VÆLKOMIN
TIL KLAKSVÍKAR
KOMMUNU

FLYT TIL KLAKSVÍKAR
MINTIST TÚ TIL?
FF at melda flyting til
Klaksvíkar kommunu
FF at velja lækna
FF at skriva tíni børn upp
til barnaansing
FF at velja skúla
Minst eisini til at melda flyting til:
FF tryggingarfelag
FF banka
FF tannlækna
FF telefonfelag
FF SEV
FF Posta
FF møguligar limaskapir
(s.s. bókafelag, tónleikafelag,
blaðhald o.a.)

VÆLKOMUPAKKI
– TIL NÝGGJAR BORGARAR

Við hesum „Vælkomupakka“
bjóða vit tær og tínum
vælkomin til býin.
Her finnur tú eitt lítið úrval
av upplýsingum, sum tær
helst tørvar sum nýliga
komin til kommununa.
Hevur tú fleiri spurningar, ert
tú altíð vælkomin at venda
tær til MIÐLAN ella hyggja
inn á okkara heimasíðu,
www.klaksvik.fo.

MIÐLAN
TEL. 41 00 00

HEILSA
OG TRYGD
Vit vilja, at øll skulu kenna seg trygg í
Klaksvík. Niðanfyri er kunning um tað,
sum vit halda vera umráðandi hjá tær at
vita.
KOMMUNULÆKNI
Í Norðoyggjum eru vanliga tríggir kommunulæknar.
Teir halda til í Læknamiðstøðini við Sandin.
Telefonviðtala er frá klokkan 08.00-11.00
á tlf. 66 33 00. Eftir klokkan 11.00 verða bert
átrokandi telefonviðtalur avgreiddar.

LÆKNAVAKTIN
Til ber at ringja til læknavaktina, tørvar tær
bráðfeingis læknahjálp eftir klokkan 16.00 ella í
vikuskiftinum.
Læknavaktin hevur telefonnummar 1870.

KLAKSVÍKAR SJÚKRAHÚS
Á Klaksvíkar sjúkrahúsi eru tað virksemi, sum
vanliga er á einum sjúkrahúsi, t.e. skaðastova,
røntgen, rannsóknarstova, medisinsk seingjardeild,
kirurgisk seingjardeild, fysioterapi umframt allar tær
tænastur, ið einum sjúkrahúsi tørvar.
Sjúkrahúsið hevur harumframt tætt samstarv
við serdeildir á Landssjúkrahúsinum og við
Ríkissjúkrahúsið í Keypmannahavn.
Klaksvíkar sjúkrahús hevur telefonnummar 45 45 45.
Les meira á www.ks.fo.

Á www.laknarklaksvik.fo kanst tú endurnýggja
reseptir og bíleggja tíð hjá lækna.

SJÚKRAFLUTNINGSTÆNASTAN
Sjúkraflutningstænastan tekur sær av at flyta
sjúklingar til og frá Klaksvíkar sjúkrahúsi. Eisini
tekur sjúkraflutningstænastan sær av flutningi til
Landssjúkrahúsið og á flogvøllin, tá ið sjúklingar
verða fluttir uttanlands.
Sjúkraflutningstænastan hevur opið mánadag til
fríggjadag klokkan 08.00-16.00.

SERFLUTNINGSBUSSURIN

SMÁBARNAHEILSUFRØÐINGAR

Klaksvíkar kommuna bjóðar saman við
Serflutningsskipan Landsins koyrihjálp til fólk, ið
bera brek ella eru so tarnað, at tey ikki kunnu nýta
onnur flutningstól.

Heilsufrøðiskipanin fevnir um øll børn frá 0 ár,
til barnið fer úr fólkaskúlanum. Arbeiðið hjá
smábarnaheilsufrøðinginum er heilsufremjandi og
fyribyrgjandi.

Tú kanst søkja um 10-túrakort, tørvar tær hesa
tænastu. Meiri kunning fæst við at ringja til Miðlan
á telefon 41 00 00.

