російського вторгнення, можуть користуватися своїм чинним 
українським паспортом або посвідченням особи в якості законного квитка при поїздках 
громадським транспортом у лені Крунуберг. 

• Це стосується поїздок міськими та регіональними автобусами, а також поїздами 
Öresundståg і Krösatågen. 

• Пред’явіть свій дійсний паспорт або посвідчення особи провіднику поїзда або 
водію автобуса. 

 

Місця зустрічей 
У місцях зустрічей можна збиратися, щоб поговорити один з одним. У певний час ви 
можете зустріти людей з населеного пункту, з організацій з надання допомоги чи з 
органів влади комуни. Інформацію про місця зустрічей можна знайти у розділі іншої 
інформації.  
 

Заклади громадського харчування 
У населених пунктах є кав’ярні та ресторани. Найпоширенішим типом ресторану є 
піцерія. Запитайте про чайові!  
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Фізкультура, спорт і культура  
 

Бібліотеки 
Бібліотеки є в усіх населених пунктах. Там можна взяти на деякий час книги та знайти 
інформацію. У Лессебу бібліотека знаходиться у Будинку культури, Стургатан 51. У 
Коста і Скруві бібліотеки знаходяться у будинку громади. У Ховманторпі бібліотека 
розташована біля церкви за адресою: Стургатан 46.  
 
Заняття спортом на свіжому повітрі 
В усіх населених пунктах є підсвічувані бігові доріжки, на яких можна ходити і бігати. Є 
також тренажерна зала, в якій кожен може тренуватися.  
 

Спортивні зали 
• Лессебу: Спортивна зала школи Хакебаке, Соммарвеген 3  
• Ховманторп: Allhallen, Паркгатан 1 
• Коста: готель Коста Буда Арт, Стура веген 75  
• Скрув: спортивний майданчик Скрув, Госамолавеген 26  

 

Спортивні клуби 
 
Gympalätt 
Гімнастика для дітей і дорослих у Ховманторпі. Тут поєднана весела та ігрова 
гімнастика для найменших дітей та спортивні акценти для дорослих. Спільними для 
всіх груп є заняття, в яких акцент робиться на рух і радість.  
 
Футбольний клуб Hovmantorps GOIF 
Заняття з футболу для дітей та молоді від 7 до 16 років щовечора 5 днів на тиждень, у 
різних вікових групах у різні дні для дівчат і хлопців.  
 
Футбольний клуб Lessebo GOIF 
Заняття з футболу для дітей та молоді від 6 до 16 років, у різних вікових групах у різні 
дні для дівчат і хлопців.  
 
Клуб настільного тенісу Kosta SK  
Настільний теніс для дітей та молоді.  
 
Футбольний клуб Skruvs IF 
Заняття з футболу у Скруві для дітей та молоді.  
 
Клуб настільного тенісу Lessebo BTK 
Клуб настільного тенісу Лессебу. Від 9 років. 
 
Tolö Ridlekis 
Спробуйте покататися верхи або погратися з поні. Наші групи верхової їзди 
розраховані на дітей у віці 4-9 років. Максимальна вага дитини – 35 кг. Усіх учнів 
мають супроводжувати батьки/дорослі, які будуть вести дитину і поні. Потрібне 
попереднє бронювання. 
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Особам, які приїхали з України 

Особи, які мають біометричний паспорт, можуть перебувати у Швеції до 90 
днів, не звертаючись до Міграційного управління Швеції для отримання 
дозволу на проживання. Це передбачає, що протягом цього часу ви можете 
утримувати себе і вам є де жити. 

Захист відповідно до Директиви про тимчасовий захист 

Особи, які втекли від війни в Україні, можуть подати заявку на отримання 
посвідки на проживання відповідно до Директиви ЄС про тимчасовий захист. 
Дозвіл надає вам тимчасовий захист у Швеції з правом на роботу. Ви також 
маєте право звертатися за медичною допомогою, а діти мають право ходити 
до школи. Ви можете отримати допомогу з житлом та фінансову підтримку 
від Міграційного управління Швеції 

Ви можете подати заяву на отримання дозволу на проживання для себе та 
вашої родини через електронну послугу на веб-сайті Міграційного 
управління Швеції або особисто відвідавши офіс Міграційного управління 
Швеції.  Особам, які подали заявку через електронну послугу та самостійно 
урегулювали питання свого житла, не потрібно відвідувати офіс Міграційного 
управління Швеції, допоки ви не отримаєте рішення.  

