Velkomsthæfte
for tilflyttere
Fra din tilflytterkonsulent, Stina Andersen
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”Dav” og velkommen til
Med dette velkomsthæfte vil vi gerne byde
dig hjertelig velkommen til vores smukke ø.
Hæftet er opdelt i fem kategorier, som kan
informere og guide dig igennem det væld af
muligheder, som venter dig.
På visitlaesoe.dk har vi samlet alle informationerne til tilflyttere, og du kan også se vores
eventkalender om diverse arrangementer og
aktiviteter for tilflyttere.
Jeg håber, at du vil få glæde af velkomsthæftet og ønsker dig endnu engang hjertelig
velkommen!

Vidste du at...
Læsø er den største ø i Kattegat og den mindste
kommune i Danmark befolkningsmæssigt.
Øen bliver nævnt flere gange i Nordisk mytologi bl.a
som hjemsted for jætten Ægir og som feststed for de
Nordiske guder, aserne.

1

Tilflytterservice
Tilflytterservice er til dig, der er flyttet til
øen. Vi vil gerne hjælpe dig og kan bl.a informere om:
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-

Bomulighederne i kommunen

-

Børnehaven, skolen og SFO’en

-

Kultur- og fritidslivet i kommunen

-

Sociale netværk og lokale 		
velkomstambassadører

-

Jobsøgning CV-sparring og frivilligt
arbejde

-

PartnerJob - hjælp til medfølgende
partnere, der er på udkig efter et job
på øen

Tilflytterservice
Doktorvejen 2
9940 Læsø
Tlf. 24 80 24 79
san@laesoe.dk
laesoe.dk/borger/tilflytning
Deltag i vores netværk på facebook:
Ny Øboer på Læsø

Velkomstdag for tilflyttere
Mød borgmesteren og andre tilfyttere 3 gange årligt. Se datoer m.m.
på visitlaesoe.dk/flyt-til-laesoe

Tilflytternetværk
Tilflytternetværket er for tilflyttere, som mødes med jævne mellemrum. Følg deres aktiviteter på facebooksiden ”Ny Øboer på Læsø”

Velkomstværter
Bliv matchet med en lokal velkomstvært og
få et personligt indblik i Øens lokalsamfund.
Spørg din tilflytningskonsulent Stina Andersen hvis du er interesseret i at høre mere.

PartnerJob - Så hele familien falder
på plads.
Tilflytterservice tilbyder ekstra hjælp til
medflyttende partnere, som også er jobsøgende.
Du kan læse mere om PartnerJob-ordningen,
jobsøgning og mulighederne for frivilligt
arbejde påwww.laesoe.dk/borger/job-og-ledighed
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Vigtig information

Læsø Biblotek

Borgerservice

På Bibloteket i Byrum og i Servicecenteret i
Østerby kan man gratis låne bøger, spil, film
m.m. Sundhedskortet er dit lånerkort.

Borgerservice er din indgang til Læsø kommune. Henvend dig personligt hos borgerservice i Byrum på tlf. 96 21 30 00 eller send
en mail til kommunen@laesoe.dk.
Læs mere på laesoe.dk, hvor du også kan finde åbningstider, adresser og bestille en tid.

Turistkontoret Visit Læsø
Har du behov for turistinformation om områdets seværdigheder, events eller andet, kan
du besøge turistkontoret på Vesterø Havn
eller Servicecenteret i Østerby.
Læs mere på visitlaesoe.dk/laesoe/kontakt

Apotekervarer
Apotekervarer leveres fra svaneapoteket i
Frederikshavn.
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Se åbningstider, adresser og arrangementer på biblioteket.laesoe.dk

Affald og genbrugspladser
Få information om tømning af din genbrugsog dagrenovationsbeholder og få overblik
over genbrugspladsen på Læsø Forsynings
hjemmeside laesoeforsyning.dk

Hvis uheldet er ude...
Find alle numre på fx. politiet, læge- eller
tandlægevagten samt brand og redning på
www.visitlaesoe.dk/turist/lev-trygt-og-godt

Transport

Flyveplads

Det er nemt for alle at komme rundt på øen,
de korte afstande og den lette trafik gør det
nemt og sikkert at cyckle, og du vil aldrig
opleve at holde i kø på vejene.

Læsø flyveplads er en kommunalt ejet og
drevet flyveplads. Flyvepladsen er beliggende ca. tre kilometer nord for Byrum. Der er
en asfalteret landingsbane på 928 meter.

Det er gratis at køre i bus på Læsø, og det er
nemt at komme både frem og tilbage.

Læs mere på laesoe.dk/borger/trafik-og-veje/
laesoe-flyveplads

Du finder alt du behøver på Læsø, og med
fast færgeforbindelse til Frederikshavn, og
flyforbindelse til Roskilde i sæsonen, er der
aldrig langt til fastlandet.

