
Ludvikan ja Smedjebackenin uusille asukkaille
Uuden maan ja yhteiskunnan toimintatavat voivat erota aiemmista tottumuksista merkittävästi. 
Ymmärrämme, että sinulla voi olla paljon kysyttävää siitä, kuinka asiat toimivat täällä. Siksi olemme 
keränneet tietoa, josta on apua Ruotsin uusille asukkaille. 

Tässä kansiossa kerrotaan lyhyesti aiheista, joista on tärkeää olla tietoinen. Jos haluat saada lisää 
tietoa jostakin aiheesta, käytettävissäsi on monia verkkosivustoja, jotka sisältävät tietoa ruotsalai-
sesta yhteiskunnasta eri kielillä. Voit aloittaa käymällä osoitteessa www.informationsverige.se.

Luettelo tervetuliaiskansion tiedotteista
• Muistilista
• Migrationsverket (Maahanmuuttovirasto)
• Skatteverket (Verovirasto)
• Försäkringskassan (Vakuutuskassa)
• työskentely
• asuminen
• talous 
• terveys/terveydenhuolto
• ruotsin opiskelu / koulutus
• hätätilanteet
• joukkoliikenne
• sosiaalipalvelut (sosiaalipalveluiden toiminta, 

toimeentulotuki, väkivalta läheisissä suhteissa)
• koulut ja lasten päivähoito
• vanhemmille (avoin esikoulu, esiopetus/koulu)
• nuorille (nuorten vastaanotot, BRIS, 

vapaa-ajankeskukset, lapsen oikeuksien sopimus, 
auttavat puhelimet)

• kunnalliset maahanmuuttopalvelut
• kirjastot
• kulttuuri ja vapaa-aika.



Muistilista – elämän aloittaminen Ruotsissa
Kun Ruotsiin on saavuttu ja mahdollinen oleskelulupa saatu, on huolehdittava monista käytännön 
asioista. Olemme laatineet avuksi muistilistan. 

Älä:
• Lapsilisää (barnbidrag) ei haeta, jos lapset ovat alle 16-vuotiaita. Lapsilisän ensim-

mäinen maksu suoritetaan automaattisesti, kun sinulla ja lapsellasi on oleskelulupa, 
teidät on kirjattu väestörekisteriin ja Ruotsin vakuutuskassa on selvittänyt, että sinul-
la on oikeus saada lapsilisää. 

• Opintotukea (studiebidrag) ei haeta lapselle, joka opiskelee lukiossa, eikä pidennet-
tyä lapsilisää haeta lapselle, joka on 16-vuotias tai sitä vanhempi, mutta opiskelee 
peruskoulussa.

Muista seuraavat:
• Skatteverket (Verovirasto) edellyttää, että ilmoitat nimesi, uuden osoitteesi ja asuin-

kuntasi väestörekisteriin, jotta saat ruotsalaisen henkilötunnuksesi neljä viimeistä 
numeroa.

• Hae henkilökorttia.
• Avaa pankkitili.
• Hanki kotivakuutus vakuutusyhtiöstä.

Mahdollisesti:
• Arbetsförmedlingen (Työnvälitys) tarjoaa kotouttamista, jos olet 20–65-vuotias tai 

18–19-vuotias, jolla ei ole vanhempia Ruotsissa.
• Försäkringskassan (Vakuutuskassa) tarjoaa mahdollisuuden hakea asumistukea.
• Hae vanhempainrahaa (föräldrapenning) Vakuutuskassasta, jos hoidat lasta kotona 

työskentelyn, opiskelun tai työnhaun sijaan.
• SFI- eli Svenska för invandrare tarjoaa maahanmuuttajille ruotsin kielen opetusta ja 

tietoa Ruotsin yhteiskunnasta.
• Ilmoittaudu paikallisen asuntoyhtiön asuntojonoon.
• Ilmoita lapset esikoulu-/aamu- ja iltapäivähoitopaikan odotusjonoon.



Migrationsverket (Maahanmuuttovirasto)
Maahanmuuttovirasto on viranomainen, joka käsittelee Ruotsiin muuttavien hakemukset, Ruotsiin 
matkustavien viisumihakemukset ja oleskeluluvat, vainoa kokeneiden turvapaikkahakemukset ja 
Ruotsin kansalaisuushakemukset.

Lomakkeita on saatavilla vain ruotsiksi. Saat apua lomakkeiden täyttämiseen varaamalla ajan 
Maahanmuuttoviraston Borlängen toimistoon. Varaa aika verkkosivustossa migrationsverket.se.

Lisätiedot
Puhelin:  077 123 52 35 (palvelu ruotsiksi ja englanniksi)
   Maanantai–perjantai klo 8.00–16.00
Verkkosivusto:  www.migrationsverket.se



Skatteverket (Verovirasto)
Verovirasto huolehtii verotuksesta, kiinteistöverotuksesta, väestörekisteristä ja perunkirjoitusten 
käsittelystä. Verovirasto myöntää henkilökortteja Ruotsin väestörekisteriin kirjatuille henkilöille ja 
valvoo valtion saatavia.

Väestörekisteri
Jos sinulla on oleskelulupa, ota mahdollisimman pian yhteyttä Verovirastoon, jotta sinut kirjataan 
väestörekisteriin. Ilmoittautuminen tapahtuu käymällä henkilökohtaisesti Veroviraston palvelutoimis-
tossa. Palvelutoimistoon on otettava mukaan koko perhe, joka muuttaa Ruotsiin – myös lapset. 

Ludvikan ja Smedjebackenin asukkaiden lähin palvelutoimisto sijaitsee Ludvikassa. 
Tuo seuraavat asiakirjat mukanasi Veroviraston palvelutoimistoon:
• passi
• todistus oleskeluluvasta Ruotsissa
• kotimaasta saamasi asiakirjat, kuten avioliittotodistus, syntymätodistus jne. 

 

Henkilökortti
Tarvitset ruotsalaisen henkilöllisyystodistuksen, jotta voit todistaa henkilöllisyytesi. Todistusta voi-
daan edellyttää monissa tilanteissa, kuten pankissa, sairaalassa tai terveyskeskuksessa. Voit hakea 
henkilökorttia käymällä henkilökohtaisesti Veroviraston palvelutoimistossa. Samalla voit myös ottaa 
valokuvan henkilökorttia varten. 

Henkilökortin hakuehdot:
• Sinut on kirjattu Ruotsin väestörekisteriin.
• Olet vähintään 13-vuotias.
• Sinulla on kuitti henkilökortin hakumaksun suorittamisesta.
• Voit todistaa henkilöllisyytesi (henkilöllisyyden vahvistus).
• Jos olet alle 18-vuotias, tarvitaan huoltajan myöntämä lupa.

