Witamy w
Fljótsdalshérað

Urzad Gminy w Fellabær

Fljótsdalshérað
Gmina Fljótsdalshérað powstała w 2004 roku w wyniku
połączenia w regionie gmin. Obszary miejskie to Egilsstaðir
i Fellabær wraz z mniejszymi powiatami Hallormsstaður,
Eiðum i Brúarási. Gmina jest największą, co do obszaru
terytorialnego na Islandii. 1. Grudnia 2011 mieszkańców
gminy było 3.465.

Większość mieszkańców Fljótsdalshéraðs pracują w
obsłudze i sektorze państwowym lub w rolnictwie na
pobliskich obszarach wiejskich.

Biura Urzędy
Urzad Gminy w Egilsstaðir

Biura Urzędu znajdują się w Egilsstaðir i Fellabær. Tam można
otrzymać informacje na temat usług, administracji i działalności
urzędu.
Biura czynne są w dni powszednie od godz. 9 do 15.
Godziny przyjęć u burmistrza i kierowników działu biur w dni
powszednie od godz. 10:00 i 12:00
Można również zamówić czas po za tymi godzinami przyjęć, lub
poprosić o zatelefonowanie pracownika do zainteresowanej
osoby w tedy gdy to dla niej będzie dogodniejsze.
Centrum Usług Fljótsdalshérað jest odpowiedzialny za
odśnieżanie oraz konserwację obszarów i własności gminy.
Tel: 470 0780.

Biura Egilsstaðir
Lyngás 12
Tel: 470 0700
Fax: 470 0701
E-mail: egilsstadir@egilsstadir.is
Tam znajduje się:
• Administracyjne i finansowe
• Rodzinny i rekreacyjny
• Planowania i Ochrony Środowiska

Biura Fellabær
Urząd miasta Fellabæ
Einhleypingi 1
Tel: 470 0730
Fax: 471 2165
E-mail: egilsstadir@egilsstadir.is
Tam znajduje się:
• Ciepłownictwo Egilsstaðir i Fellabær

Zawiadomienie o przesiedleniu na terenie
kraju oraz pomiędzy krajami
Zawiadomienie o przesiedleniu na terenie kraju trzeba
dokonać w ciągu tygodnia od przeprowadzki. Więcej informacji
dostępnych jest na stronie Krajowego Rejestru www.skra.is.
Formularze do powiadomienia można znaleźć na stronie
www.skra.is/pages/1031. Wnioski dostępne także są w biurze
urzędu gminy.

Ci, którzy przenieśli się z innego kraju nordyckiego muszą się
wstawić sami z zawiadomieniem o przesiedleniu w urzędzie
gminy. Formularz znajduje się na stronie
www.skra.is/pages/1206.
Szczegóły dotyczące wniosku o numer identyfikacyjny dla obcokrajowców znajdują się na stronie www.skra.is/pages/1033.

www.fljotsdalsherad.is

„Drzwi mieszkańców” Íbúagátt
„Drzwi mieszkańców” Íbúagátt Fljótsdalshérað jest osobistą
stroną internetową daje mieszkańcom gminy możliwość
ubiegania się o usługi, monitorowanie postępów ich spraw,
wyświetlanie stanu płatności, przedstawiania propozycji i
tym podobne. Jest ona otwarta dla wszystkich mieszkańców
Fljótsdalshérað, którzy ukończyli 18 lat. Wniosek o dostęp do
íbúagátt jest na stronie internetowej gminy.

Formalne przyjęcie nowych mieszkańców odbywa się na
Ormsteiti w sierpniu każdego roku.
Informacje o imprezach i innych okazji odbywających się
w okolicy znaleźć można w programie Dagskráinn, który
jest rozprowadzany, co tydzień do wszystkich domów na
Wschodzie.

Transport
Loty między Egilsstaðir i Reykjavik kilka razy
dziennie,
każdego
dnia
w
tygodniu.
Rozkłady
lotów można znaleźć na stronie www.flugfelag.is.
Telefon lotniska w Egilsstaðir jest 471 1210.
Planowe połączenia autobusowe są pomiędzy lotniskiem
i sąsiednimi gminami. Informacje na temat przewozów na
stronie www.austfjardaleid.is.
Codzienne przejazdy do Reyðarfjörður z Egilsstöðir i
Fellabær są zorganizowane dla firmy Alcoa-Fjarðaál i
kursują zgodnie z planem pracy firmy.

