Velkommen
til Sjóvar kommunu

Informationspjece 2019

Sjóvar kommune består af fem bygder:

Innan Glyvur

Strendur

Kolbeinagjógv

Morskanes

Selatrað

Artur Johansen

Byråd pr. 1. januar 2017:

Borgmester
Tlf. 23 27 27

Pole J.

Jákup

Anfinn

Súni F.

Lisa

Steingrím

Hansen

Berthelsen

Gærdum

Olsen

Frederiksberg

Jacobsen

Administration:
Anna E. Joensen

Julia Kass

Tummas Johannesen

Kommunalsekretær

Økonomileder

Teknisk leder

Tlf. 23 27 29

Tlf. 23 27 28

Tlf. 23 27 20

Finansudvalg:

Teknisk udvalg:

Artur Johansen,
bestyrelsesformand

Lisa Frederiksberg,
bestyrelsesformand

Trivselsudvalg:

Erhvervsudvalg:

Pole J. Hansen,
bestyrelsesformand

Jákup Berthelsen,
bestyrelsesformand

Bárður Danielsen
Tlf. 23 27 25

Kære borger:
Sjóvar kommune byder dig hjertelig velkomen.
Sjóvar kommune har mange tilbud til både børn, unge, voksne og ældre borgere.
Kommunekontoret er Sjóvar kommunes ekspeditionskontor .
Har du spørgsmål til kommunen, er du altid velkommen på kommunukontoret. Du kan
også træffe os telefonisk på tlf. 47 27 27.
Oplysning til borgere
I Sjóvar kommune lægger vi stor vægt på oplysning og åbenhed. Vi har en aktiv
hjemmeside, hvor du kan holde dig opdateret om nyheder og servicetilbud i kommunen.
På kommunens hjemmeside er borgere desuden velkomne til at offentligøre arrangementer
i kommunun.
Information om kommunen finder også på kommunenens Facebookside: Sjóvar kommuna.
Indbyggertal og skatter
Pr. 1. januar 2019 talte Sjóvar kommune 1064 indbyggere. De fordeler sig således påa kommunens fem
bygder:
Strendur: 883 indbyggere
Innan Glyvur: 75 indbyggere
Kolbeinagjógv: 34 indbyggere
Selatrað: 40 indbyggere
Morskranes: 32 indbyggere
Stranda skúli er kommunens skole, som har 130 skoleelever, mens daginstitutionen Lítlifløttur tager sig af
cirka 110 børn.

Skatteprocenten i kommunen er i øjeblikket 21%, mens børnefradraget er på 6.000 kroner.

Tilflytning til Sjóvar kommune
Fra et nordisk land: Flyttemeddelelse udfyldes på kommunekontoret. Det er nødvendigt, at
du oplyser dit nordiske personnummer.
Fra lande udenfor norden: Flyttemeddelse udfyldes på kommunekontoret.
Opholdstilladelse og arbejdstilladelse er påkrævet.

Børnepasning
Kommunen tilbyder børnepassning til og med 2. klasse. Sjóvar kommune har vuggestue,
børnehave og skolefritidsordning (SFO). Ansøgningsskema til daginstitutionen finder du på
instititutionens hjemmeside: www.litliflottur.fo
Børnehavaklasse
Daginstitutionen Lítlifløttur har en børnahaveklasse, hvor to lærere og to pedagoger
arbejder dagligt. Børnerne går i børnehaveklasse tirsdag til fredag kl. 10-12.30.
SFO
Alle børn, der starter i 1. elle 2. klasse i Stranda skúli, modtager tilbud om SFO. Efter endt
skoledag ledsages børnene til SFO.
Stranda skúli
Vi har i dag gode rammer på skoleområdet. Skolens ældste del er opført i 1969, mens
udbygninger og tilbygninger er foretaget i henholdsvis 1984 og 2011. Skolen underviser
elever fra 1. – 10. klasse.
eNám er et samarbejde mellem Stranda skúli, Skúlin við Streymin og Fuglafjarðar skúli om
undervisning af 10. klasse.
Indskrivning til 1. klasse foregår i anden halvdel af januar. Information og ansøgningsfrister
bekendtgøres i medierne og på kommunens hjemmeside.
Skolen har sin egen hjemmeside www.strandaskuli.fo.