Veroviraston Ludvikan ja Smedjebackenin palvelutoimistot eivät myönnä henkilöllisyystodistuksia/
henkilökortteja.
Veroviraston lähin palvelutoimisto, josta voi saada henkilöllisyystodistuksen/henkilökortin sijaitsee 
Borlängessä. 

Lisätiedot 
Skatteverket, Ludvikan palvelutoimisto
Osoite:   Storgatan 16, Ludvika
Puhelin: 077-156 75 67

Skatteverket, Borlängen palvelutoimisto
Osoite:   Stationsgatan 2, Borlänge
Puhelin: 077-156 75 67

Lue lisää: www.skatteverket.se
Tietoa muilla kielillä: www.skatteverket.se/otherlanguages



Försäkringskassan (Vakuutuskassa)
Ruotsin vakuutuskassa on viranomainen, joka myöntää etuuksia lapsiperheille, sairaille ja vammai-
sille henkilöille. Myönnettäviä etuuksia kutsutaan korvauksiksi. Vakuutuskassan tehtävänä on tehdä 
päätöksiä ja maksaa monia etuuksia, jotka sisältyvät sosiaaliturvaan. Vakuutuskassa voi esimerkiksi 
auttaa hakemaan asumistukea, äitiys- ja vanhempainrahaa sekä sairauspäivärahaa. Ruotsin sosiaa-
liturva koskee enimmäkseen kaikkia, jotka asuvat tai työskentelevät Ruotsissa.  
Tiettyihin korvauksiin saadaan oikeus asumalla Ruotsissa. Jotkin korvaukset edellyttävät työskente-
lyä Ruotsissa.

Vakuutuskassan verkkosivuilla on tietoa Ruotsin uusille asukkaille eri kielillä. Kielivaihtoehtoja ovat 
ruotsi, englanti, suomi, arabia, dari, tigrinja ja somali. 
 
Voit varata keskusteluajan omalla kielelläsi osoitteessa www.forsakringskassan.se. 

Lisätiedot
Försäkringskassan
Osoite:   Storgatan 16 A, Ludvika

Lisää tietoa:
www.forsakringskassan.se/privatpers/flytta-till-arbeta-studera-eller-nyanland-i-sverige



Työskentely
Arbetsförmedlingen (Työnvälitys)
Arbetsförmedlingen on Ruotsin suurin työnvälittäjä. Sen tärkein tehtävä on yhdistää työnantajia ja 
työntekijöitä. Työnvälitys toimii koko maassa, ja sen kaikki palvelut ovat maksuttomia. Työnvälitys on 
viranomainen, joka vastaa uusien asukkaiden kotouttamisesta. 

Voit ilmoittautua Työnvälitykseen soittamalla tai lähettämällä joko sähköposti- tai chattiviestin. 
Asiakaspalvelijat puhuvat ruotsia ja englantia. Voit varata tulkatun keskusteluajan omalla kielelläsi 
Työnvälityksen asiakaspalvelun kautta. Työnvälityksen asiakkaiden palvelukieliä ovat arabia, persia, 
somali, tigrinja ja venäjä. Lisää tietoa on osoitteessa www.arbetsformedlingen.se.

Oman yrityksen perustaminen 
Jos haluat perustaa oman yrityksen, voit ottaa yhteyttä AB Samarkand2015 -palveluun, joka sijaitsee 
Ludvikassa. 
Nyföretagarcentrum (uusyrityskeskus) tarjoaa myös yrityksen perustamiskursseja eri kielillä.

Lisätiedot
Arbetsförmedlingen
Osoite:    Storgatan 16, Ludvika
Puhelin:  077-160 00 00
Verkkosivusto:  www.arbetsformedlingen.se

AB Samarkand2015
Osoite:    Fredsgatan 27, Ludvika
Puhelin:  0240-860 40
Verkkosivusto: www.samarkand2015.com

Nyföretagarcentrum Ludvika-Smedjebacken
Osoite:    Carlavägen 21, Ludvika
Puhelin:  0240-144 60 
Sähköposti:  ludvika@nyforetagarcentrum.se
Verkkosivusto: www.nyforetagarcentrum.se/ludvika
Facebook:  www.facebook.com/nyaentreprenorerludvika



Asuminen
Ludvikassa ja Smedjebackenissa on kaksi suurta asuntoyhtiötä, jotka vuokraavat asuntoja: Ludvi-
kahem Ludvikassa ja Bärkehus Smedjebackenissa. Voit ottaa yhteyttä myös pienempiin yksityisiin 
asuntoyhtiöihin. Jos haluat ostaa talon tai huoneiston, voit ottaa 
yhteyttä kiinteistönvälittäjään. 

Ota huomioon
Tietyt asuntoyhtiöt, kuten Ludvikahem, käyttävät pisteiden kerää-
miseen perustuvaa jonotusjärjestelmää. Mitä pitempään hakija 
on ollut jonossa, sitä enemmän pisteitä hänellä on ja sitä parempi 
mahdollisuus saada asunto. Muilla asuntoyhtiöillä ei ole jono-
tusjärjestelmää, vaan voit ilmoittaa olevasi kiinnostunut tietystä 
vapaasta asunnosta. Ota yhteyttä alueesi asuntoyhtiöön tai katso 
lisää tietoa verkkosivustosta. Huomaa, että vuokra-asuntoon tarvit-
tavan pistemäärän keräämiseen voi kulua monta vuotta. 

Lisätiedot
Ludvikahem
Puhelin:  0240-869 00
Sähköposti:  info@ludvikahem.se
Verkkosivusto:  www.ludvikahem.se

Bärkehus
Puhelin:  0240-66 88 00
Sähköposti:  barkehus@smedjebacken.se
Verkkosivusto:  www.barkehus.se

Kopparleden
Puhelin:  08-120 322 15
Sähköposti:  info@kopparleden.se 
Verkkosivusto:  www.kopparleden.se

Farstukvisten
Puhelin:  0240-185 00
Sähköposti:  info@farstukvisten.se 
Verkkosivusto:  www.farstukvisten.se

Sunnanbo kb 
Puhelin:  070-318 58 06
Sähköposti:  www.sunnanbo.se/kontakt.html
Verkkosivusto:  www.sunnanbo.se

Lisää tietoa vuokranantajista Ludvikassa:  
www.hyrabostad.se/ludvika
Lisää tietoa vuokranantajista Smedjebackenissa:  
www.hyrabostad.se/smedjebacken

Myytävät huoneistot: 
hemnet.se



Talous
Pankkitilin avaaminen
Pankkitili on avattava, jotta on mahdollista saada maksusuorituksia, kuten palkka, Vakuutuskassan 
korvaukset ja etuudet, CSN:n (Centrala studiestödsnämnden) maksama opintolaina jne. 
Voit valita pankin itse. Pankeilla Swedbank, Nordea, Handelsbanken ja Länsförsäkringar on konttorit 
Ludvikassa. Smedjebackenissa on Norrbärke Sparbank -konttori. Pankkitilin avaamiseen tarvitaan 
ruotsalainen henkilökortti, joka on esitettävä pankissa, jossa tili halutaan avata. 