Dostępny jest transport szkolny dla uczniów szkół
podstawowych z poza obszaru zabudowanego i może
zarówno być wykorzystywany publicznie, ale pierwszeństwo
mają uczniowie.
Informacje drogowe są na stronie www.vegagerd.is i pod
numerem telefonu 1777.
Miejski transport publiczny jest wewnatrz miasta oraz
pomiędzy Fellabæjar i Egilsstaðir.
Można znaleźć rozkład jazdy na stronie
http://www.fljotsdalsherad.is/.is >strætó

Szkoły podstawowe
we Fljótsdalshérað

Szkolnictwo

Fellaskóli

Obowiązek szkolnictwa na Islandii dla wszystkich dzieci od 6
roku do lat 16, a rok szkolny zaczyna się od końca sierpnia
do początku czerwca. W Fljótsdalshérað są cztery szkoły
podstawowe; Egilsstaðaskóli, Hallormsstaðaskóli, Fellaskóli
i Brúarásskóli. Mieszkańcy mogą wybrać szkołę dla swoich
dzieci a te, które mieszkają w dzielnicy danej szkoły mają
pierwszeństwo do szkoły w swoim rejonie. Zapisy uczni do
szkół podstawowych odbywa się u dyrektora danej szkoły.
Strony internetowe szkół można znaleźć na
http://www.fljotsdalsherad.is/ > grunnskólar
Brúarásskóli, Brúarási
Tel: 470 0625
E-mail: bruarasskoli@fljotsdalsherad.is
Fellaskóli
Einhleypingi 1, Fellabær
Tel: 470 0640
E-mail: fellaskoli@fljotsdalsherad.is

Przedszkola w Fljótsdalshérað
W obszarze Fljótsdalshérað sa dwie placówki przedszkolne,
jedno w Fellabær a drugie w Egilsstaðir. Przedszkole w
Egilsstaðir dziala w dwóch miejscach. W miejscowosciach
powiatowych
Hallormsstaður i w Brúarási przedszkola
i szkoly podstawowe sa połączone pod jednym
kierownictwem. Przedszkola są znacznie różnie w oparciu
o osobiste preferencje i ich środowisko. Przedszkole jest
pierwszym poziomem edukacyjnym i jest dla dzieci w wieku
przedszkolnym. Przedszkola działają przez cały rok z
wyjątkiem corocznej wcześniej ustalonej miesięcznej przerwy
letniej. Możliwość jest ubiegania się o przedszkole od
jesieni, po osiągnięciu przez dziecko wieku 1 roku. Zapisy do
przedszkola odbywaja się w marcu na następny rok szkolny.
Informacje na temat matek dziennych(opiekunki dziecięce)
można znaleźć http://www.fljotsdalsherad.is > þjónusta >
menntun og fræðsla > dagforeldrar.

Przedszkole Brúarási
Tel: 470 0675, 470 0678
E-mail: bruarasskoli@fljotsdalsherad.is

Przedszkole Hádegishöfði
Lagarfelli15, Fellabær
Tel: 470 0670
E-mail: vala@fljotsdalsherad.is
Skógarsel w Hallormsstaður
Tel: 470 0675, 470 0630
E-mail: hallormsstadaskoli@fljotsdalsherad.is
Strona przedszkola: fljotsdalsherad.is/hallormsstadaskoli
Tjarnarskógur w Egilsstaðir
Tel: Skógarland 470 0660, Tjarnarland 470 0650
E-mail: tjarnarskogur@fljotsdalsherad.is

Egilsstaðaskóli
Tjarnarlönd 11
Tel: 470 0605
E-mail: egilsstadaskoli@fljotsdalsherad.is
Hallormsstaðaskóli, Hallormsstaður
Tel: 470 0630
E-mail: hallormsstadaskoli@fljotsdalsherad.is