Børneværnet
Børneværnet (Barnaverndartænastan) har til formål at sikre, at børn, der lever under
sundhedsskadelige eller udviklingshæmmende forhold får nødvendig og rettidig hjælp og
omsorg. Sjóvar kommune er del af børneværnet i Eysturoy (Eysturoyar barnaverndartænasta).
Eysturoyar barnaverndartænasta omfatter Nes, Sjóvar- og Runavíkar kommune. Børneværnet
kan kontaktes på tlf. 41 70 90 mellem kl. 9:00 og 15:00 på hverdage. I weekender og efter
klokken 15:00 i hverdagene kontaktes vagttelefonen på tlf. 23 70 90.

Børnetandlæge
Børnetandlægetilbuddet Barnatannrøktin á Skála er et samarbejde mellem Sjóvar
kommune og Runavíkar kommune. Alle børn i Sjóvar kommune har ret til gratis
tandbehandling, indtil barnet er fyldt 18 år. Børnetandlægen kan kontaktes på
tlf. 44 12 72.
Ældrepleje
Kommunen er en del af ældresamarbejdet Roðin, der
kan kontaktes på tlf. 47 82 00 eller via mail:
rodin@rodin.fo. Ældrekollektivet Sjóvarlon i
Strendur er ældresamarbejdet Roðins ejendom.
Dagcenteret (Dagtilhaldið) har til huse i
pensionistehuset og holder åbent tirsdage og torsdage
kl. 14. Det er pensionistforeningen der varetager
dagcentrets daglige drift.
Aftenskoletilbuddert indeholder mange tilbud til
ældre fx.:
Træningtimer i Sundhedscenteret træningsmaskiner under vejledning af fysioterapeut.
Ældresvømning og gymnastik.

Underhuset (Undirhúsið): holder åbent
mandage, onsdage og lørdage fra kl. 15-17.
Alle er hjertelig velkomne.

Bibliotek. På skolens bibliotek, Stranda bókasavn, finder du et bredt udvalg av bøger.
Biblioteket er udstyret med tidssvarende faciliteter. Både elever og offentlighed har adgang
til biblioteket på bestemte tidspunkter. Stranda bókasavn er også tilgængeligt via
internettet. Her kan du få overblik over bibliotekets bøger og undersøge, om materialerne
er hjemme eller udlånt. Hjemmesiden finder du på adressen fao.elibdrift.dk/fao-strendur.
Bibliotekets åbningstid er mandag kl. 18-20 og onsdag kl. 19-21.
Svømmehal: Der er svømmehal i skolen. Offentlig svømning foregår mandage mellem kl.
17 – 18 for drenge, kl. 18 – 19 for piger og kl. 19 – 21 for voksne. Onsdage er der
familiesvømning: kl. 16 – 17 for små børn op til 5 år, kl. 17 – 18.30 for børn under
skolealder, kl. 18.30 – 20.00 for børn i skolealder og kl. 20-21 for voksne (bassinet er
varmet op til 30 grader). Lørdage er der svømning for voksne kl. 9 – 10 og kl. 10 – 12 er
der familiesvømning. Der er ingen svømning i skoleferierne.
Idrætshal: Sjóvar kommune har et forsamlingshus med en
stor tilhørende sal, som blandt andet anvendes til boldspil.
Salen kan lejes fra kommunen. Skolen har desuden en
gymnastiksal. Og i forsamlingshuset har den lokale roklub
Strálan et træningslokale med forskellige træningsmaskiner.
Udendørs idrætsanlæg: Ved børnehaven og
forsamlingshuset findes en fodboldbane med kunstgræs,
som er en godkendt halv bane. Her er der også tilstødende
legeplads med blandt andet rampe og trampolin. Der findes
desuden tre FIFA-fodboldbaner i kommunen. De er placeret
i bydelen inni í Bø i Strendur, Innan Glyvur og i Selatrað.

Idrætsforeninger: Vi har håndboldsforeningen St.Í.F., som
har hold i de fleste divisioner og roklubben Strálan, som står
for kaproningen i kommunen.
Forsamlingshuset: Sjóvar kommune ejer et stort
forsamlingshus med bl.a. biograflokale, madsal, køkken, hal
og bruserum. Borgere kan leje forsamlingshuset til
forskellige arrangementer. Strálan lejer et kælderrum, hvor
unge kan mødes.
Religion: Sjóvar kirke og kirken i Selatrað afholder søndagsgudstjeneste. I Strendur er der
søndagsskole i kirkehuset under søndagsgudstjenesten. I missionshuset i Strendur er der
børnekor, børnekreds, Effatakoret, kredsen for sømandskvinder, juniormøder,
ungdomsmøder, morgenkaffe og andre daglige møder. Der findes også et missionshus i
Selatrað, der bekendtgør forestående arrangementer.
Spejderlejr: KFUM-spejderne på Færøerne har et spejderhovedsæde i Selatrað, hvor der
jævnligt afholdes lejr og andre arrangementer. Lejren udlejes desuden til forskellige
aktiviteter.
Sjóvar Fornminnafelag er en interesseforening omkring fortidsminder, der ejer butikken
og det gamle tørrehus i Heygstøð, og som tager imod forskellige oldsager, som foreningen
varetager og viser frem.