Færgen

Bus

Der sejler to færger til og fra Læsø, som
afhængigt af sæsonen sejler mellem 4 og op
til 7 gange dagligt.
Læs mere på laesoe-line.dk

På Læsø er det gratis at køre med bussen.
Nordjyllands Trafikselskabs Rute 840 betjener Læsø.
Læs mere på laesoe.dk/borger/trafik-og-veje/bus
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For tilflytterfamilier
I Læsø Kommune prioriterer vi børnefamiliernes trivsel højt. Derfor har vi pasningsgaranti, en god skole og mange spændende
aktivitetstilbud.
Få mere information på laesoe.dk/borger/kultur-og-fritid/foreninger-paa-laesoe
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Vidste du at...
Vi har en begivenhedskalender, hvor
du kan læse mere om natur- og
udendørsarrangementer for hele familien. Den
aktuelle kalender kan du finde på visitlaesoe.
dk/laesoe/begivenheder

Skolen

Børnepasning

Børn i skolealderen indskrives på Læsø Skole,
som er Læsø Kommunes eneste folkeskole,
og har to spor fra 0-6. klasse og et spor fra
7-9 klasse. Det er meget let at finde skolen
på Læsø, den ligger lige midt i Byrum midt
på øen.

Læsø stiller et veludbygget pasningstilbud til
rådighed for forældre med behov for pasning af børn. Dine børn er garanteret pasning
på Læsø, i det kommunale dagtilbud. De
mindste børn bliver passet i Læsø Børnehus
på Doktorvejen i Byrum, hvor der er masser
af natur og udfoldelsesmuligheder.

Fra både Vesterø og Østerby er der gratis
busforbindelse til skolen og Skolepladsen er
den centrale holdeplads for bussen fra begge retninger.
Der er tilknyttet SFO til skolen, som består af
to afdelinger, miniklubben for børn i 0., 1. og
2. klasse, og Fritidsklubben for børn fra 4.-6.
klasse. Det er også muligt at lære at spille
musik i musikskolen, hvor der er undervisningstilbud til børn i alle aldre.
For de ældre børn i 6.-9. klasse er der masser af fritidsaktiviteter i Læsø Kommunale
Ungdomsskole, hvor unge kan dyrke et bredt
udvalg af fritidsinteresser og møde nye
venner. Ungdomsskolen arrangerer skiture
og events på øen, som f.eks. Robinson Challenge.

Naturen bruges aktivt i det pædagogiske arbejde – børnene er med til at passe institutionens høns, meget af tiden bruges udendørs
og aktiviteterne tilpasses til årstiden.

Unge og Studerende
Efter 9. klasse skal de unge flytte fra øen for
at gå i 10. klasse, på efterskole, eller for at
videreuddanne sig på erhvervs- eller ungdomsuddannelserne på fastlandet. Som
Læsøbo får de unge Ø-SU, når de flytter fra
øen, og kommer forrest i køen til at leje ungdomsboliger på fastlandet.
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”Læsø - et levende samfund
hele året rundt”
På Læsø lever vi det gode liv, hele livet hele
året. Det er de trygge rammer og herlighedsværdien ved at bo på en ø i tæt kontakt
med naturen, der får mange til at bosætte
sig på Læsø.
Nogle tilflyttere er født på øen og føler det
derfor helt naturligt at vende tilbage til det
sted, hvor de har trådt deres barnesko. De
kender miljøet, elsker de vekslende årstider
og har livet igennem holdt forbindelsen ved
lige til slægt og venner.
Andre søger til Læsø for at få opfyldt drømmen om det enkle liv med mindre stress og
mere tid til at dyrke egne interesser. Det gør
selvfølgelig ikke drømmen mindre, at det er
muligt at købe en god ejendom på øen til en
overkommelig pris.
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På Læsø hænger hverdagen godt sammen, vi
har et bredt udvalg af dagligvarebutikker, restauranter af høj kvalitet, frisør, apotek med
håndkøbsudsalg – apotekervarer leveres
fra Svaneapoteket i Frederikshavn. På Læsø
kan du gøre alle dine nødvendige indkøb.
Vi har et rigt og blomstrende foreningsliv
med mange etablerede foreninger, der samler børn, unge og ældre til fælles og sunde
interesser.
Drømmer du også om et trygt og harmonisk
ø-liv med godt naboskab og frit udsyn til
himmel og hav? Så er Læsø en oplagt mulighed.