Szkoły muzyczne
Szkoły muzyczne są w Egilsstaðir, i w Fellabæ, Brúarás i
też jest dział muzyczny w Hallormsstað. Informacje na temat
zapisów dzieci można znaleźć na w
ww.fljotsdalsherad.is > tónlistarskólar

Szkoły ponadpodstawowe,
kształcenia ustawiczne i studia
Szkoła średnia w Egilsstaðir
W szkole średniej w Egilsstaðir jest około 300 uczniów
w nauczaniu dziennym i kilka dziesiątek w nauczaniu
eksternistycznym. W szkole znajduje się internat, w którym
jest stołówka i biblioteka.
Tjarnarbraut 25
Tel: 471 2500
Strona ME: www.me.is
Szkoła Rzemiosła i Gospodarstwa domowego w Hallormsstaður
Szkoła Rzemiosła i Gospodarstwa domowego w Hallormsstaður funkcjonuje w starym i pięknym budynku w Hallormsstaðaskógi. W szkole jest internat, szkoła jest szkołą średnią
o kierunku nauki o sztuce i żywności. Okres nauczania to
jeden semestr.
Tel: 471 1761
E-mail: hushall@ismennt.is
Strona szkoły: www.hushall.is

Austurbrú
Austurbrú pośredniczy w nauczaniu wyższym z uczelniami
w całym kraju i wspiera uczni nauczania eksternistycznego.
Austurbrú prowadzi islandzki kursy
dla imigrantów. W celu zapewnienia zgodności z
przepisami o pozwoleniu na pobyt stały, uczestnicy
zobowiązani są do uczęszczania na trzy takie kursy
lub przejść testy kwalifikacyjne w języku islandzkim.
Austurbrú również organizuje szkolenia w wielu innych
dziedzinach i udziela porad dla firm i osób prywatnych.
Informacje o kursach, można uzyskać w sekretariacie lub na
www.austur.is.
Tjarnarbraut 39E
Tel: 470 3800
E-mail: austurbru@austurbru.is
www.austur.is

Szkola srednia w Egilsstaðir

Szkola Rzemiosla i Gospodarstwa
domowego w Hallormsstaður

Austurbrú

Pomoc Społeczna
Ośrodek Pomocy Społecznej Fljótsdalshérað zapewnia opiekę
społeczną i ochronę dzieci przed krzywdzeniem oraz usługi
dla osób niepełnosprawnych. Główne usługi to doradztwo
w zakresie prawa socjalnego i wsparcie w rozwiązywaniu
kłopotów lub złego samopoczucia. Również jest proponowana
pomoc finansowa, zarówno w formie dotacji jak i doradztwie
finansowym. W zakresie usług pomocy społecznej jest
dotowanie do opłat za wynajem mieszkania oraz wynajem
mieszkania za niższą opłatą. Ośrodek Pomocy Społecznej
realizuje zgodnie z programem szkolnictwa, profilaktykę w
zakresie pedagogiki i oferuje warsztaty edukacyjne. Ośrodek
Pomocy Społecznej obsługuje dzienną opiekę nad osobami
starszymi, transport i pomoc dla osób niepełnosprawnych
oraz pomoc społeczną domową dla tych, którzy jej potrzebują.
Centrum spotkań Hlymsdalir przy Kaupvangsstræti 6
prowadzone jest przez opiekę społeczną, gdzie można brać

udział w pracach społecznych przy kole rękodzielnictwa,
kursach i tam też można pograć sobie lub poczytać gazetę
przy filiżance kawy. Tel: 470 0798
Obowiązkiem każdego jest w stosunku do wszystkich dzieci
poinformować komisję ochrony dzieci przed krzywdzeniem,
jeśli jest podejrzenie, że ulega zaniedbaniu, prześladowaniu
lub przemocy, lub prowadzi do zagrożenia zdrowia i
lub niedorozwoju dziecka. Pracownicy Ośrodka Opieki
Społecznej przyjmują powiadomienia na telefon 4700 705 w
godzinach dziennych. Centrum powiadomienia ratunkowego
112 przyjmuje raporty przez całą dobę.
Siedziba Pomocy Społecznej znajduje się Lyngás 12,
Egilsstaðir. Terminy i informacje uzyskuje się pod numerem
470 0705. Godziny otwarcia w dni powszednie 9.00 – 15.00.
http://www.fljotsdalsherad.is/felagsthjonusta/