Kun pankkitili on avattu, voit hallita tiliäsi joko verkkopankin kautta tai soittamalla pankkiin. Saat 
lisää tietoa valitsemastasi pankista. 

BankID
BankID on sähköinen tunniste, jota käytetään henkilöllisyyden vahvistamiseen esimerkiksi pank-
kipalveluissa, Vakuutuskassassa ja CSN:ssä. Tyyppejä on kolme: BankID-tiedosto, BankID-kortti ja 
Mobilt BankID -mobiilitunniste. 

BankID-tunniste tilataan oman pankin verkkopalvelusta. Sinun on myös 
asennettava BankID-turvallisuusohjelma/-sovellus, jota BankID:n toimin-
ta edellyttää.  
BankID on henkilökohtainen, eivätkä muut henkilöt saa käyttää sitä. 

Katso lisää tietoa ruotsiksi ja englanniksi osoitteesta www.bankid.com.

Lisätiedot
Pankkikonttorit Ludvikassa
Länsförsäkringar Bank
Osoite: Storgatan 32, Ludvika

Nordea
Osoite:  Carlavägen 12, Ludvika

Handelsbanken
Osoite:  Storgatan 26, Ludvika

Swedbank
Osoite:  Storgatan 15, Ludvika

Pankkikonttorit Smedjebackenissa
Norrbärke Sparbank
Osoite: Hamngatan 2, Smedjebacken

Lisää tietoa: 
www.swedbank.se | www.nordea.se | www.handelsbanken.se  
www.lansforsakringar.se | www.norrbarke-sparbank.se



Terveydenhuolto
Vårdcentral (terveyskeskus) on ensisijainen hoitopaikka, johon sinun tai perheenjäsenesi on mentä-
vä sairaustapauksissa. Terveyskeskus on suljettu tiettyinä aikoina, kuten iltaisin ja viikonloppuisin. 
Jos hoitoa tarvitaan nopeasti, on mentävä päivystykseen (jourmottagning) tai ensiapupoliklinikalle 
(akutmottagning). Kysy omasta terveyskeskuksestasi, mikä on kotiasi lähinnä oleva ensiapupolikli-
nikka, tai katso tiedot terveyskeskuksen verkkosivustosta.

Terveyskeskuksen valinta
Voit valita terveyskeskuksen itsellesi ja perheenjäsenillesi. Monet valitsevat terveyskeskuksen, joka 
on mahdollisimman lähellä kotia. Voit valita joko julkisen tai yksityisen terveyskeskuksen. Kun käyt 
terveyskeskuksessa ensimmäisen kerran, saat apua asiakkaaksi ilmoittautumiseen. Jos et valitse 
terveyskeskusta aktiivisesti itse, sinut kirjataan automaattisesti asuinpaikkasi lähimpään terveyskes-
kukseen. Voit vaihtaa terveyskeskusta milloin tahansa, esimerkiksi muuton yhteydessä. Jos haluat 
vaihtaa terveyskeskusta, mene terveyskeskukseen, jonka asiakkaaksi haluat. 

Jourmottagning (päivystys)
Jos sairastut terveyskeskuksen ollessa suljettu, kysy ensin neuvoa soittamalla Sjukvårdsrådgivnin-
gen (terveysneuvonta) -puhelinnumeroon 1177. Terveyskeskusten päivystystoiminnasta huolehtii 
keskitetysti Ludvikan sairaala (Ludvika lasarett). 

Akutmottagning (ensiapupoliklinikka)
Ensiapupoliklinikka on avoinna vuorokauden kaikkina aikoina. Ensiapuun hakeudutaan vaarallisten 
vammojen seurauksena tai akuuteissa sairaustapauksissa. Ensiavun odotusajat voivat olla pitkiä. 
Ensisijalla ovat kaikista sairaimmat ja vakavasti vammautuneet. Vältä sairaalan ensiapuun mene-
mistä ja soita ensin terveysneuvontaan. Jos et ole vakavasti sairas tai vammautunut, sinun on men-
tävä omaan terveyskeskukseesi tai päivystykseen.

Familjecentral/Barnavårdscentral (perhekeskus/äitiysneuvola)
VillGott -perhekeskus Ludvikassa ja Smedjebackenin äitiysneuvola ovat kokoontumispaikkoja tule-
ville vanhemmille ja perheille, joissa on 0–6-vuotiaita lapsia. Perhekeskuksessa on avoin esikoulu, 
sosiaalipalvelu, kätilöitä, äitiysneuvola ja lasten-/äitiysterveydenhuollon psykologeja. Perhekeskus/
Äitiysneuvola tarjoaa kaikille 0–6-vuotiaille lapsille kehityksen arviointia, imetysneuvontaa vanhem-
mille, rokotuksia, keskustelua terveydestä sekä ohjeita ja tukea aktiiviseen vanhemmuuteen. Lasten 
terveydenhuolto on maksutonta.

Barnmorska/Förlossningsmottagning (kätilöt/synnytysvastaanotto)
Monissa sairaaloissa on kätilöiden vastaanotto (barnmorskemottagning), jossa tarjotaan neuvontaa, 
tutkimuksia ja hoitoa raskauden aikana. Vastaanotoilla suoritetaan raskauteen liittyviä tarkastuksia, 
annetaan ehkäisyneuvontaa, tehdään gynekologisia terveystarkastuksia ja tarjotaan vaihdevuosiin 
liittyvää neuvontaa. Vastaanotoilla järjestetään myös koulutusta tuleville vanhemmille. Kätilön kans-
sa sovitaan, missä sairaalassa/synnytysosastolla lapsesi syntyy. Taalainmaan lähin synnytysosasto 
sijaitsee Falun sairaalassa (Falu lasarett). Soita aina ennen synnytysosastolle saapumista. Puhelin-
numerot ovat 023-49 21 76 ja 023-49 22 95. 

Lue lisää osoitteesta www.ltdalarna.se/Halso--och-sjukvard/Specialiserad-vard/ 
Kvinnosjukvard/Falun/Forlossningsavdelningen.

Ungdomsmottagning (nuorten vastaanotto)
Nuorten vastaanotto on avoinna 13–23-vuotiaille, joilla on kysyttävää 
seksistä, terveydestä ja ihmissuhteista. Vastaanotto on maksuton. 
Nuorten vastaanotoilla tarjotaan yleensä kätilön, kuraattorin, 
psykologin, sairaanhoitajan, gynekologin ja lääkärin palveluita. 

