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Tórshavnar kommuna bjóðar tær hjartaliga vælkomnum. Í landsins størstu
kommunu og Føroya høvuðsstaði eru tilboðini til borgaran nógv – bæði til børnini,
tey ungu, tey tilkomnu og til tey, ið eru komin til árs.
Snarskivan
Snarskivan er avgreiðslan hjá Tórshavnar kommunu. Hevur tú ein fyrispurning til
kommununa, ert tú altíð vælkomin inn í Snarskivuna á Vaglinum, ella ringja til
tlf. 302010.
Telefon- og avgreiðslutíðin er mánadag til fríggjadag millum kl. 9.00 og kl. 16.00,
tó hósdag til kl. 18.00.
Kunning til borgaran
Tórshavnar kommuna leggur stóran dent á, at borgarin verður væl kunnaður um
tað, sum fer fram innan kommunumark, og hevur tí sett á stovn eina nýggja kunningardeild. Sum eitt av amboðunum at kunna borgaran, hevur kommunan útvegað
sær nýggja heimasíðu, har kunnað verður um tænastur og tíðindi úr kommununi.
Kunningarstovan
Í kunningarstovuni fært tú upplýsing um tiltøk og mentanarlig viðurskifti.
Heimasíðan er www.visittorshavn.fo ella telefon 302425.

Fólkatal, stødd og skattur
Fólkatalið í Tórshavnar kommunu er farið upp um 19.000. Seinasta kommunusamanleggingin við Nólsoyar-, Kirkjubøar-/Velbastaðar- og Hest kommunu hevur
eisini havt við sær, at kommunuøkið er vaksið frá 116 km² til 173 km². Hettar ger
okkum til størstu kommunu í landinum.
Skattaprosentið hevur støðugt verið millum tey lægstu í landinum og hevur síðani
2001 ligið á 18,75%. Í dag er skattaprosentið 19,75%.

Fólkayvirlitið
Flyting til Tórshavnar kommunu
• úr einum Norðanlandi: Flytingarskjal skal útfyllast í Snarskivuni. 		
Neyðugt er at upplýsa tað norðurlendska persónsnummarið.
• Úr einum øðrum landi enn Norðurlandi: Flytingarskjal skal útfyllast í 		
Snarskivuni. Neyðugt er at hava uppihaldsloyvi og arbeiðsloyvi.

Bíðilistar
Barnaansing
Kommunan kann bjóða ansing av børnum upp til skúla-aldur í vøggustovu, barnagarði ella í dagrøkt. Fyri at sleppa á bíðilistan skal barnið búgva í kommununi og
vera skrásett á bíðilista. Fyri tilflytarar ber til at skriva barnið upp eitt hálvt ár fyri
tilflytingardagin. Tað er umráðandi at fáa barnið skrásett sum skjótast, tó at tørvur
ikki er á ansing beinanveg, tá raðfestingin á bíðilistanum er eftir uppskrivingardegi.
Sí teigin „Umsóknarbløð“.
Grundstykki
Av og á verða kommunalar útstykkingar framdar. Fyri at vera við í tillutan av
kommunalum grundstykki er neyðugt at standa skrásettur á grundstykkjalistanum.
Sí teigin „Umsóknarbløð“.
Vinnustykki
Fyri at fáa tillutað ídnaðarstykki er neyðugt at lata inn umsókn, sum lýsir tørvin á
ídnaðarstykki og virksemið, ætlanin er at fara undir. Sí teigin „Umsóknarbløð“.
Bátapláss
Fyri at fáa tillutað bátapláss í bátahyljunum í kommununi, skalt tú venda tær til
Tórshavnar Havn, har tú verður skrásettur á bíðilista. Sí teigin „Umsóknarbløð“.
Umsóknarbløð
Øll umsóknarbløð til omanfyristandandi listar fáast í Snarskivuni á Vaglinum ella á
www.torshavn.fo