Osrodek Zdrowia

Służba zdrowia
W gminie znajduje się ośrodek zdrowia, szpital, dentysta i
lekarz weterynarii.
W ośrodku zdrowia zatrudnieni są lekarze domowi i
pielęgniarki, ale regularnie przez kilka dni z rzędu przyjmują
w Egilsstaðir specjaliści z różnych dziedzin.
W ośrodku zdrowia znajduje się również opieka nad
niemowlętami i opieka położnicza.
W recepcji można
zamówić czas u lekarza w porach dziennych, po zamknięciu
prowadzony jest na telefon lekarski ostry dyżur, do nagłych
przypadków. Więcej informacji na stronie www.hsa.is
Szpital w Egilsstaðir zapewnia geriatrię oraz hospitalizacje
pacjentów,
którzy
wymagają
krótszego
leczenia.
Fjórðungssjúkrahúsið w Norðfjörður posiada położnictwo,
oddział ogólny oraz chirurgię gdzie można przeprowadzić
operację pod narkozą. www.sjukrahusfsn.is

Ośrodek Zdrowia w Egilsstaðir
Lagarás 17-19
Telefon Ośrodka Zdrowia jest 470 3000
Otwarcie w dni powszednie od 8:00 - 16:00
Godziny pracy telefon 9:00 do 10:00 i od 13:00 do 14:00
Ostry dyżur po za godzinami przyjęć 862 1010
Numer alarmowy 112
Dentyści pracują niezależnie zgodnie z taryfą opłat, ale
niektórzy ze stomatologów zajmują się opieką stomatologiczną
dzieci poprzez umowę z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych. Dzieci mają prawo do bezpłatnego przeglądu 3,
6 i 12 roku życia.

Przychodnia Stomatologiczna
w Egilsstaðir

Przychodnia Stomatologiczna

Apteka - Egilsstaðir
Kaupvangur 6
Tel: 471 1273

Okręgowy lekarz weterynaryjny
Okręgowy lekarz weterynarii znajduje się na ul. Tjarnarbraut
i pełni funkcję nadzorującego.
Niezależni lekarze weterynarii specjalizują się w profilaktyce,
diagnozowaniu oraz leczeniu zwierząt.
Tjarnarbraut 39 e
Tel: 892 3160
hjortur.magnason@mast.is
Usługi weterynaryjne Eyrún
Kaupvangur 10
Tel: 822 0829

Dýrunn usługi weterynaryjne
Reiðhöllin Iðavöllum
Tel: 892 9696

Midgard 13
Tel: 471 1430
Numer alarmowy 868 3514
Muzeum przy Laufskógum 1

Kultury i rozrywki
Sláturhúsið
W Sláturhús przy Kaupvangsstræti znajduje się Centrum
Kultury Fljótsdalshéraðs i VegaHÚSIÐ.
Rolą Centrum Kulturowych jest organizowanie i promowanie
kultury i sztuki w Fljótsdalshérað.
Vegahúsið jest kulturowym i informacyjnym centrum dla
młodych ludzi w wieku 16-25 lat. Oferuje rozrywkę dla
młodzieży i obiekt na różne wydarzenia. Oferuje także pomoc

w rozwoju i realizacji pomysłów oraz jest w bliskiej współpracy
z Centrum Kultury, które znajduje się w tym samym budynku.
W Sláturhús znajdują się pracownie artystów z regionu i
pomieszczenia na wystawy. Można w Sláturhús zarezerwować
pomieszczenie do wystawy oraz na spotkania.
Telefon zarządzającego Sláturhús: 894 7282
Strona Centrum: www.egilsstadir.is
E-mail: slaturhusid@egilsstadir.is

Pracownie teatralne
Życie teatralne w Fljótsdalshérað rozkwitło przez ostatnich
kilkadziesiąt lat. I w tym przoduje koło teatralne Fljótsdalshérað. Nowe projekty i przedstawienia organizowane przez
koło teatralne są specjalnie ogłaszane.