Familjurnar fáa javnan vitjan av heilsufrøðingi,
so leingi tørvur er á tí. Eru ivamál, ella gevur
kanningin/eyðleiðingin varhuga av serligum
tørvi, so samstarvar heilsufrøðingurin við annan
serkunnleika ella vísir til hansara.

LJÓSMÓÐIR
Eftir fyrstu læknakanning hjá barnakonu sendir
læknin boð til ljósmóður, sum síðan sendir
barnakonuni bræv við tíð til fyrstu viðtaluna, sum
er í Klaksvík.
Hevur barnakona tørv á at tosa við jarðamóður
uttan fyri viðtalutíð, ber til at ringja til
Landssjúkrahúsið í Tórshavn og biðja um
vakthavandi ljósmóður har á staðnum.

Harumframt fáa allar mammur við børnum tilboð
um at vera við í mammubólki.
Ringjast kann til smábarnaheilsufrøðingarnar,
sum eru:
Maria Matras, tel. 562391.
Karin Lassen, tel. 562357.
Les meira á www.gigni.fo.

BYGGING
OG BÚSTAÐIR

BØRN
OG UNG

GRUNDSTYKKI

PLÁSS Á DAGSTOVNI/DAGRØKT

Fyri at fáa kommunalt grundstykki at byggja á skal
umsókn sendast teknisku umsiting. Umsóknarbløð
eru undir „Sjálvgreiðsla“ á heimasíðuni
www.klaksvik.fo.

Øll børn í aldrinum 0-9 ár kunnu koma á barna
ansingarlistan hjá Klaksvíkar býráði, eru tey skrásett
sum búgvandi í kommununi. Tó kunnu ættleidd
børn koma á bíðilistan, tá ið foreldur, ið ættleiða,
kunnu vísa váttan, at teimum er ávíst serstakt barn.
Eisini kunnu foreldur, ið hava ætlanir um at flyta til
kommununa, skriva børn síni á bíðilistan 6 mánaðir,
áðrenn flutt verður til kommununa.

Meiri kunning fæst við at ringja til Miðlan,
telefon 41 00 00.

Umsóknarblað til barnaansing er tøkt á
www.klaksvik.fo
Vøggustovur og dagrøkt eru fyri børn í aldrinum
0-3 ár, barnagarðar eru fyri børn í aldrinum 3-7 ár,
og frítíðarskúlar eru fyri børn í 1. og 2. flokki.
Les meira á www.klaksvik.fo undir
„Børn og Ung“.

SYSTKINAAVSLÁTTUR
Hava foreldur fleiri børn í ansing, gjalda tey fult fyri
fyrsta plássið og 75% fyri systkini. Systkin eru:
Lívsystkin, ið bæði búgva annaðhvørt hjá faðir ella
móður, ið hevur foreldramyndugleikan. Ættleidd
systkin, stjúksystkin, sum hava sama bústað
sambært fólkayvirliti. Búgva foreldrini ikki saman,
men hava felags foreldramyndugleika, verður
barnið roknað sum systkin, har barnið býr sambært
fólkayvirlitinum, sama um barnið býr eins leingi hjá
báðum foreldrunum.

FÍGGJARLIGT FRÍPLÁSS

FRÍTÍÐARSKÚLIN

Foreldur, ið hava børn í kommunalu
ansingarskipanini, kunnu søkja um frípláss á
barnaansingarstovnum.

Í Klaksvíkar kommunu er frítíðarskúli, sum er
ætlaður børnum í 1.- og 2. flokki. Umsóknarblað til
frítíðarskúlan og meiri kunning fæst við at venda
tær til Miðlan á telefon 41 00 00 ella á heimasíðuni
www.klaksvik.fo.

Umsóknarblað til fíggjarligt frípláss er tøkt
á www.klaksvik.fo.