Katso yhteystiedot kääntöpuolelta.



Lisätiedot
Terveyskeskukset
Vårdcentral Ludvika-Grängesberg
Osoite: Ludvika lasarett, Ludvika
Puhelin: 0240-49 51 00

Vårdcentral Sunnansjö
Osoite: Sjukstugevägen 3, Sunnansjö
Puhelin: 0240-49 57 00

Smedjebackens vårdcentral
Osoite: Bergslagsvägen 11, Smedjebacken
Puhelin: 0240-49 58 00

Engelbrekt Ludvika
Osoite: Engelbrektsgatan 20, Ludvika
Puhelin: 0240-69 51 00

Engelbrekt Söderbärke
Osoite: Bärkevägen 28, Söderbärke
Puhelin: 0240-69 51 00

Perhekeskus/Äitiysneuvola
Familjecentralen VillGott 
Osoite: Ljunghällsvägen 1, Ludvika
Puhelin: 0240-49 51 00

Barnavårdscentral Smedjebacken
Osoite: Bergslagsvägen 11, Smedjebacken
Puhelin: 0240-49 58 00

Kätilöt/Synnytysvastaanotto
Vårdcentral Ludvika-Grängesberg (kätilöosasto, kerros 7)
Osoite: Ludvika lasarett, Ludvika
Puhelin: 0240-49 52 84

Vårdcentral Engelbrekt
Osoite: Engelbrektsgatan 20, Ludvika
Puhelin: 0240-69 51 26
Verkkosivusto: www.vcengelbrekt.se

Mödravården Smedjebacken
Osoite: Bergslagsvägen 11, Smedjebacken
Puhelin: 0240-49 58 36

Nuorten vastaanotot
Ungdomsmottagningen Ludvika (sisäänkäynti pihan puolelta)
Osoite: Carlavägen 34, Ludvika
Puhelin: 0240-867 60

Ungdomsmottagningen Smedjebacken
Osoite: Vasagatan 18E, Smedjebacken
Puhelin: 0240-762 26



Ruotsin opiskelu
Kielen opettelu on tärkeää työnsaannin, opiskelumahdollisuuksien, yhteiskuntaan sopeutumisen ja 
uuden maan kulttuurin omaksumisen kannalta. Ruotsin kielen opiskelumahdollisuuksia on monia.

SFI – Svenska för invandrare (ruotsia maahanmuuttajille)
Svenska för invandrare (SFI) on hyväksytty kielikoulutus, jonka tavoitteena on tarjota ruotsin perus-
tiedot aikuisille, jotka eivät puhu ruotsia äidinkielenään. Jos olet vähintään 16-vuotias ja Ruotsin 
väestörekisterissä, eikä sinulla ole ruotsin perustaitoja, sinulla on oikeus osallistua maahanmuuttajil-
le tarkoitettuun ruotsinopetukseen. Voit opiskella myös etänä, jos haluat opiskella työn tai käytännön 
harjoittelun ohessa.

Lisää tietoa: www.vbu.se/svenska-for-invandrare.

Ruotsi toisena kielenä
Ruotsi toisena kielenä on oppiaine, joka antaa muuta kuin ruotsia äidinkielenään puhuville mahdolli-
suuden kehittää suullista kielitaitoaan. Ruotsia toisena kielenä voidaan opiskella perus- ja lukiotasol-
la. 

Lisää tietoa: www.vbu.se/svenska-som-andrasprak

Språkvän (kielikaveri)
Kielikaveritoiminta on tarkoitettu ruotsalaisille ja ulkomaalaistaustaisille, jotka haluavat tavata toi-
siaan tasa-arvoisessa hengessä, oppia toisiltaan ja laajentaa maailmankuvaansa. Harjoittele ruotsia 
ja opi tuntemaan ruotsalaista yhteiskuntaa hankkimalla kielikaveri.

Opettele ruotsia itse
Opettele ruotsia itse. Voit harjoitella 
ruotsia yksin tai yhdessä muiden kanssa 
monien apuvälineiden ja -työkalujen 
avulla.

www.informationsverige.se

www.sprakkraft.org

www.pratstart.se/lara-sig-svenska/

www.sfipaddan.se

Lisätiedot
Ludvikan kunta
Verkkosivusto: www.ludvika.se/integration

Smedjebackenin kunta 
Verkkosivusto:www.smedjebacken.se/integration



Hätätilanteet
112 (pelastuspalvelu, ambulanssi, poliisi)
Hätänumero 112 on tarkoitettu äkillisiin hätätilanteisiin, jotka vaarantavat hengen, omaisuuden tai 
ympäristön.  
Hätätilanteessa on kutsuttava nopeasti apuun ambulanssi, pelastuspalvelu, poliisi, lento-, meri- tai 
tunturipelastus, päivystävä pappi tai myrkytystietokeskus. 

Sairastuttaessa on soitettava ensisijaisesti numeroon 1177, josta saadaan terveysneuvontaa.  
Katso lisää tietoa osoitteesta www.1177.se.

Lisää tietoa tärkeistä puhelinnumeroista on osoitteessa www.sosalarm.se.

Uhka ja väkivalta
Jos olet nainen, joka kokee uhkaa ja väkivaltaa, saat apua soittamalla Kvinnofridslinjen (naisten 
kriisipuhelin) -numeroon 020-50 50 50.

Naiset voivat soittaa myös Terrafem-päivystykseen. Palvelu on saatavilla 50 eri kielellä. Terrafem on 
avoinna arkisin klo 8.00–17.00. Puhelut ovat maksuttomia. Soita numeroon 020-52 10 10.

Ludvika-Smedjebacken tarjoaa naisten- ja tyttöjen päivystyksen, joka tarjoaa tietoa, asiantuntemusta 
ja tukea vaikeissa tilanteissa oleville naisille ja lapsille. Soita numeroon 0240-199 10.

On tärkeää, että kerrot tilanteestasi muille. Individ- och familjeomsorgens mottagning (yksilö- ja per-
hepalveluiden vastaanotto) tarjoaa apua, kun soitat Ludvikan vastaanoton numeroon 0240-860 00 
(vaihde) tai Smedjebackenin numeroon 0240-66 00 00 (vaihde). Pyydä yhdistämistä aikuisia tai 
lapsia koskevan vastaanoton puhelinnumeroon asiastasi riippuen. 

Öppenvårdsmottagning (avoin vastaanotto) Ludvikan kunnassa on tarkoitettu myös läheisissä suh-
teissa väkivaltaa kokeneille. Palveluihin sisältyy neuvonta, kriisityö ja keskustelutuki läheisessä 
suhteessa väkivaltaa kokeneelle, sitä todistaneelle tai sille altistuneelle. Puhelinaikoja on saatavilla 
maanantaisin klo 10.30–11.30. Soita numeroon 070-287 52 68 
Lue lisää osoitteesta www.ludvika.se/omsorgstod/valdochhot.