Muzea
W muzeum przy Laufskógum 1 w Egilsstaðir znajdują
się trzy muzea, Muzeum Ziemi Wschodniej, Okręgowe
Archiwum
dokumentów
i
Biblioteka
Okręgowa.
W ekspozycjach muzealnych można obejrzeć zbiory
związane z kulturą, przemysłem i życiem codziennym na
Wschodzie od początku zasiedlenia. Można również obejrzeć
przedmioty znalezione w wykopaliskach archeologicznych
na Wschodzie. W okresie letnim jest organizowane “ święto
narodowe”. Na nich jest pokazane rzemiosło i tradycje
prac ręcznych i zwiedzającym muzeum daje się możliwość
wypróbowania różnych zadań. W okresie letnim muzeum jest
otwarte siedem dni w tygodniu od godz.11-17. Zimową porą
muzeum jest otwarte tylko w dni powszednie od godz. 13-16.
Muzeum Ziemi Wschodniej
Tel: 471 1412
Strona muzeum: www.minjasafn.is
E-mail: minjasafn@minjasafn.is
Okręgowe archiwum dokumentów przechowuje dokumenty i
księgi gmin, instytucji i stowarzyszenia z nimi związane. W
muzeum znajduje się czytnik do mikrofilmów, na nich znajdują
się zapisy kościelne z regionów Múli, Skaftafell i Þingeyjar. W
muzeum znajdują się również różne dane dotyczące historii
wschodu. Godziny otwarcia muzeum są od. 12 – 18 w dni
robocze.
Okręgowe Archiwum Wschodnie
Tel: 471 1417
Strona archiwum: www.heraust.is
E-mail: heraust@heraust.is
W Bibliotece Okręgowej dostępne są książki i czasopisma dla
dorosłych i dzieci, jak i również gazety. Można zarówno poprosić

o wypożyczenie książek z innych bibliotek, przykładowo książki
w innych językach. W bibliotece odwiedzający mają dostęp do
komputera podłączonego do Internetu. Muzeum jest czynne w
dni powszednie od godz. 14 – 19.
Biblioteka Okręgowa
Tel: 4700745
E-mail: bokasafn@austurland.is

Centra Kulturowe
We Fljótsdalshérað są dwa centra kulturowe dla dzieci i
młodzieży w wieku szkoły podstawowej, Afrek w Fellabær i
Ný-ung w Egilsstaðir. Godziny otwarcia są ogłaszane każdej
jesieni na stronie internetowej gminy.

Klub Towarzyski
Gmina jest właścicielem i eksploatuje cztery kluby na obszarach
wiejskich. Są one Arnhólsstað w Skriðdal, Iðavellir na Völlum,
budynek po szkole w Eiðum i Hjaltalundur w Hjaltastaðaþinghá.
Można wynająć klub na różne okazje. Informacje są na
fljótsdalshérað > menningarstarfsemi >félagsheimili

Doroczne imprezy kulturalne we
Fljótsdalshérað
Imprezy kulturalne są zróżnicowane i można wymienić m.in.
Festiwal Wideo i Filmu 700.is –Kraina reniferów odbywa się w
czerwcu każdego roku, strona internetowa festiwali www.700.
is . Festiwal Jazzu Egilsstaðir na Wschodzie jest w czerwcu,
jak i wielkie święto lasu Skógardagurinn mikli. Okręgowy
festiwal Ormsteiti jest wydarzeniem kulturalnym, które trwa
przez dziesięć dni w sierpniu, patrz www.ormsteiti.is. Dni
ciemności Dagar myrkurs odbywają się w listopadzie na całym
Wschodzie. Ponadto, wiele innych mniejszych i większych
wydarzeń, które są ogłaszane na stronach internetowych
urzędu miasta i mediów.

Zajęcia sportowe
We Fljótsdalshérað są cztery hale sportowe Fellabær, Brúarás, Hallormsstaður i Egilsstaðir.
www.fljotsdalsherad.is/ithrottamannvirki.