Aftenskolen: hver vinter udbyder Stranda kvøldskúli forskellige kurser. Kurserne
bekendtgøres i sept/okt.
Musikskolen: Stranda musikkskúli afholder musikundervisning på skolen.
Byggegrunde: På Sjóvar kommunes hjemmeside kan du se hvilke
byggegrunde udbydes i kommunen. Her kan du orientere dig om
størrelse og pris og desuden se billeder af udsigten. Informationerne
finder du under “tøk grundstykkir” på hjemmesiden.

Erhvervsområder: der findes flere erhvervsområder i Sjóvar kommunes havneområder. På
vores hjemmeside kan du finde information om områderne under menupunktet “Vinna” og
underpunktet “Vinnuviðurskifti”.
Bådplads: Sjóvar kommune har fire bådelejer:
tre i Strendur og et i Selatrað. Bådplads ved
anløbsbroerne kan lejes ved at rette
henvendelse til kommunekontoret.
Maddingsskure: ved bådelejet i Heygstøð er
der opført en maddingecentral. Her er der gode
rammer for at drive bådfiskeri. Der er mulighed
for at leje sig ind i maddingecentralen.
Busforbindelser: Sjóvar kommune har aftale med privat transportfirma om skoletransport.
Busserne kører fra Selatrað og Innan Glyvur til Stranda skúli i forbindelse med
skolegangen. Bygdebusserne (bygdaleiðir) har ansvaret for busforbindelsen til og fra Sjóvar
kommune – se ruteplan på www.ssl.fo-leið440-Skálafjarðarleiðin
Affald: Affaldsposer afhentes en gang om ugen (onsdage). Både den grå og den hvide pose
hentes samme dag. Poserullerne deles ud til hvert hjem i marts og september måned. Husk
derfor at orientere kommunen, hvis du flytter i nyt hus.
Affaldsplads og genbrugscontainer: Sjóvar kommunes affaldsplads ligger i bydelen Hulk
i Strendur. Affaldspladsen har bestemte åbningstider, som kan ses andetsteds i pjecen. På
affaldspladsen finder du en container til tøj og ting til Blå Kors’ genbrugsindsamling. På
kommunekontoret er der også lokaler, hvor kvindelige hjælpemedarbejdere tager imod
genbrugstøj.
Græs og grene skal bortskaffes i stenbruddet vest for odden Raktangi. Stenbruddet har
samme åbningstider som affaldspladsen.

Værd at vide:
Sjóvar kommuna,
Skúlavegur 10, 490 Strendur

Kommunekontorets åbningstider: mandag
til fredag kl. 8.30-12.00

Tlf. 47 27 27, fax 47 27 28
sjk@sjovar.fo
www.sjovar.fo
Borgmesteren, tlf. 23 27 27
Teknisk leder, tlf. 23 27 20
Vandmesteren, tlf. 23 27 23
Havne/huspedellen, 23 27 21
Graveren, tlf. 23 27 26
Skolepedellen, tlf. 23 27 22
Daginstionslederen, tlf. 23 27 47
Sundhedsplejen, tlf. 56 23 76

Lossepladsens åbningstider: mandag,
onsdag og torsdag kl. 18-20. Lørdag kl. 1418.
Transportforbindelser, rute 440 har
forbindelse til rute 400, som kører til
Torshavn og Klaksvig.
Bibliotekets åbningstider: mandag kl. 18-20
og onsdag kl. 19-21.

Offentlig svømning: mandag kl. 17-21,
onsdag kl. 16 - 21 og lørdag kl. 8-11.
Bassinet kan lejes ved kontakt på
tlf. 23 27 30 eller 27 44 78.
Der er ingen svømning i skolens ferie.

Hjemmesygeplejen, tlf. 79 33 70

Kommunelægen, tlf. 47 70 40,
Konsulation i Strendur.

Skolelederen, tlf. 23 27 30

minlaekni.fo