BØRN VIÐ SERLIGUM TØRVI
Klaksvíkar kommuna vil fegin bjóða øllum børnum
eitt gott og mennandi tilboð. Eisini teimum
børnum, sum hava serligan tørv.
Námsfrøðiliga ráðgevingin (NR) er ein deild hjá
Klaksvíkar kommunu og er eitt tilboð til foreldur og
stovnar, sum eru fevnd av dagstovnalógini.
Endamálið við Námsfrøðiligu ráðgevingini er at
tryggja, at øll børn fáa eitt gott og mennandi tilboð.
Les meira á heimasíðuni www.klaksvik.fo undir
„Børn við serligum tørvi“. Meiri kunning fæst við
at venda sær til Miðlan á telefon 41 00 00.

SKÚLAHEILSUTÆNASTAN
Arbeiðið hjá heilsufrøðinginum í skúlanum er
heilsufremjandi og fyribyrgjandi. Hetta verður gjørt
við samrøðum við børn/foreldur, við undirvísing,
ráðgeving og kanningum.
Miðað verður eftir, at børnini koma til heilsufrøðing
eina ferð um árið. Tó eru bæði barnið og foreldur
altíð vælkomin at venda sær til heilsufrøðingin, um
okkurt er at tosa saman um.
Heilsufrøðingurin hevur telefon 56 23 92 og 56 23 93.

BARNATANNRØKTIN

Fólkaskúlin er 7 ára grundskúli og 2 ára
framhaldsskúli, ið kann halda fram við einum 10.
flokki.

Øll børn í Klaksvíkar kommunu koma undir
skipanina við barnatannrøkt. Tannlæknaskipanin
fevnir um tannrøkt, kunning um tannrøkt og
tannheilsu hjá børnum og tannlæknaviðgerð.
Børnini verða kannað eina ferð um árið og annars
eftir tørvi.

Innskriving av næmingum til 1. flokk fer vanliga
fram í januar mánaði.

Barnatannlæknastovan hevur telefon 45 56 51
og fartelefon 21 66 51.

FÓLKASKÚLI

Tú ert vælkomin at venda tær til trivnaðardeildina
hjá Klaksvíkar kommunu, um tú hevur spurningar
ella ivamál, sum viðkoma fólkaskúlanum í Klaksvík.

AÐRIR SKÚLAR OG ÚTBÚGVINGAR

FJARNÁM

Í Klaksvík eru útbúgvingarmøguleikarnir fleiri og
fjølbroyttir. Niðanfyri er eitt yvirlit yvir teir skúlar,
sum eru í býnum. Meiri kunning um hvønn
einstakan skúla er á heimasíðu skúlans.

Í hølunum hjá Íverksetarahúsinum í Klaksvík
er útbúgvingardepil skipaður. Hann skal virka
sum eitt tilboð hjá teimum, ið ætla sær undir
hægri útbúgving, hægri ískoytisútbúgving,
endurútbúgving ella uppskúling.

Føroya Handarbeiðsskúli
telefon 45 40 54 · www.kks.fo
Húsarhaldsskúli Føroya
telefon 45 69 74 · www.husarhaldsskulin.fo
Klaksvíkar HF-skeið
telefon 21 64 12 · www.kambsdalur.fo

Í húsinum eru góð høli við neyðugum amboðum
til fjarlesandi. Her kunnu tey fylgja fyrilestrum
og undirvísing á alnetinum, vera við á skeiðum,
fáa leiðbeining í sambandi við útbúgvingina, lesa
og loysa uppgávur sjálv ella í bólkum saman við
øðrum fjarlesandi.

Klaksvíkar Kvøld- og Ungdómsskúli
telefon 45 58 26 · www.kks.fo

Tey lesandi kunnu sjálv koma við ynskjum um
lestur. Fjarnám hjálpir síðan fólki at fáa tilknýti til
ávísa útbúgving ella útbúgvingarstað.

Sjónám
telefon 66 58 88 · www.sjonam.fo

Øll hjálp frá Fjarnámi er ókeypis hjá borgarum í
Klaksvíkar kommunu.

Klaksvíkar Tónlistarskúli
telefon 45 65 77 · www.klaksvik.fo

Les meira á www.is.fo.