Nakrar tænastur kommunan veitir
Bussleiðin
Bussamband er til allar býlingar í Tórshavnar kommunu, við miðstøð í Steinatúni í
miðbýnum.
Í 2007 er tað ókeypis er at koyra við Bussleiðini í Tórshavnar kommunu. Í fyrsta
lagi er talan um eitt royndarár, men vísir tað seg, at átakið eydnast væl, er býráðið
sinnað at halda fram við ókeypis busskoyringini. Ókeypis ferðaætlan fæst í Snarskivuni ella á www.torshavn.fo
Bókasøvn
Tórshavnar kommunu eru, Býarbókasavnið, Kollafjarðar bygdar- og skúlabókasavn
og 10 skúlabókasøvn. Umframt hesi bókasøvn er Landsbókasavnið eisini í kommununi. Býarbókasavnið er fyri øll – børn og vaksin. Øllum stendur í boði at nýta
savnið ókeypis. Heimasíðan á býarbókasavninum er www.byarbok.fo Á bókasøvnunum ber til at fáa atgongd til internetið.
Svimjihallir
Fimm svimjihyljar eru í kommununi. Í Gundadali er nýmótans svimjihøll, har hyljar
eru til allar aldursbólkar umframt tilboð um hitarúm og sól. Hinir fýra eru í Argja
skúla, Eysturskúlanum, Kollafjarðar skúla og úti í Hesti.
Ítróttarhallir
Í Tórshavnar kommunu eru fimm ítróttahallir og átta fimleikarhallir. Møguligt er at
íðka fleiri ítróttargreinar, so sum fótbólt, hondbólt, badminton, flogbólt, kurvabólt
o.a. Í løtuni er reynnibreyt, sum lúkar øll altjóða krøv, í gerð.
Sjósavn á Argjum
Ætlanin við Sjósavninum er at økja áhugan og vitanina um tað, sum livir í sjónum
um okkara leiðir. Sjósavnið hevur opið hvønn hósdag, leygardag og sunnudag.
Rusk
Eina ferð um vikuna verður ruskposin heintaður, og nýggjur posi latin húsarhaldinum. Grøna ílatið (til pappír og tílíkt) verður tømt sættu hvørja viku. Tey, sum flyta
í nýggj hús, skulu boða Snarskivuni frá.

Endurnýtslan
Endurnýtslan tekur móti burturkasti frá bæði privatum húsarhaldum og vinnuligum
fyritøkum. Húsarhald sleppa ókeypis av við burturkastið, men vinnufyritøkur gjalda.
Margarinfabrikkin
Margarinfabrikkin er eitt virkishús fyri børn og ung. Har kunnu tey í tryggum
umhvørvi stuttleika sær við nógvum ymiskum ítrivum hvønn gerandisdag.
Tú og eg ráðgevingin
Umvegis telefon, brævakassa og kjatt, kunnu børn og ung fáa dulnevnda ráðgeving.
Umvegis www.eg.fo ber til at skriva eitt bræv ella kjatta við ein ráðgeva. Telefon
nummar 807010 og kjatt svarar mánadag og hósdag frá kl. 14-22. Tað kostar einki
at ringja.
Barnaverndartænastan
Skal tryggja, at børn, sum liva undir viðurskiftum, ið kunnu skaða teirra heilsu og
menning, fáa neyðuga hjálp og umsorgan í rættari tíð. Barnaverndartænastan er at
hitta á telefon 302010 í dagtímunum og 216012 uttan fyri vanliga arbeiðstíð.
Tilhaldið í Tórsgøtu
Her hava pensjónistarnir í Tórshavnar kommunu møguleika at hittast í góðum og
hugnaligum umhvørvi. Tilhaldið hevur opið allar gerandisdagar frá kl. 10-17.
Framsýningarhøli
Til ber hjá leikfólki ella yrkislistarfólki at leiga Smiðjuna í Lítluvík til
listaframsýning. Meiri fæst at vita við at venda sær til Snarskivuna.
Melda til sum skjótast
Grindapart
Til ber at skráseta húskið fyri grindapart. Tá kommununi stendur í boði avlopsgrind
frá øðrum sýslum, verða partar lutaðir út til teirra, sum eru skrásett.
Skúli
13 fólkaskúlar eru í Tórshavnar kommunu. Allir eru kommunalir uttan tveir,
Adventistaskúlin og Frískúlin í Havn. Arbeitt verður nú við at byggja nýggjan tveysporaðan skúla í Hoyvíkshaganum til 1.-9. flokk. Innskriving til kommunuskúlarnar
(fyrsta flokk) fer fram seinnu helvt av januar mánað. Lýst verður í fjølmiðlunum og
á www.torshavn.fo

Forskúli
Sankta Frans skúli hevur tilboð um forskúla fyri børn. Skúlin umsitur sjálvur hetta
tilboð. Tilmelding er á skúlanum.
Frítíðarskúli
Øll børn, sum fara í fyrsta og annan flokk í kommunu-skúlunum, fáa tilboð um
frítíðarskúla. Eftir loknan skúladag verða børnini fylgd til frítíðarskúlan. Miðað
verður ímóti, at øll børn í sama flokki koma í sama frítíðarskúla. Samstundis sum
innskrivingin til kommunuskúlan (barnaskúlan) fer fram, ber til at skriva seg upp
til frítíðarskúla. Eisini ber til at skriva seg upp í Snarskivuni.
Musikkskúli
Til ber hjá børnum og ungum at fáa frálæru í ljóðførum á Tórshavnar Musikkskúla. Neyðugt er at melda til á Tórshavnar Musikkskúla á Frúutrøð. Sí eisini
www.torshavnarmusikkskuli.fo
Tórshavnar Kvøld- og Ungdómsskúli
Frá seinastu viku í september til páskar bjóðar Tórshavnar Kvøld- og Ungdómsskúli
frálæru í ymiskum lærugreinum, har tilboðini eru fjøltáttað. Neyðugt er at melda til
á Tórshavnar Kvøld- og Ungdómsskúla á Frúutrøð.
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