
  
  
  

 
Ласкаво просимо до 
муніципалітету Хобо! 
 
Муніципалітет Хобо розташований в окрузі Упсала, недалеко від столиці Швеції 
Стокгольма. Болста - центральне місто, розташоване вздовж автомагістралі E18 і 
Меларбанан, недалеко від озера Меларен, приблизно за 50 км на південь від 
Уппсали і за 50 км на північний захід від Стокгольма. 
 
Невідкладні ситуації 
Завжди дзвоніть за номером екстреної допомоги 112, якщо ви або хтось інший потрапили в 
екстрену ситуацію, яка потребує негайної допомоги швидкої допомоги, рятувальної служби 
або поліції. 
У ситуаціях, які не термінові, але вам необхідно зв'язатися з поліцією. 
Телефон: 114 14 
 
Охорона здоров'я 
Діти віком до 18 років мають право на повне медичне обслуговування. Дорослі 
мають право на невідкладну швидку допомогу, охорону здоров'я матері, допомогу у 
перериванні вагітності та консультації з питань контрацепції. 
 
Медичні центри 
Bålsta / Больста 
Bålstadoktorn( Больстадоктор ), Praktikertjänst ( Практикерченст ), Sjövägen 12 у 
Больсті. Телефон 0171-66 71 00 
Familjeläkarna Bålsta (Фамільєлекара Больста) Centrumleden 2 у Больсті 
Телефон: 0171 – 62 00 00 
 
Skokloster / Скоклостер 
Familjeläkarna i Skokloster (Фамільєлекара у Скоклостері), Dammenleden 1,  
Телефон: 0171 – 62 00 00 
 
Стоматологія 
Folktandvården (Фольктандворден), Centrumleden 2a, Больста · 0171-45 11 30 
Tandläkarhuset ( Тандлеархусет ), Stockholmsvägen 28, Больста · 0171-574 00 
Tandläkare Caroline och Sigrid (Стоматологи Каролін та Сигрід), Mansängsstigen 10, 
Больстa · 0171-44 87 00 
 
Аптеки 
Apotek Hjärtat ( Аптека Єрта )  у центрі Больста, Centrumgränd,  Больста 
Apotek Hjärtat Ica Maxi (Аптека Єрта IКA Maksi), Lillsjörännan 9, Больста  
 
Домашні тварини 
Hundar, katter och andra sällskapsdjur från Ukraina - Jordbruksverket.se Інформація 
доступна українською мовою 

tel:0171667100
https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/krisberedskap/rysslands-invasion-av-ukraina/hundar-katter-och-andra-sallskapsdjur-fran-ukraina


  
  
  

 

Громадський транспорт 
Муніципалітет Хобо є центром на озері Меларен між Стокгольмом, Вестеросом, 
Упсалою, Енчепінгом і Арландою. Є гарне сполучення автобусом і поїздом. Ви, хто 
приїжджаєте з України, маєте можливість безкоштовно їздити громадським 
транспортом, пред’явивши документ, що посвідчує особу. 
 
Автобус 
У Хобо ви користуєтеся автобусами компанії Uppsala länstrafik (UL). З UL ви 
відправитеся до міського району Больста, Креггу, Скоклостер та інші місця в 
сільській місцевості. Ви також можете дістатися на автобусі до Енчепінг та Упсали. 
Ви знайдете розклад, зупинки та актуальну інформацію про автобуси на веб-сайті 
UL www.ul.se. 
 
Приміський потяг 
Storstockholms lokaltrafik (SL) відповідає за приміські потяги до та з Больста. 
Центральний вокзал Стокгольма займає приблизно 40 хвилин їзди від станції 
Больста. 
Ви знайдете розклади та актуальну інформацію про приміські поїзди на веб-сайті 
SL, www.sl.s 
 
Регіональні поїзди 
Регіональним потягом SJ ви доїдете до Енчепінга за 12 хвилин, до Сундбюберга за 
22 хвилини та до центру Стокгольма за 30 хвилин. 
Ви знайдете розклади та актуальну інформацію про регіональні поїзди на веб-сайті 
SJ www.sj.se 
 