Vevskúlin
telefon 45 54 13 · www.klaksvik.fo
Tekniski Skúlin í Klaksvík
telefon 45 63 11 · www.tsk.fo

ELDRI
RØKTARHEIM OG SAMBÝLI

HEIMARØKT
Tann, sum heldur tørv vera á heimahjálp í einum
heimi, vendir sær til økisskrivstovuna á telefon
79 34 00. Skrivstovan er opin allar yrkadagar frá
klokkan 08.00 til klokkan 15.00.

Norðoya Ellis- og Vistarheim
Garðavegur 10 · telefon 45 67 75

Les meira á www.klaksvik.fo undir „Eldri“.

Norðoya Røktarheim
Sniðgøta 1 · Uppistova telefon 45 76 01
· Niðristova telefon 45 76 04

DAGTILHALDIÐ Á BÚÐATRØÐ

Heimið við Vágna
Sævargøta 1 · telefon 408400
Sambýlið á Heygnum
Kráarbrekka 1 · telefon 45 84 83
Sambýlið í Bøgøtu
Bøgøta 34 · telefon 45 73 43

Dagtilhaldið á Búðatrøð er fyri minnisveik (dement)
fólk, sum eru heimabúgvandi í Norðoyggjum. Pláss
er fyri 8-10 fólkum.
Á Búðatrøð starvast fólk, sum hava servitan um
demens, og til ber at fáa hjálp til at lætta um
gerandisdagin við sjúku.
Tú ert vælkomin at ringja til okkara ella at koma til
eitt prát, ert tú raktur av sjúkuni, ella um tú varðar
av einum, sum hevur sjúkuna.
Dagtilhaldið á Búðatrøð
Sævargøta 1
Búðatrøð telefon 79 34 51
Leiðarin telefon 79 34 50
Teldupostur: dagtilhald@nbh.fo

TILBOÐ TIL ELDRA BORGARAN

PENSIONISTAFELAGIÐ HUGNI

„Aldurdómur er gull“ hevur ein vísur maður
einaferð sagt. Tí vil Klaksvíkar kommuna eisini
skapa góðar og virðiligar umstøður hjá teimum
eldru í býnum.

Felagið Hugni er fyrsta pensionistafelag í Føroyum.
Felagið varð stovnað í 1971 og heldur nú til í
Uppistovu, húsinum hjá Skótaliði Nólsoyar Páls.
Opið er hvønn týsdag frá klokkan 15.00-18.00.

Hesi eru nøkur av tilboðunum til tilkomna borgaran
í Klaksvík:

SMÆRAN
Virkishúsið Smæran hýsir sosialari samveru hjá
borgarum í kommununi, sum eru eldri enn 60 ár.
Her skal brúkarin kunna skapa, útbyggja og røkja
eitt virðismikið netverk. Húsið verður brúkt til
gevandi virksemi, sum stimbrar heilsu, trivnað og
veitir møguleikar at skapa eitt gott netverk og góð
vinabond.
Virkishúsið Smæran hevur pláss fyri øllum
borgarum, og samveran byggir á vælvild til at
stuðla og hjálpa hvør øðrum.
Les meira á www.klaksvik.fo undir „Eldri“.
Virkishúsið Smæran
Kjalarvegur 48, kj.

DAGTILHALDIÐ SÓLJAN
Dagtilhaldið er fyri allar pensionistar og onnur í
kommununi. Endamálið er, at øll skulu kenna seg
hjartaliga vælkomin til eina hugnaliga samveru í
hugnaligum umhvørvi.
Dagtilhaldið Sóljan
Sævargøta 1 · telefon 40 84 06

VEN OG VIRKA
Ven og Virka er venjingarhøli hjá Klaksvíkar
kommunu og Almannaverkinum. Økisterapeutar
nýta hølini til teirra, ið brúka Heimatænastuna í
Norðoyggjum.
Klaksvíkar kvøldskúli brúkar eisini hølini til
venjingar hjá pensionistum.
Endamálið við Ven og Virka er at geva eldri
borgarum møguleikan til at bøta um ella
varðveita møguleikarnar fyri einum virknum og
sjálvstøðugum lívi fyri at bøta um heilsuna og at
fyribyrgja, at førleikar vikna.
Meiri kunning fæst við at ringja á telefon 79 34 64.
Telefontíð er mánadag til fríggjadag frá
kl. 10.00-14.00.
Ven og Virka
Kjalarvegur 48
Telefon 79 34 64

ELDRASVIMJING

MATTÆNASTA

Eitt væl umtókt tilboð millum tey meira tilkomnu
í Klaksvíkar kommunu er eldrasvimjingin.
Svomið verður hvønn leygarmorgun frá
klokkan 09.00-10.00.