Якщо вам потрібна допомога з житлом  

Якщо вам потрібно допомога з житлом, необхідно особисто відвідати 
Міграційне управління Швеції. 

Читайте більше на сторінці www.migrationsverket.se/ukraine 

На веб-сайті Міграційного управління Швеції ви знайдете більше інформації 
про те, як подати заяву на захист відповідно до Директиви про тимчасовий 
захист і яке ви маєте право на підтримку. Ви також знайдете електронний 
сервіс для подачі заяви та адреси офісів Міграційного управління Швеції, де 
ви можете отримати допомогу особисто. 

Відскакуйте QR-код за допомогою камери на вашому 
смартфоні, щоб отримати інформацію англійською 
мовою про те, як подати заяву на захист відповідно до 
Директиви про тимчасовий захист у Швеції. 

Оновлено 22-03-23 

 



ЯКЩО ВИ ЗАХВОРІЛИ
Путівник з охорони здоров’я у лені Кронберг.

Існують різні типи медичних закладів, куди ви можете звернутися за допомогою у випадку хвороби. 
Тут ви дізнаєтеся, який заклад підходить краще залежно від ваших проблем або потреб.

1177.SE - ПОРАДИ ПО ІНТЕРНЕТУ
www.1177.se – це веб-сайт з інформацією про правила та права, про багато захворювань 
і симптомів і про те, що ви можете зробити самостійно, щоб почувати себе краще. Інформація 
доступна на декількох мовах.

1177 - ПОРАДИ ПО ТЕЛЕФОНУ
Ви можете зателефонувати за номером 1177 та поговорити з медичною сестрою. Медсестра володіє 
шведською та англійською мовами. Ви також можете отримати поради щодо того, що ви можете 
зробити самостійно і куди звернутися за допомогою. Номер 1177 доступний цілодобово.

ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ - НАЙПОШИРЕНІШИЙ ВИБІР
Практично завжди слід звертатися до центру первинної медико-санітарної допомоги, коли ви 
захворіли або вас щось турбує і вам потрібно звернутися до лікаря.  Центрі первинної медико-
санітарної допомоги відкритий вдень у будні дні. Зателефонуйте до центру первинної медико-
санітарної допомоги, щоб записатися на прийом. Тут ви знайдете центри первинної медико-
санітарної допомоги в лені Кроноберг:

ЦЕНТР ЧЕРГОВОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ - ЯКЩО ВИ ЗАХВОРІЛИ ВВЕЧЕРІ ТА У ВИХІДНІ ДНІ
Якщо центр первинної медико-санітарної допомоги закритий, але ви занадто хворі, щоб чекати, поки 
він знову відкриється, ви можете звернутися до центру екстреної медичної допомоги.

ЦЕНТР ЧЕРГОВОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ Växjö
Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 17:00 до 21:00, у суботу та неділю з 08:00 до 21:00. 
Телефонуйте, щоб записатися на прийом: 0470-58 78 00 
Адреса: Södra Järnvägsgatan 22, Växjö.

ЦЕНТР ЧЕРГОВОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ Ljungby
Графік роботи: у суботу та неділю з 12:00 до 17:00. Телефонуйте, щоб записатися на прийом: 
0470-58 78 00 Адреса: приміщення центру первинної медико-санітарної допомоги Sländan за 
адресою Kungshögsgatan 25 у Ljungby.

ВІДДІЛЕННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ - ЯКЩО ВИ ЗАХВОРІЛИ ШВИДКО, СЕРЙОЗНО
Відділення невідкладної медичної допомоги опікується невідкладними пацієнтами. Вам слід 
звернутися до відділення невідкладної допомоги, якщо стався серйозний нещасний випадок або 
раптове серйозне захворювання. Відділення невідкладної допомоги є в лікарні і працює завжди 
цілодобово. Також є відділення невідкладної допомоги для психічних розладів. 

Відділення невідкладної допомоги Växjö, адреса: Södra Esplanaden 2 A, Växjö
Відділ невідкладної допомоги Ljungby, адреса: Kyrkogatan 2, Ljungby
Психіатрична невідкладна допомога. Телефонуйте, щоб записатися на прийом: 0470-58 61 00, 
адреса JF Liedholms väg 7, Växjö

ДИТЯЧА НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА - ДЛЯ ДІТЕЙ ДО 18 РОКІВ
Дитяча невідкладна допомога працює цілодобово і приймає важкохворих дітей, найменших дітей та 
хронічно хворих дітей із гострими проблемами. Телефонуйте, щоб записатися на прийом та отримати 
опис маршруту: 0470-58 83 00.