”Gode muligheder for
at balancere arbejde og
familieliv”
På Læsø får du de bedste forudsætninger for
at balancere et godt arbejdsliv med familielivet. Der er en særlig ro og stemning på øen,
som giver kvalitetstid både på arbejdet og i
fritiden. På Læsø er der næsten aldrig bilkø,
og du skal sjældent vente på, at det bliver
din tur. Det giver dig mere tid i hverdagen, til
alt det du holder mest af.
På Læsø hænger hverdagen og familielivet
sammen, og det er en af de mange kvaliteter,
der gør Læsø til et fantastisk sted for børn at
vokse op.

Der er mange spændende jobmuligheder på
Læsø inden for mange forkellige erhverv, og
samtidig gode muligheder for at starte egen
virksomhed.
Der er allerede mange iværksættere på Læsø,
og du har rig mulighed for at få gode råd fra
det etablerede iværksættermiljø på øen. Der
er også hjælp at hente hos Læsø Kommune
eller Turist og Erhvervsforeningen, hvor du
gennem initiativet StartUp Club kan få værdifuld sparring til din virksomheds udvikling.
Overalt på øen er der indlagt fibernet, som
sikrer din virksomhed den bedste forbindelse.
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”Kunst og kultur på Læsø”
På Læsø er der et rigt kulturliv, og øen har
altid været et trækplaster for kunstnere og
kunsthåndværkere.Kunstnere og kunsthåndværkere har flere steder på øen etableret
værksteder, og mange finder inspiration i
Læsøs alsidige natur og det rige dyreliv, når
de fremstiller unikaprodukter.
Gennem årene har mange kendte kunstnere
opholdt sig på Læsø og især Asger Jorn og
Per Kirkeby har sat deres præg på kunsten
fra Læsø. I 2018 blev et af Per Kirkebys sidste værker, Vinduestårnet, rejst på Østerby
Havn.
I Byrum ligger et lille hus, som hedder Luddes Hus. Her har Læsø Kunstforening fast
udstillingssted, med jævnligt skiftende udstillinger. Kunstforeningen får hvert år henvendelser fra mange kunstnere, der gerne vil
udstille i Luddes Hus.
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Det er kunstnerne selv, der passer deres
egne udstillinger, så de besøgende får således både kunst og kunstner til samme pris,
og der er fri entré.
Det er også stadig muligt at opleve Læsøs
autentiske kultur, når lokale folkedansere
trækker i den traditionelle læsødragt, og
danser Læsøs egen folkedans ved festlige
lejligheder.
Henover året afholdes mange kulturelle
begivenheder, som både tiltrækker læsøboer
og gæster til øen. Der afholdes markedsdage, festivaler som f.eks. den årlige jomfruhummerfestival, jazzfestivalen eller kajfesten på Vesterø Havn. De mange kulturelle
begivenheder er drevet frem af glade frivillige og lokale kræfter, som i fællesskab skaber
gode oplevelser for alle på Læsø.

Det aktive fritidsliv
På Læsø har vi et rigt foreningsliv med masser af aktiviteter, for alle uanset alder. Vil
du dyrke yoga, gå i strikkeklub, kitesurfe
eller noget helt andet, er der mulighed for at
indgå i fællesskab med andre med samme
interesser.
Der er idrætshaller på øen, ridehaller og
masser af stier rundt om i naturen, som indbyder til både cykel,- ride- og løbeture.
I idrætshallerne kan øens yngste dyrke tumlastik, og de ældre børn kan dyrke fodbold,
dans, badminton eller håndbold – mulighederne er mange for dem som vil dyrke sport
i fælleskab med andre.

Naturen er en af de største kvaliteter på
Læsø, og mange af øens beboer bruger
naturen aktivt i fritiden. Der er mange aktive
vinterbadere, som mødes til det kolde gys i
havet, og naturens mange stier benyttes til
bl.a. trailrunning.
Har vi endnu ikke en forening for netop din
interesse? Så fortvivl ikke. Der er mange på
Læsø som mødes på eget initiativ, for at dyrke en sport eller interesse i fællesskab, og du
kan gøre det samme.

Der er alle muligheder for at udfolde interesser som jagt og fiskeri, i øens enestående
natur. Uden for sæsonen er det oplagt at
benytte skydebanen til træning.
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Et udpluk af årets
begivenheder

Fastelavnsfest
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Fårets Dag

Skomager Jazz

Havnefest i Østerby

Sines 154 års Fødselsdag

Læsø Dyrskue

Jomfruhummer Festival

Litteraturfestival

Læsø Rundt

Havets dag

Sankthansbål

Asger Jorn foredrag

Kajfest i Vesterø

Læsø Kunstfestival

Høstmarked i Ægirs Have

Tanghusenes Dag

Julefest i Byrum
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Tilflytningskonsulent
Stina Andersen
Doktorvejen 2
9940 Læsø
24 80 24 79
san@laesoe.dk
www.laesoe.dk/borger/tilflytning
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