Endamálið við mattænastuni er at veita teimum
eldru í Klaksvík eina hjálpandi hond soleiðis, at tey
fáa eina heita máltíð um dagin.

Hesar morgnar verður vatnið í hylinum gjørt væl
heitari enn annars fyri at økja um vælveruna og
hugnan hjá teim eldru svimjarunum.
Øll tilkomin eru hjartaliga vælkomin – tað er bara at
møta upp í svimjihøllini.

ELDRARÁÐIÐ
Endamálið við Eldraráðnum er at bøta um og
útbyggja sambandið millum eldri borgarar, politisku
skipanina og umsitingina í Klaksvíkar kommunu.
Eldraráðið skal ráðgeva býráðnum, nevndum
og umsitingini í spurningum, sum hava við eldri
borgarar í býnum at gera, og ráðið skal eisini vera
við til at orða eldrapolitikkin í kommununi.
Valbæri og atkvøðurætt til eldraráðið hava allir
borgarar í kommununi, sum valdagin hava fylt 60 ár.
Eldraráðið er mannað við 5 limum og 5 varalimum.
Valskeiðið er 4 ár og fylgir býráðsvalskeiðnum.
Eldraráðið hevur telefon 22 84 88.

Til ber at fáa døgurða koyrdan heim til hús 5 dagar
um vikuna.
Tilmeldingarskjal til mattænastuna fæst á
Heimatænastuni, telefon 79 64 00 .

SERFLUTNINGSBUSSURIN
Klaksvíkar kommuna saman við Serflutningsskipan
Landsins bjóðar koyrihjálp til eldri fólk, ið eru
rørslutarnað og ikki kunnu nýta onnur flutingstól.
Tú kanst søkja um 10-túrakort, hevur tú tørv á hesi
tænastu. Meiri kunning fæst við at ringja til Miðlan
á telefon 41 00 00.

MENTAN
OG FRÍTÍÐ
Í Klaksvík halda vit, at tað er týdningar
mikið at skapa karmar um tað, ið vit
sum borgarar kunnu njóta eftir loknan
arbeiðsdag. Eitt ríkt mentanar-, ítróttar- og
frítíðarlív er sunt fyri bæði sál og likam.
Hetta er eisini við til at økja um trivnaðin í
kommununi.
Millum frítíðarmøguleikarnar í Klaksvík eru
eitt nú stór svimjihøll, dansistøð, matstovur,
sjónleikarfelag, bókasavn, matstovur og fjølbroyttir
møguleikar fyri at íðka ítrótt.
Eisini eru kirkja og samkomur.
Á fylgjandi síðum eru nøkur av teimum mentanarog frítíðartilboðnum, sum eru í býnum.
Les meira á www.klaksvik.fo.

BUSSLEIÐIN Í KLAKSVÍK
Klaksvíkar kommuna bjóðar øllum at nýta ókeypis
bussleiðina, sum koyrir allan dagin.
Bussleiðin í Klaksvík er nýggj og verður eftirmett
so hvørt. Tí kunnu tíðir og steðgistøð verða broytt.
Meiri kunning um tað er á heimasíðuni
www.klaksvik.fo.

ATLANTIS BIO

DÁVAVIRKIÐ

Í hugnaligu hølunum hjá Atlantis Bio sært tú
teir nýggjastu filmarnar. Eisini verður skipað fyri
konsertum, fyrilestrum og øðrum tiltøkum.