ТЕЛЕФОНУЙТЕ 112 - У ВИПАДКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 
У надзвичайній ситуації телефонуйте за номером 112. У разі потреби приїде швидка допомога і 
відвезе вас у відділення невідкладної допомоги.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗВЕРНЕННЯ ДО ЗАКЛАДІВ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У ШВЕЦІЇ
www.1177.se/Kronoberg/asyl (інформація шведською мовою)
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Український паспорт або ID-картка = дійсний квиток у 
громадському транспорті Крунуберга.  
 
Ви можете вільно використовувати ваш паспорт або ID-картку 
громадянина України як дійсний квиток для поїздок у громадському 
транспорті Крунуберга.  

• Є чинним для всіх послуг, які надає Länstrafiken Kronoberg, 
Öresundståg або Krösatågen, доки не повідомлять про зміну цього 
правила.  

• Покажіть ваш український паспорт або ID-картку на квитковій 
касі або водію автобуса.  

• Ви можете використовувати ваш паспорт або ID-картку 
громадянина України як квиток на проїзд в автобусах та потягах, 
які мають на собі такі символи: 
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Інформація для тих, хто живе у квартирі 
агентства Lessebohus  
 

Повідомлення про проблеми 
Якщо щось не працює у квартирі або виникли інші проблеми, зверніться до Міграційної 
служби, яка є вашим орендодавцем.  
 

У випадку пожежі 
Якщо у вашій квартирі починається пожежа, ви та інші люди повинні вийти, після чого 
зачинити двері. Зателефонуйте за номером 112 та повідомте про пожежу.  
 
Якщо пожежа в іншій квартирі та у сходовій клітці є дим, вам потрібно залишатися у своїй 
квартирі. Зателефонуйте за номером 112 та повідомте про пожежу. Чекайте, поки рятувальна 
служба допоможе вам вибратися.  
 
Тримайте речі лише у квартирі та у коморі. Сходова клітка має залишатися вільною, щоб ви 
могли без проблем вийти у випадку, якщо почнеться пожежа.  
 

Інтернет 
У квартирі є оптоволоконний/широкосмуговий доступ до інтернету.  
 
1. Підключіть свій комп'ютер до роз'єму за допомогою Ethernet-кабелю 
(див. малюнок).  
2. Відкрийте браузер та перейдіть на сторінку www.wexnet.net.  
3. Оберіть пункт ”Послуги та ціни” з меню у верхній частині сторінки.  
4. Оберіть послугу, яку ви хочете замовити, та заповніть запитану інформацію.  
5. Коли замовлення виконане: вимкніть свій комп'ютер і перезавантажте його через десять 
хвилин. Після цього ви можете знову підключати свій маршрутизатор до роз’єму 
широкосмугового доступу до інтернету.  
 

Пральня 
У нас є різні системи бронювання пральні залежно від того, де ви живете. Для всіх систем діє 
правило, що ви можете забронювати пральню на один сеанс за раз. Наступний час прання 
можна забронювати лише після завершення вами сеансу прання. Порядок бронювання 
залежить від того, яку систему бронювання використовує ваша пральня.  
 

• Перевірте, чи забезпечує пральна машина самостійне дозування. У такому випадку не 
потрібно заливати/засипати засіб для прання/ополіскувач. 

• Приберіть після себе і не періть килими у пральній машині.  
 

Паління 
У будинку та у квартирі палити заборонено.  
 

Побутові та харчові відходи  
Викидайте побутові та харчові відходи у встановленому місці та у передбачені для цього 
сміттєві баки.  
 

Черга на отримання житла 
Якщо ви хочете поселитеся у комуні Лессебу на довше, ви вже зараз можете безкоштовно 
стати у чергу в агентстві Lessebohus. Ви будете накопичувати бали та зможете зняти 
квартиру безпосередньо в агентстві Lessebohus. Зв’яжіться з нами за номером 0478-128 20. 
Домашня сторінка: www.lessebohus.se.  
 

http://www.wexnet.net/
http://www.lessebohus.se/
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