Ośrodek sportowy i basen w
Egilsstaðir
Na piętrze znajduje się Héraðsþrek siłownia fitness, z dobrym
wyposażeniem, a w piwnicy jest mała sala, w której jest
oferowana gimnastyka.
W ośrodku sportowym na zewnątrz znajduje się basen, który
jest 25 m długi z dwoma jacuzzi, z brodzikiem i zjeżdżalnią.
Latem basen otwarty jest w poniedziałki, środy i piątki od
godz. 6.00 a we wtorki i czwartki od 6:30. Zamykany jest o
godz. 21: 30 wieczorem. W weekendy otwierany jest o godz.
9: 30 i zamykany o godz.19: 00. Zimowe godziny otwarcia 6:
30 - 20: 30 a w weekendy 9.30-18. Tel: 470 0777.
Wielofunkcyjny i sportowy ośrodek w Fellabær, Brúarás i w
Hallormsstað są używane głównie do wychowania fizycznego
dla szkoły podstawowej, można je wynająć do na przykład
spotkań.

Basen w Skjöldólfsstaðir
Basen jest czynny tylko w sezonie letnim od godz.9: 00 do 12:
00 i od godz. 14: 00 do 20:00. Więcej informacji pod numerem
telefonu 471 2006 oraz 895 1085.

Stadiony Vilhjálmsvöllur
i Fellavöllur
Stadion Vilhjálmsvöllur w Egilsstöðir jest do lekkoatletyki i gry
w piłkę nożną na trawie. Stadion Fellavöllur w Fellabær jest
stadionem do zawodów w piłkę nożną na sztucznej trawie,
i jest głównym ośrodkiem do treningów piłki nożnej zespołu
ligowego Höttur. Przy szkołach podstawowych są boiska do
piłki nożnej.
Klub sportowy Höttur jest największym klubem sportowym w
gminie. Höttur oferuje zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.
Działy sportowe, które są pod znakiem Höttur to jest piłka
nożna, akrobatyka, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna,
pływanie i lekkoatletyka. Informacje na stronie www.hottur.is.
Ponadto, działają mniejsze kluby sportowe w obszarze
wiejskim.

Harcerstwo
Związek harcerstwa w gminie rozbudował silną działalność
harcerstwa w okolicy. Mają dostęp do obiektu Höttur przy
stadionie Vilhjálmsvöll. Szczegóły działalności można
uzyskać telefonicznie 565 0887.

Osrodek sportowy w Egilsstaðir

Jeździectwo
W gminie znajdują się dwie stajnie. Pierwsza na Fossgerði
4 km w kierunku na północ od Egilsstaðir, oraz druga i
jest to Koło Jeździectwa Freyfaxi z torem do zawodów na
Stekkhólma koło Iðavelli, która jest na południe od Egilsstaðir
w kierunku na Hallormsstað. Niedawno tam też postawiona
została hala jeździecka. Koło jeździectwa prowadzi zajęcia
dla dzieci i młodzieży.

Golf
W Fljótdalshérað działa klub golfa. Pole golfowe Ekkjufell
znajduje się 1 km na południe od Fellabær. Pole jest 9 dołkowe,
około 2400 m i jest „par 33”. Klub golfowy telefon 471 1113.

Sporty narciarskie
Klub narciarski w Stafdal jest wspólnym klubem narciarskim
Fljótsdalshérað w Seyðisförður. Treningi odbywają się
w Stafdal w Seyðisförður. Gdy pozwalają na to warunki
są poprowadzone ścieżki dla biegaczy narciarskich na
Fjarðaheiði i w Selskógur przez klub narciarski Snæhéranna.

Sporty strzeleckie
Działa Klub Strzelectwa Regionu Wschodniego znajduje się
na ziemi Þuríðarstað, która jest niedaleko od drogi w kierunku
do Mjóafjörð.

Sporty motoryzacyjne
Działa w regionie prężny klub kierowcy Start i organizuje
coroczny turniej skuterowy zimową porą i autocross latem.