Smedjebackenin yksilöille ja perheille tarkoitetut sosiaalipalvelut tarjoavat sosiaalityöntekijän apua ja 
tukea aikuisille. Voit saada neuvontaa myös soittamalla anonyymisti. Tapaaminen sosiaalityöntekijän 
kanssa varataan soittamalla numeroon 0240-66 00 00 (vaihde). Sosiaalityöntekijöillä on puhelinai-
koja kaikkina arkipäivinä torstaita lukuun ottamatta klo 8.30–9.30. Muina aikoina puhelut ohjataan 
sosiaalitoimiston vastaanottoon 0240-66 03 35. 

VMA (Viktigt meddelande till allmänheten, yleinen vaaratiedote)
Yleisellä vaaratiedotteella ilmoitetaan nopeasti vakavista tilanteista, jotka voivat aiheuttaa välittö-
män vaaran hengelle, omaisuudelle tai ympäristölle. Tällaisessa tilanteessa voidaan antaa yleinen 
varoitus äänimerkillä (hälyttimellä). 

Äänimerkki kestää 7 sekuntia, jota seuraa 14 sekunnin hiljai-
suus. Varoitus toistuu vähintään 2 minuutin ajan.
• Siirry sisälle.
• Sulje ovat, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmanvaihto.
• Kuuntele ensisijaisesti P4-kanavan paikallisradiota, josta 

saat lisää tietoa.

Kun vaara on ohi, aloitetaan noin 30 sekunnin pituinen ”Vaara 
ohi”-äänimerkki. Äänimerkkejä ”Vaaratiedote” ja ”Vaara ohi” 
testataan klo 15 kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina 
maaliskuussa, kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa. 
Testi sisältää myös radiotiedotteen.



Joukkoliikenne
Kuntien alueilla liikennöivät paikalliset ja alueelliset bussireitit, 
junaliikenne, koulukuljetukset, avustuspalvelut ja muut liikenne-
muodot.

Matkustamista varten on ostettava lippu tai matkakortti.  
Junalippuja voidaan ostaa osoitteesta www.sj.se tai lataamalla 
SJ:n sovellus. 
Dalatrafik-kausikortilla voidaan matkustaa sekä junissa että bus-
seissa. 
Dalatrafik-kertalipuilla ja ladatuilla matkakorteilla ei voi matkus-
taa junissa. 

Bussilippuja voidaan maksaa bussissa maksukortilla tai matka-
kortille ladatulla arvolla. Lippuja voi ostaa myös Dalatrafik-mobiili-
sovelluksessa. Bussilippuja myydään myös automaateissa. Auto-
maattien sijainnit: Stationsgatan (Borlänge), Knutpunkten (Falun), 
Hedemora resecentrum (Hedemoran matkakeskus), Ludvika re-
secentrum (Ludvikan matkakeskus) ja Mora resecentrum (Moran 
matkakeskus). Voit ladata matkakortillesi kautta tai arvoa sekä 
ostaa kertalippuja. Maksa pankkikortilla tai matkakortin arvolla. 
Bussilippuja myydään myös tietyissä myymälöissä.  

Katso lähimmät myyntipisteet osoitteesta dalatrafik.se/
forsaljningsstallen.

Lisätiedot
www.dalatrafik.se | www.sj.se | www.resrobot.se | www.swebus.se | www.nettbuss.se 



Sosiaalipalvelut
Försörjningsstöd (toimeentulotuki)
Monilla on jossain vaiheessa taloudellisia vaikeuksia, joihin on mahdollista saada apua. Sinulla on 
oikeus saada toimeentulotukea, jos et voi elättää itseäsi ja huolehtia tarvitsemistasi asioista muilla 
tavoin. Toimeentulotukeen liittyy ehtoja. Oikeus toimeentulotukeen riippuu useista asioista. Sosiaali-
palveluista saat tietoa kulutus- ja kuluttajaneuvonnasta sekä toimeentulotuesta. 

Familjerådgivning (perheneuvonta)
Perheneuvonta auttaa suhteisiin liittyvissä ongelmissa. Vaikeuksia voivat aiheuttaa esimerkiksi jatku-
va riitely, uskottomuus, taloudelliset ongelmat ja monet muut asiat. Perheneuvonta voi auttaa myös 
aikuisten ja lasten tai lähisukulaisten välisissä ongelmissa. Perheneuvonnalla on vaitiolovelvollisuus, 
eikä tietoja kirjata järjestelmään. Voit hakea apua anonyymisti. Perheneuvontaa tarjotaan Ludvikassa 
ja Smedjebackenissa. Soita kuntien perheneuvontaan: 0240-862 01.

Väkivalta ja uhka läheisissä suhteissa
Väkivalta läheisissä suhteissa tarkoittaa vallan käyttöä hallitsemalla, lyömällä tai uhkaamalla. Uhkan 
ja väkivallan käyttö muita kohtaan on kielletty Ruotsissa. Kyseessä on ihmisoikeusrikkomus ja rikolli-
nen toiminta. Siksi perheväkivalta on kiellettyä. Suhteissa ilmenevä väkivalta kattaa kaikki väkivallan 
muodot, joita voi esiintyä läheisten välillä. Läheisillä henkilöillä tarkoitetaan heterosuhteita ja saman 
sukupuolen suhteita, sisarussuhteita ja muita perhe- sekä sukulaisuussuhteita. Se tarkoittaa, että 
oman lapsen ja kumppanin lyöminen on kielletty. Perheväkivalta voi olla fyysistä, henkistä, taloudel-
lista, aineellista tai seksuaalista. Kunniarikoksiin liittyvä väkivalta on kielletty Ruotsissa. Täällä kaikil-
la on oikeus päättää omasta kehostaan, seksuaalisuudestaan, kumppaninsa valinnasta, elämästään 
ja tulevaisuudestaan.  Koetko väkivaltaa tai uhkaa? Tukea ja apua tarvitsevat sekä miehet, naiset 
että lapset.

Kuntien sosiaalipalveluilla on vastuu tarjota tukea ja apua lapsille, naisille ja miehille, jotka kokevat 
väkivaltaa läheisissä suhteissaan. Sosiaalipalveluiden vastuulla on myös auttaa henkilöitä, jotka 
kokevat väkivaltaa ja uhkaa, sekä suojata heitä väkivallalta tarjoamalla esimerkiksi turvakoteja.

