
Välkommen till Strömstad! 

Vi är så ledsna för vad som händer i Ukraina och för att du blivit 

tvungen att fly från ditt land. Vi hoppas att du ska trivas den tid du är 

hos oss. 

Vad händer nu? 

Du får ett rum eller plats i ett rum i en lokal här i Strömstad. I lokalen 

finns säng, toalett, dusch och möjlighet att laga mat. 

Är du sjuk? 

Om du eller någon i ditt sällskap är sjuk, säg till någon i personalen 

som tar emot dig eller som du möter under tiden du installerar dig. 

Vaccination mot covid-19 

Om du inte är fullt vaccinerad mot covid-19, erbjuder Västra Göta-

landsregionen dig kostnadsfri vaccinering. 

Har du husdjur med dig? 

Husdjur kan inte följa med till boende där flera vistas, då finns djur-

pensionat som kan hjälpa till. Oavsett om du bor i ett större boende, 

hos bekanta eller hos en svensk familj är det viktigt att ditt husdjur 

är friskt. Har det inte kontrollerats i svensk tull behöver du uppsöka 

veterinär för att få ett friskhetsintyg. Svenska Jordbruksverket står 

för besöksavgiften.  

Vad händer sedan? 

Du får hjälp av oss att skapa en så normal vardag som möjligt. Vi ser 

till att du får tillgång till sjukvård och möjlighet att förstå det svenska 

samhället. Så småningom kan vi ge stöd för att hitta ett arbete eller 

studera. Om du har barn får de gå i förskolan eller skolan. 

Mer information om hur det är att leva som flykting i Sverige: 

www.migrationsverket.se/english  

www.informationsverige.se/en 

Strömstad ligger nära norska 

gränsen. Närmsta stora stä-

der är Sveriges näst största 

stad Göteborg och Norges 

huvudstad Oslo. 

Migrationsverket ansvarar 

för att ta emot flyktingar till 

Sverige.  Deras telefon-

nummer är 0771-235 235. 

På migrationsverket.se finns 

information till dig som kom-

mer från Ukraina. 

Sjukvården sköts av Västra 

Götalandsregionen. Om du är 

akut sjuk eller skadad ska du 

ringa 112. Du hittar inform-

ation om sjukvård på 

www.1177.se. Du kan också 

ringa sjukvårdsupplysningen  

på telefonnummer 1177. 

Om du behöver ringa polisen 

akut ringer du 112. 

Strömstads kommun är den 

lokala offentliga organi-

sationen som har hand om 

skola, äldreomsorg, samhälls-

planering, kultur och fritid, 

med mera. 

www.stromstad.se 

Telefonnummer: 0526-190 00 
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