Praktyki
religijne

Kościół Narodowy Þjóðkirkjan
Jóhanna I Sigmarsdóttir
Tel: 471 3826, 899 3826
Lára G Oddsdóttir
Tel: 471 2872, 892 9328
Thorgeir Arason
Tel: 895 3606

Zgromadzenie poganów
Ásatrúarsöfnuður
Baldur Palsson, Freysgoði
Tel: 861 2164
Islandzki Chrystusowy Kościół
Eyjolfsstadir
Tel: 471 2171
Kościół katolicki na Islandii
Br. David Tencer OFM Cap
Tel: 471 1340, 897 8563

Czerwony Krzyż, Regionu Hérað i Borgarfjörð
Czerwony Krzyż współpracuje z Fljótsdalshérað przy witaniu nowych mieszkańców i wolontariusze z Czerwonego Krzyża
dostarczają nowoprzybyłym mieszkańcom broszurki informacyjne.
Biuro Czerwonego Krzyża jest otwarte we wtorki i czwartki od godz. 10:00 do 14:00, Miðási 1-5, odpowiada w dni powszednie,
tel. 863 3616, a także można wysłać list na adres e-mail johannamaria@redcross.is. W biurze można uzyskać informacje na
temat usług i projektów Czerwonego Krzyża. Nowi wolontariusze są zawsze mile widziani, aby uczestniczyć w pracach i zrobić
coś dobrego.
Czerwony Krzyż prowadzi obiekt Nytjahús przy Tjarnarás tam gdzie można nabyć m.in. meble i wyposażenie za godziwą cenę.
Tak, że prowadzą sklep odzieżowy na Dynskógar 4.

Gospodarka odpadami
W Fljótsdalshérað jest selektywna zbiórka śmieci system trzech
pojemników na odpady. Polega ona na segregowaniu odpadów
z gospodarstw domowych, do ponownego wykorzystania i
recyklingu. Kalendarz wywozu odpadów można znaleźć na
stronie www.fljotsdalsherad.is>sorphirða. Tam można znaleźć
odpowiednie instrukcje segregowania odpadów. Miejsce
odbioru innych odpadów poza tymi, które są zbierane z przed
domów jest na Tjarnarási 11, Egilsstaðir.
Tel: 471 1111 - E-mail: vidar@igf.is

Dla turystów
Centrum Informacji Wschodu znajduje się Miðvangur
1-3. Od 1 czerwca do 15 września jest otwarte w dni
powszednie od godz. 8:30 do 18:30 oraz w weekendy
od godz. 9-17. W zimie, w dni powszednie od godz. 9
do 17 i w soboty od godz.11 -15.
Tel: 471 2320
E-mail: info@east.is.

Różne usługi

Ciepłownictwo
Ogrzewanie pomieszczeń w obszarach miejskich
dostarczane jest przez ciepłownię, z Ciepłownictwa
Egilsstaða i Fellabær. Biuro znajduje się na Einhleypingi
1 w Fellabær. Godziny otwarcia 10 - 12 i 13 - 15:30.
Tel: 471 1466
Strona ciepłownictwa: www.hef.is
E-mail: hef@hef.is
Telefon i Internetowe połączenia
Możesz przenieść numer telefonu pomiędzy regionami,
kontaktując się z obsługą klientów. Tel: 800 7000 Síminn
Strona Síminn: www.siminn.is
Tel: 1414 Vodafone
Strona Vodafone: www.vodafone.is
Ponadto, można uzyskać bezprzewodowy dostęp do
Internetu na obszarach wiejskich, informacja dostępna
jest na stronie www.emax.is
Elektryczność
Rarik odpowiedzialny jest za doprowadzanie energii
elektrycznej w Fljótsdalshérað. Należy zgłosić
przeprowadzkę aby można było odczytać licznik.
Można zarówno to zrobić na internecie http://
www.rarik.is/rafmagnh/rafmagn1/flytja-ea-breyta
Biuro Rarik znajduje się na Þverklettum
2-4 jest otwarte w godz. 8-16. Tel: 528 9000
Strona Rarik: www.rarik.is - E-mail: rarik@rarik.is
Mieszkania do wynajęcia
Rentus.is Kaupvangur 3 - Tel: 440 6135
E-mail: rentus@rentus.is
Strona biura: www.rentus.is
Przydział wynajmu mieszkania będące własnością gminy
odbywa się w imieniu Opieki Społecznej. Informacje na
temat uprawnień do świadczeń mieszkaniowych i proces
załatwienia formalności znajduje się również w Opiece
Społecznej i tam można otrzymać druki wniosków,
przepisy ustawowe i wykonawcze..
Szczegółowe informacje można znaleźć również na
stronie internetowej Ministerstwa Spraw Socjalnych.
www.velferdarraduneyti.is/malaflokkar/husnaedismal/
husaleigubaetur/
Nieruchomość
Domus.is Kaupvangur 3a
Tel: 440 6120
Strona biura nieruchomości: www.domus.is
Inni.is Lagarási 4
Tel: 580 7905
Strona Inni: inni.is
E-mail: inni@inni.is
Firmy transportowe
Eimskip / Flytjandi, Lyngás 10 - Tel: 525 7970
Landflutningar-Samskip, Kaupvangur 25 - Tel: 458 8800