Lisätiedot
Toimeentulotuki, Ludvika
Individ- och familjeomsorgen, Stöd och försörjning (yksilö- ja perhepalvelut, tuki ja 
toimeentulotuki)
Osoite: Biskopsvägen 10, Ludvika
Puhelin: 0240-860 00 (vaihde)

Toimeentulotuki, Smedjebacken
Individ- och familjeomsorgen (yksilö- ja perhepalvelut)
Osoite: Vasagatan 14, Smedjebacken
Puhelin: 0240-66 03 35



Koulut ja lasten päivähoito
Pienten lasten päivähoito
Ruotsin kaikissa kunnissa on kunnalliset lasten päivähoitopalvelut. Kunnissa on myös yksityisiä ja 
itsenäisesti toimivia päiväkoteja, jotka ovat organisaatioiden tai yritysten ylläpitämiä. Päivähoito 
sisältää pienten lasten varhaiskasvatuksen, joka on pedagogista toimintaa. 

Avoin esikoulu
Avoin esikoulu on kohtaamispaikka vanhempainvapaalla oleville vanhemmille ja heidän lapsilleen. 
Koulutettujen ammattilaisten ylläpitämä avoin esikoulu tarjoaa hyvän mahdollisuuden tavata muita 
vanhempia ja lapsia.

Esikoulu
Iältään 1–5-vuotiailla lapsilla on oikeus käydä esikoulussa tai perhepäivähoidossa. Esikoulua kutsu-
taan myös päivähoidoksi tai lastentarhaksi. Iältään 1–5-vuotiaat lapset viettävät päivänsä hoidossa 
ennen esiopetukseen osallistumista tai ensimmäisen kouluvuoden alkamista. Vanhempien on haet-
tava lapselleen paikkaa esikouluun tai aamu- ja iltapäivähoitoon. Paikkoja haetaan kunnan kautta. 
Haku on tehtävä riittävissä ajoin etukäteen.

Esiopetus ja 6-vuotiaille tarkoitettu toiminta
Kaikille lapsille tarjotaan paikka esiopetuksessa sinä vuonna, kun he täyttävät 6 vuotta. Esiopetusta 
kutsutaan myös 6-vuotiaille tarkoitetuksi toiminnaksi. Esiopetuksessa lapset saavat valmistautua 
peruskouluun ennen ensimmäisen luokan aloittamista. 

Aamu- ja iltapäivähoito
Iältään 6–12-vuotiailla lapsilla on oikeus aamu- ja iltapäivähoitoon ennen koulun alkamista ja koulun 
jälkeen. Vanhempien on käytävä töissä tai opiskeltava, jotta lapsi saa oikeuden aamu- ja iltapäivä-
hoitoon. 

Perhepäiväkoti
Perhepäiväkoti on paikka, jossa pedagogisen koulutuksen saaneet henkilöt tarjoavat varhaiskasva-
tusta lapsille omissa kodeissaan. He huolehtivat lapsista ja esiopetuksesta pedagogisilla menetel-
millä. Koululaiset voivat viettää aikaa perhepäiväkodissa koulun jälkeen. Perhepäiväkoti voi olla siis 
myös iltapäivähoitopaikka.



Lisätiedot
Onko sinulla kysyttävää lastenhoidosta ja koulusta? Ota yhteyttä:

Ludvikan kunta
Social- och utbildningsförvaltningen (sosiaali- ja opetushallinto)
Puhelin: 0240-860 00 (vaihde)

Smedjebackenin kunta
Familje- och utbildningsförvaltningen (perhe- ja opetushallinto)
Osoite: Vasagatan 14, Smedjebacken
Puhelin: 0240-66 02 10

Koulut ja lasten päivähoito
Peruskoulu
Lapset aloittavat peruskoulun syyslukukauden sinä vuonna, kun he täyttävät 7 vuotta. Peruskoulu 
kestää Ruotsissa 9 vuotta, ja sen suorittaminen on pakollista. Se tarkoittaa, että lasten on mentävä 
kouluun ja että vanhemman vastuulla on varmistaa, että lapsi osallistuu opetukseen. Tätä kutsutaan 
oppivelvollisuudeksi. Peruskoulun opetus ja kirjat ovat maksuttomia kaikille lapsille. Lapset saavat 
myös maksuttoman lounaan. Kaikki opetus on pakollista sukupuolesta riippumatta. Koulu on myös 
vapaa uskonnon tunnustamisesta, mikä tarkoittaa, että lapset osallistuvat kaikkeen opetukseen 
riippumatta uskonnosta, kulttuuritaustasta ja uskonkäsityksestä.  

Vanhemmilla on oikeus valita lapsensa koulu. Lapsella on aina oikeus osallistua asuinalueensa 
koulun opetukseen. Jos haluat valita toisen koulun, ota yhteyttä haluamasi koulun rehtoriin. Lapsi voi 
aloittaa uudessa koulussa, jos paikkoja on vapaina. 

Jos lapsi tarvitsee lisää apua, eikä jostain syystä voi osallistua tavalliseen perusopetukseen, kunnat 
tarjoavat erityisopetusta ja erityiskouluja. Erityiskoulut on tarkoitettu esimerkiksi kuulovammaisille tai 
vakavasti näkövammaisille lapsille. Erityisopetusta tarjotaan lapsille, joilla on synnynnäisiä tai myö-
hemmin ilmenneitä kognitiivisia tai psyykkisiä toimintarajoitteita. Oppilaat saavat lisää apua ja tukea 
koulun opetuksessa. 

Kieltenopetus
Lapsilla on oikeus saada kotikielen opetusta, jos yhden vanhemman ta molempien vanhempien äi-
dinkieli on muu kuin ruotsi. Jotta lapsi saa oikeuden kotikielen opetukseen, on hänellä oltava kielen 
perustiedot ja hänen on käytettävä kieltä kotonaan päivittäin. Oppilailla, joiden äidinkieli on muu 
kuin ruotsi, on myös oikeus ruotsin opetukseen toisena kielenä. Opetusta tarjotaan kieltä osaamatto-
mille ja oppilaille, jotka osaavat jo ruotsia. 

Valmistava opetus
Äskettäin Ruotsiin muuttaneille lapsille tarjotaan valmistavaa opetusta. Oppilaat voivat harjoitella 
ruotsia ja saada eri aineiden opetusta. Tavoitteena on, että oppilas voi siirtyä mahdollisimman pian 
peruskoulun tavalliseen opetukseen.



Nuorille
Lasten ja nuorten oikeudet
Ruotsissa olevia lapsia ja nuoria suojaavat kansainväliset ja kansalliset lait. Ruotsi suhtautuu lasten 
oikeuksiin ja lasten suojaamiseen väkivallalta sekä uhalta erittäin vakavasti. Lapsen lyöminen tai 
uhkaaminen, mitä kutsutaan myös ruumiilliseksi kuritukseksi, on laitonta Ruotsissa. 