Дошкільні та шкільні заклади -Догляд за дітьми  
Дошкільний заклад та початкова школа 
Діти та молоді люди віком до 18 років, які підпадають під дію Директиви щодо 
масових біженців або які подали заяву на надання притулку в Швеції, мають право 
на відвідування дошкільних закладів, початкової та старшої середньої школи в 
Швеції. Навчання адаптоване до потреб студентів і попередніх знань.  
Förskolor - Håbo (habo.se), Grundskolor - Håbo (habo.se), Fridegårdsgymnasiet - Håbo 
(habo.se) 
 
Дошкільний заклад відкритого типу 
Відкрита дошкільна установа є місцем зустрічі дорослих та дітей та призначена для 
всіх сімей з дітьми віком від 0 до 5 років. Сюди можна прийти пограти, повчитися, 
отримати підтримку у вихованні дітей та познайомитись з іншими сім'ями у цьому 
районі. У Хобо є два муніципальних дошкільних заклади відкритого типу: 
Nyckelpigan (Божий корів) у Больсті та Ekorren (Білочка) у Скоклостері. Прийти та 
взяти участь можна безкоштовно.  
 
 
 
 

http://www.ul.se/
http://www.sl.s/
http://www.sj.se/
https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/forskola-och-barnomsorg/forskolor.html
https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/grundskolor.html
https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/gymnasieskola/fridegardsgymnasiet.html
https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/gymnasieskola/fridegardsgymnasiet.html


  
  
  

Ігрові майданчики 
Наші ігрові майданчики – це місце зустрічі для всіх, де основна увага приділяється 
грі та діяльності у яскравому та безпечному середовищі. На деяких ігрових 
майданчиках є відкритий тренажерний зал, великі зелені зони та приладдя для 
барбекю. Lekplatser - Håbo (habo.se) 
 
Культурно-дозвіллєве життя 
Fritidsbanken ( Фрітідсбанкен- Центр прокату) 
Ласкаво просимо безкоштовно взяти напрокат спортивний і активний інвентар. 
Fritidsbanken розташований за адресою Kalmarvägen 5, Больста.  
Fritidsbanken - Håbo (habo.se) 
 
Bålsta simhall / Басейн Больста 
Vår och sommar i simhallen - Håbo (habo.se) 
Телефон: 0171-526 75, Адреса: Centrumleden 1, Больста 
 
Бібліотека 
Бібліотека Хобо знаходиться в центрі Больсти та відкрита для всіх. На сайті 
бібліотеки ви знайдете більш детальну інформацію про діяльність та послуги 
бібліотеки. Там же можна шукати книги, брати електронні носії, брати повторно 
матеріали, дивитися фільми в потоковому режимі та багато іншого! 
Startsida - Håbo (bibliotekhabo.se) Телефон: 0171-526 00, ел.- пошта 
biblioteket@habo.se  
 
Служба цифрових бібліотек Världens bibliotek ( Всесвітня бібліотека)  
Служба бібліотеки має українську книжкову полицю. Аудіокниги та електронні книги 
українською мовою. Послугою може скористатися кожен, хто фізично перебуває у Швеції. 
Будь-хто, хто хоче читати та слухати книги, переходить на varldensbibliotek.se та створює 
користувача, використовуючи свою адресу електронної пошти. Оскільки діти та дитяче 
читання мають особливий пріоритет у Всесвітній бібліотеці, більшість книг є дитячими. 
Більше книг для ширшої цільової групи в процесі. 
 
Arbetsförmedlingen (Арбетсфермедлінген - Шведськa державнa службу зайнятості) 
Біженці, на яких поширюється Директива про масові біженці та мають дозвіл на 
проживання, мають право працювати у Швеції. Ви шукаєте роботу через Шведську державну 
службу зайнятості. 
Are you from Ukraine? - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se) 
 
 
 
 
 

 
www.habo.se 

https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/torg-och-allmanna-platser/lekplatser.html
https://www.habo.se/uppleva-och-gora/idrott-motion-och-fritidsliv/fritidsbanken.html
https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-2022-uppleva-och-gora/2022-04-11-var-och-sommar-i-simhallen.html
https://www.bibliotekhabo.se/web/arena
https://arbetsformedlingen.se/other-languages/english-engelska/are-you-from-ukraine
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