Í Dávavirkinum eru 8 venjingarhøli við trummusetti,
bassforsterkara og sangannleggi. Her kunnu
tónleikabólkar ella einstakligar leiga seg inn.

Les meira á www.atlantis.fo.

Meiri kunning fæst við at ringja til Høgna
Klakkstein, umsjónarmann, á telefon 28 58 80.

Atlantis Bio
Bøgøta 5
Telefon 45 69 00

HÚSIÐ
Húsið er fyri øll børn og ung frá 3. flokki til 17 ár.
Her kunnu tey spæla teldu, mála, seyma, spæla
pool, spæla borðfótbólt, spæla borðtennis, spæla
playstation, spæla tónleik, hugna sær við einum
góðum drekkamunni, lesa eina góða bók, spæla
spøl í spælirúminum, dansa ella okkurt heilt annað.
Opið er flestallar gerandisdagar.
Les meira á www.husid.fo.
Húsið
Klaksvíksvegur 57
Telefon 45 85 10

Dávavirkið
Stoksoyrarvegur 8 B
Telefon 28 58 80

SVIMJIHØLLIN
Í svimjihøllini í Klaksvík kanst tú stuttleika tær í
stórum baðilandi við 45 m langari øku, bobluøki,
tveimum fossum og trimum vatnkanónum. Eisini
er heitvatnshylur, sum hóskar serliga væl til
tey smáu børnini og teirra, sum dáma væl hita.
Harumframt hevur svimjihøllin eisini 25 m hyl,
sauna, fitness og tveir heilsuklivar við infrareyðum
strálum og dagsljósi.
Tú kanst keypa tær okkurt munngott í kioskini ella
hvíla teg í kaffistovuni.
Les meira á www.svim.fo.
Klaksvíkar Svimjihøll
J. Waagsteinsgøta 6
Telefon 45 60 37

ÍTRÓTTAR- OG FIMLEIKARHALLIR

UMHVØRVIÐ

Í Klaksvíkar kommunu eru tvær ítróttarhallir.
Harumframt eru fimleikarhallir, ið eru knýttar at
skúlunum. Til ber at leiga ítróttarhallirnar til m.a.
innandurafótbólt, badminton o.s.fr.

Í dagsins samfelag verður alsamt størri dentur
lagdur á umhvørvisviðurskifti. Hesi viðurskifti hava
stóra ávirkan á trivnaðin hjá borgarunum í einum
reinum og vøkrum umhvørvi.

Les meira á www.kid.fo.

FÓTBÓLTSVØLLIR

Á heimasíðuni www.klaksvik.fo fært tú
meiri kunning um býarfríðkan, endurnýtslu,
náttúruvernd, kloakk/reinsiverk, vatngóðsku,
viðarlund o.s.fr.

Fótbóltsvøllurin við Djúpumýru er ein FSFgóðkendur vøllur. Tað er eisini her, at KÍ leikar
heimadystir sínar.

KUNNINGARSTOVAN

Umframt henda vøllin eru eisini seks sonevndir
sparkivøllir ymsastaðni í kommununi.

Á Norðoya kunningarstovu vilja starvsfólkini fegin
hjálpa tær við upplýsing um millum annað mentan,
søgu og annað, sum knýtir seg at Norðoyggjum.

BÓKASAVNIÐ

Skipað verður regluliga fyri gongutúrum,
busstúrum og øðrum túrum.

Á Klaksvíkar bókasavni fáast millum annað
skaldsøgur til børn og vaksin, myndabøkur,
ljóðbøkur, yrkisbøkur, ymisk tíðarrit og filmar.

Les meira á www.visitnordoy.fo.

Hvønn dag fær bókasavnið tey føroysku dagbløðini
og donsk dagbløð. Bókasavnið hevur eisini teldur
tøkar, so til ber at fara á alnetið.
Les meira á www.kb.fo.
Klaksvíkar Bókasavn
Biskupsstøðgøta 9
Telefon 45 57 57

Norðoya Kunningarstova
Tingstøðin
Telefon 45 69 39

www.klaksvik.fo