Grunty pod nowe zabudowania
Dział Planowania i Środowiskowy Fljótsdalshérað,
Einhleypingi 1, Fellabær udziela wszelkich informacje o
gruntach i planowaniach na budowie.
Policja
Lyngás 15 Egilsstaðir
Centrum powiadomienia ratunkowego– Policja: 112
Informacje Tel: 470 2140
Urzędnik administracyjno-sądowych
Urzędnik administracyjno-sądowy jest
odpowiedzialny za wykonawczą administrację
rządową, na przykład wydawanie pozwoleń,
świadectwa i urzędowe rejestracje, prawa rodzinne,
poświadczeń i inkasowanie opłat urzędowych.
Urzędnik administracyjno-sądowy jest
również przedstawicielem dla Zakładu
Ubezpieczenia Społecznego i zajmuje się
sprawami, które dotyczą kwestii ubezpieczeń
zdrowotnych, emerytalnych, rent i tym podobne.
Więcej informacji można znaleźć
na stronie www.syslumenn.is
Strona ZUS www.tr.is
Po przeprowadzce z zagranicy,
informacje na ten temat na stronie
www.tr.is/flutningur-a-millli-landa/flutningur-til-islands
Urzędnik administracyjno-sądowy, biuro przedstawiciela
Lyngás 15
Tel: 470 2130
Urząd Skarbowy na wschodzie
Karta podatkowa i informacje na temat
podatków i zaznania podatkowego można
uzyskać w Urzędzie Skarbowym na wschodzie.
Skjólvangur 2
Tel: 470 1300
Strona Urzędu Skarbowego: www.rsk.is
Urząd Pracy na wschodzie
Informacje na temat zatrudnienia wyszukiwania, oferty
pracy i prawa pracy można otrzymać w Urzedzie Pracy.
Miðás 1 - Tel: 471 2288
Strona Urzędu Pracy: www.vinnumalastofnun.is
Związki zawodowe
Główne związki zawodowe na tym obszarze są VR i AFL
VR ma biuro na Kaupvangi 3B, które
jest otwarte od godz. 8:30 do 16:30.
Tel: 510 1700
Strona VR: www.vr.is - E-mail: vr@vr.is
AFL Starfsgreinafélag znajduje się na Miðvangur 2 - 4
Telefon: 470-0300
Strona AFL: www.asa.is - E-mail: asa@asa.is

Szkola podstawowa Brúarásskóli
Przedszkole Hádegishöfði, Fellabæ

Szkola podstawowa Hallormsstaður

Szkola podstawowa Egilsstaðir
Przedszkole Skógarland, Egilsstöðum

Policja i Urzad administracyjno-sadowy

Landsbankinn
Przedszkole Tjarnarland, Egilsstöðum

Urzad Pracy

Urzad Pocztowy

Sklepy i biura uslugowe w Nían,
Miðvangi 1-3, Egilsstöðum

Frumherji, przeglad samochodu

Sklepy i biura uslugowe, Kaupvangi 3,
Egilsstöðum

Sklepy i biura uslugowe, Miðvangi 2-4,
Egilsstöðum

NETTÓ supermarket i Lyfja apteka, Kaupvangi

KPMG i Arion bank, Egilsstaðir

Pawilon sklepowy, Egilsstaðir

RARIK glówne biuro na wschodzie

www.fljotsdalsherad.is
- i nigdzie indziej

