På gång i Region Gotland
Du som fyllt 65 år eller har en hjärt- eller lungsjukdom:

Vaccinera dig kostnadsfritt mot
influensa och pneumokocker

Influensavaccinationen skyddar mot allvarligare influensa och
minskar risken för följdsjukdomar som lunginflammation hos
personer med riskfaktorer.
Influensavaccinet måste förnyas varje år. Vaccin mot
pneumokocker ger skydd mot allvarlig infektion
orsakad av pneumokocker, till exempel lunginflammation. Vaccinet ges i de flesta fall vid ett tillfälle och
behöver inte fyllas på.
Du som är född 1954 eller tidigare får vaccinera dig
utan kostnad. Detta gäller även dig som har en riskfaktor för allvarlig infektion oavsett ålder. Det finns flera
sådana riskfaktorer och bland dem kan nämnas hjärtoch lungsjukdomar. Fler riskfaktorer listas på hemsidan
www.gotland.se/influensavaccination
Nedan finns information om återstående tider och
dagar som det erbjuds vaccination på öppna mottagningar. Vid öppen mottagning kan det bli väntetider
då det brukar vara många som vill vaccinera sig. Öppen mottagning gäller för personer som är född 1954
eller tidigare eller har en riskfaktor.

VÅRDCENTRALEN SLITE

VÅRDCENTRALEN HEMSE
Öppen mottagning 5/12 och 12/12, kl 13.30–16.00
Övriga tider bokas på telefon 0498-20 46 50

VÅRDCENTRALEN UNICARE GOTLAND, VISBY
Öppen mottagning 3/12 klockan 13.00–16.00
Övriga hänvisas till att boka tid via 0498-65 60 00
alternativt via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

VÅRDCENTRALEN UNICARE GOTLAND,
FILIALMOTTAGNING KLINTEHAMN
Öppen mottagning 2/12 klockan 13.00–15.00
Övriga hänvisas till att boka tid på tfn 0498-65 60 00
alternativt via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

VÅRDCENTRALEN VISBORG
Öppen mottagning 3/12 och 10/12, kl 13.30–16.00
Därefter tidsbokning via 0498-65 23 00 eller via vanlig
vaccinationsmottagning onsdagar kl 15.00–16.00.

VÅRDCENTRALEN VISBY NORR

Öppen mottagning 5/12 klockan 13.00–15.00
Övriga tider bokas via 0498-20 45 81

Öppen mottagning 3/12, 4/12, 10/12, kl 13.30–16.00
och 12/12 klockan 14.15–16.00

ROMA BYGDEGÅRD

VÅRDCENTRALEN WISBY SÖDER

Öppen mottagning 3/12 och 10/12, kl 16.00–18.30

Öppen mottagning 3/12 och 5/12, kl 16.00–19.00

Miljö- och byggnämnden informerar
om inkomna ärenden

Kungörelse

Hamra Suders 1:12

– om- och tillbyggnad samt ändrad anvädning av
vårdenhet till fritidslägenheter

Hejde Kyrkogården 1:1

– uppförande av transformatorstation

Roma Lövsta 2:2

– uppförande av transformatorstation
Områdena omfattas inte av detaljplan.

Sanda Lekarve 1:166

– nybyggnad av fritidshus, gäststuga, förråd, mur
samt marklov för pool
Åtgärden innebär avvikelse från gällande detaljplan.
Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig. Eventuella synpunkter ska inlämnas skriftligen senast den
16 december 2019 till Samhällsbyggnadsförvaltningen, 621 81 Visby.
För upplysningar och utskick av handlingar kontakta
Enhet bygg på telefon 0498-26 90 00 eller e-post
kundtjanst.bygglov@gotland.se.

www.gotland.se
facebook.com/regiongotland

Beslut om vattenskyddsområde och föreskrifter
för Bästeträsk

Regionfullmäktige beslutade vid sammanträdet den
18 november 2019 att fastställa vattenskyddsområde med föreskrifter för Bästeträsk som gäller från
den 1 januari 2020. Beslutet gäller oavsett om det
överklagas.
Beslut och tillhörande handlingar finns tillgängliga
på www.gotland.se/vattenskyddbastetrask
Beslut och övriga handlingarna finns även utställda
i Region Gotlands reception, Visborgsallén 19 i Visby.
Eventuellt överklagande ska vara skriftligt och
det ska ha kommit in till Region Gotland senast
den 23 december 2019 på adress Region Gotland,
Regionstyrelseförvaltningen, 621 81 Visby. Alternativt
via e-post registrator-rs@gotland.se. Ange diarienummer: RS 2019/1047