Lapsen oikeuksien sopimus
Ruotsi on allekirjoittanut YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista, joka sisältää kansainvälisesti hy-
väksyttyjä säädöksiä. Lapsen oikeuksien sopimus määrittelee lapsen ihmisoikeudet. Lapsen oikeuk-
sien sopimus edellyttää, että kaikilla lapsilla on samat oikeudet ja että kaikki lapset ovat saman-
arvoisia. Ketään ei saa syrjiä. Lapsella on oikeus saada suojaa fyysiseltä ja henkiseltä väkivallalta 
sekä laiminlyönniltä tai vanhempien tai muiden huoltajien hyväksikäytöltä. Lapsella on oikeus saada 
suojaa kaikenlaiselta seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja prostituutioon sekä pornografiaan liittyvältä 
hyväksikäytöltä. Lapset eivät saa altistua kidutukselle eivätkä muulle julmalle, epäinhimilliselle tai 
halventavalle kohtelulle tai rangaistavalle toiminnalle. Lasten vapautta ei saa riistää laittomasti eikä 
mielivaltaisesti. Laiminlyöntiä, hyväksikäyttöä, rikkomuksia, kidutusta, aseellisia konflikteja tai muuta 
epäinhimillistä kohtelua kokeneella lapsella on oikeus kuntoutukseen ja yhteiskuntaan sopeuttami-
seen.  

Lue lisää lapsen oikeuksien sopimuksesta osoitteesta barnkonventionen.se.

BRIS
Barnens rätt i samhället (BRIS, lasten yhteiskuntaoikeudet) -organisaatio auttaa lapsia 
ja nuoria, joilla on ongelmia tai huolia. BRIS-puhelimeen soittaminen on maksutonta alle 
18-vuotiaille. Voit puhua mistä tahansa aiheesta. Saat jutella luotettavan aikui-
sen kanssa, joka kuuntelee sinua. BRIS-puhelinnumeroon soitetaan täysin 
anonyymisti. Vanhempasi eivät saa tietää, että olet soittanut. BRIS ei myös-
kään saa tietää, mistä soitat. Soita Bris-puhelinnumeroon 116 111.

Katso verkkosivusto osoitteessa www.bris.se.

Kunniarikoksiin liittyvä väkivalta ja pakottaminen
Kunniarikoksiin liittyvä väkivalta on kielletty Ruotsissa. Ruotsissa kaikilla on oikeus päättää omasta 
kehostaan, seksuaalisuudestaan ja kumppaninsa valinnasta sekä elämästään ja tulevaisuudestaan. 
Uhkan ja väkivallan käyttö muita kohtaan on kielletty Ruotsissa. Sinua ei saa pakottaa oman tahtosi 
vastaiseen toimintaan, kuten avioliittoon tai sukuelinten silpomiseen. Kyseessä on ihmisoikeusrikko-
mus ja rikollinen toiminta. Siksi perheväkivalta on kiellettyä.

Soita äkillisessä vaara-, uhka- tai väkivaltatilanteessa poliisin numeroon 112.

Tilanteestasi on tärkeää kertoa muille, jotta voit saada apua. Kerro tilanteestasi yksilö- tai perhepal-
veluiden vastaanotolle soittamalla numeroon 0240-860 00 (Ludvika) tai 0240-66 00 00 (Smedje-
backen). Puhelut ohjataan kuntien puhelinvaihteeseen, josta voit pyytää yhdistämistä lapsia koske-
van vastaanoton puhelinnumeroon. 

Fritidsgårdar (nuorisotalot)
Ludvikan kunnassa on viisi nuorisotaloa, jonne kuudesluokkalaiset ja sitä vanhemmat ovat lämpi-
mästi tervetulleita. Palvelu on tarkoitettu nuorten vapaa-ajanviettoon ja yhteiseen hauskanpitoon. 
Katso aukioloajat, osoitteet ja tapahtumat osoitteesta www.ludvika.se/ung. Smedjebackenissa ei 
ole nuorisotaloa. 



Ungdomsmottagning (nuorten vastaanotto)
Nuorten vastaanotto on tarkoitettu nuorille, joilla on kysyttävää seksistä, terveydestä ja ihmissuhteis-
ta. Nuorten vastaanotto on avoinna 13–23-vuotiaille. Nuoren vastaanotto on maksuton. Nuorten vas-
taanotoilla tarjotaan yleensä kätilön, kuraattorin, psykologin, sairaanhoitajan, gynekologin ja lääkärin 
palveluita. 

Lisätiedot
Nuorten vastaanotot
Ungdomsmottagningen Ludvika (sisäänkäynti pihan puolelta)
Osoite: Carlavägen 34, Ludvika
Puhelin: 0240-867 60

Ungdomsmottagningen Smedjebacken
Osoite: Vasagatan 18E, Smedjebacken
Puhelin: 0240-762 26

Neuvonta ja apu
UMO-verkkosivusto on tarkoitettu 13–25-vuotiaille. Verkkosivusto tarjoaa vastauksia seksiin, tervey-
teen ja ihmissuhteisiin liittyviin kysymyksiin. Lue lisää osoitteesta umo.se.

Onko sinulla vaikeaa ja paljon ajatuksia, joihin tarvitset apua? Haluatko satuttaa itseäsi tai muita? 
Kerro tilanteestasi lasten- ja nuortenpsykiatrille. Katso lähin vastaanotto ja puhelinnumero verkkosi-
vustosta bup.se. 

Busta ungdomsjour -nuorisopäivystys on tarkoitettu seksuaalista väkivaltaa kokeneille ja nuorille, 
jotka haluavat saada lisää tietoa suojautumiseen aikuisilta, jotka hakeutuvat lasten seuraan seksu-
aalisessa tarkoituksessa. Onko ystäväsi kokenut seksuaalista väkivaltaa eikä tiedä, mitä tehdä? Lue 
lisää osoitteesta www.atsub.se/busta-ungdomsjour.

Tietoa alkoholista, huumeista, niiden vaikutuksista kehoon ja kuinka nuoret voivat vastustaa ryhmä-
painetta sekä käsitellä perheessä tapahtuvaa väärinkäyttöä on osoitteessa www.drugsmart.com.

Jourhavande kompis (kaveripäivystys) on chat-päivystys kaikille alle 25-vuotiaille. Chat on tarkoitettu 
alle 25-vuotiaille lapsille ja nuorille. Päätät itse, mistä haluat keskustella. Voit kääntyä kaverin puo-
leen ja jutella ihan mistä tahansa. Kaveripäivystys on olemassa sinua varten! Lue lisää osoitteesta 
www.jourhavandekompis.se.



Kunnan palvelut maahanmuuttajille
Invandrarservice/Frändskapshuset (maahanmuuttajien palvelut ja ystävyystalo)
Ruotsiin muuttaneilla voi olla paljon hoidettavia asioita. Maahanmuuttajien palvelut tarjoavat neuvon-
taa ja tukea.

Autamme sinua toimimaan itsenäisesti ruotsalaisessa yhteiskunnassa. Maahanmuuttajien palvelut 
tarjoavat avointa, ammattitaitoista, monikielistä ja helposti saatavilla olevaa neuvontaa, tukea ja tietoa 
kunnan asukkaille muuttoa, kotoutumista ja yhteiskuntaa koskevissa kysymyksissä. Jos tarvitset tukea 
ja apua yksittäisiin kysymyksiin, voit kääntyä Frändskapshuset-ystävyystalon puoleen. He voivat vastata 
kysymyksiisi tai kertoa, mistä saat lisää apua.

Frändskapshuset on kohtauspaikka ruotsalaisille ja maahanmuuttajille taustasta riippumatta. Kaikki 
ovat tervetulleita tapaamaan muita ja viettämään aikaa, tutustumaan toisiin ja jakamaan sosiaalisia, 
kielellisiä ja kulttuurisia kokemuksiaan. Frändskapshuset toimii yhteistyössä maahanmuuttajien palve-
luiden ja yhteiskuntatietojen kanssa. Frändskapshuset on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat tukea 
ruotsalaisen yhteiskunnan toiminnan ymmärtämiseen ja jotka tarvitsevat apua saamansa tiedon sovel-
tamiseen sekä joilla on kysymyksiä pian maahan muuttamisen jälkeen. 

Samhällsorientering (yhteiskuntatieto) -kurssi
Yhteiskuntatiedon opettelu alkaa mahdollisimman pian sen jälkeen, kun uusi maahanmuuttaja on 
kirjattu kunnan väestörekisteriin. Kurssilla opetellaan, kuinka Ruotsissa eletään ja asutaan sekä kuinka 
ruotsalainen yhteiskunta toimii. Kurssille osallistuminen on maksutonta ja myös pakollista kotouttami-
sen asiakkaille. Toiminta koskee 18-vuotta täyttäneitä mutta alle 65-vuotiaita, jotka on kirjattu väes-
törekisteriin jossakin Ruotsin kunnassa. Se ei koske ETA-maiden eikä Sveitsin kansalaisia eikä lukion 
opiskelijoita. Ilmoittautumiset ottaa vastaan Frändskapshuset.

Ludvikan ja Smedjebackenin yhteiskuntatiedon kurssi on 86 tuntia kestävä ohjelma, joka kestää kolme 
kuukautta. Ohjelma koostuu kahdesta osasta: 60 tunnin peruskoulutuksesta ja paikallisesti sovelletta-
vasta 26 tunnin yhteiskuntatiedosta. 

Lisätiedot
Maahanmuuttajien palvelut
ludvika.se/invandrarservice
smedjebacken.se/invandrarservice

Frändskapshuset on avoinna maanantaista perjantaihin (suljettu viikonloppuisin ja yleisinä 
vapaapäivinä).
Frändskapshuset Centrum
Osoite: Fredsgatan 10, Ludvika 
Puhelin: 0240-863 89

Frändskapshuset
Osoite: Vasagatan 20, Smedjebacken
Puhelin: 0240-704 42



Kirjastot
Smedjebackenin ja Ludvikan kunnissa on kirjastot sekä monia sivutoimipisteitä.
Kirjastossa voi muun muassa lainata kirjoja, elokuvia ja musiikkia, lukea lehtiä sekä kopioida, skan-
nata ja tulostaa aineistoa.

Kirjojen kaukolainauksia tarjoaa myös Tukholmassa sijaitseva Internationella biblioteket (kansainvä-
linen kirjasto). Kansainvälisessä kirjastossa on kirjoja yli sadalla kielellä. Kirjasto kuuluu Tukholman 
kaupunginkirjastoon.  
Kansainvälisen kirjaston lainapalvelu kattaa koko maan. Jos lainaaja ei pääse kirjastoon paikan 
päälle, hän voi tilata kokoelmien kirjoja paikallisen kirjastonsa kautta – www.interbib.se.

Lisätiedot
Ludvikan kirjasto
Osoite: Engelbrektsgatan 3, Ludvika
Puhelin: 0240-862 97

Smedjebackenin kirjasto
Osoite: Malmgatan 4, Smedjebacken

Sivutoimipisteet Ludvikan kunnassa
Fredriksberg
Osoite: Tyforsvägen 4, Fredriksberg
Puhelin: 0240-56 56 41

Grängesberg
Osoite: Örabergsvägen 1, Grängesberg
Puhelin: 0240-56 58 01

Nyhammar
Osoite: Biblioteksvägen 5, Nyhammar
Puhelin: 0240-56 58 98

Sunnansjö
Osoite: Solgärdet, Hyttvägen 39, Sunnansjö

Sivutoimipisteet Smedjebackenin kunnassa
Söderbärke
Osoite: Kyrkskolan, Klockarvägen 5, Söderbärke

Internationella biblioteket (kansainvälinen kirjasto)
Osoite:  Odengatan 59, Stockholm



Kulttuuri ja vapaa-aika
Ludvikan ja Smedjebackenin kunnissa tarjotaan laajasti toimintaa ja kulttuurikokemuksia.  
Kunnissa on esimerkiksi valimoita, kaivoksia, taidenäyttelyitä ja käsityöläisiä, kotiseutupihoja, jää-
kiekko-, jääpallo- ja jalkapallokenttiä sekä mahdollisuuksia lasketella, hiihtää maastossa ja luistella. 
Kalastusmahdollisuuksia on runsaasti, ja golfin pelaajille on 18 ja 9 reiän golfkentät. Muita aktivi-
teetteja ovat esimerkiksi pyöräily, melonta ja vaeltaminen kauniissa luonnossa.

Saat lisää tietoa kunnassa järjestettävästä toiminnasta käymällä kunnan verkkosivustossa. 
www.ludvika.se/upplevagora
www.smedjebacken.se/upplevagora

Tietoa turisteille löytyy osoitteesta www.visitdalarna.se.

Kunnissa toimii myös monia yhdistyksiä, joissa voi harrastaa esimerkiksi jalkapalloa, ratsastusta, 
voimistelua, vaeltamista, taidetta ja paljon muuta. Yhdistyksen toimintaan osallistuminen edellyttää 
jäsenmaksun maksamista. Yhdistys toimii sinun ja muiden jäsenten osallistumisen ansiosta. 

Saat lisää tietoa kunnan alueella toimivista yhdistyksistä alla olevista verkkosivustoista.
Smedjebacken: fri.smedjebacken.se/forening
Ludvika: ludvika.se/foreningar


