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Markanvisningstävling
avseende gymnastikoch idrottsanläggning

Miljö- till
ochsammanträde
byggnämndeni Rådhuset,
informerarVisborgsallén 19, Visby
Kallas
om inkomna ärenden
Måndagen den 17 februari kl. 13.00

Sanda Runne 1:43

Ärenden:
– nybyggnad av bostadshus och garage

samt carport/förråd

Region Gotland bjuder härmed in till mark1
Fyllnadsval till regionfullmäktige
anvisningstävling inom Visborgs idrotts-och
2
Arbetsmiljö och hälsopolicy
3
Främjande av psykisk hälsa, gemensamt arbete i samhället
rekreationsområde och söker nu en bygganvändning
ochPartistöd
ombyggnad av
4– ändrad
Reviderat
regelverk för
herre som vill delta i utvecklingen av idrotts5komplementbyggnad
Förändringar i hantering
av borgerliga begravningsförrättningar
till fritidshus
området.
6
Förändringar i hantering av borgerliga vigslar
Markanvisningstävlingen omfattar ett markområde
7
Ägardirektiv för Gotlandshem 2020-2023
som upplåtes med tomträtt för gymnastikhall med
8
Revidering av riktlinjer för bostadsförsörjning
för av
nybyggnad
av
möjlighet till kommersiellt komplement med inrikt9– förhandsbesked
Förslag till ändring
taxa för kollektivtrafik
gällande månadsresor/arbetsresor
ning mot idrottsverksamhet.
tre fritidshus
10
Revidering av livsmedelstaxan
11
Begäran
om
tilläggsanslag
för
kök
på
Södervärnsskolan
Områdena omfattas inte av detaljplan.
Idrottsområdet ligger inom stadsdelen Visborg där
12 Slutredovisning. Östergarns vattenförsörjning - uppförande
av vattenverk
en hållbar
och innovativ miljö att bo, leva och verka
Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig. Syn13 Motion. Villatomter i Burgsvik
i
växer
fram
och där visionen är att skapa en livfull
punkter ska lämnas in senast den 17 februari 2020
14 Motion. Skärpta arbetsmiljökrav vid upphandling
stadsdel för arbete, boende och en aktiv fritid med
till Samhällsbyggnadsförvaltningen, 621 81 Visby. Vid
15 Motion. Förnyad resepolicy för minskad klimatpåverkan
naturens lugn inpå knuten.
frågor kontakta enhet bygg på telefon 0498-26 90 00
16 Motion. Styrning av leveranser i Visby innerstad
eller via e-post kundtjanst.bygglov@gotland.se.
Förslag på utformning av efterfrågad idrottsanlägg17 Motion. Avgiftsfri skola
ning enligt specifikation i förutsättningarna med
18 Motion. Fritidsbanker
prisuppgift ska lämnas in till Region Gotland senast
19 Motion. Ceremoni på Gotland, Veterandagen
den 17
april 2020. Regionstyrelsen beräknas fatta
20 Motion. Minnesmärke över veteraner som gjort fredstjänst
utomlands
beslut
om
att teckna ett markanvisningsavtal juni
21
Avsägelse
i
regionfullmäktige
– nybyggnad av transformatorstation
2020. Information och förutsättningar kan hämtas
22
Avsägelser
och
fyllnadsval
Området omfattas inte av detaljplan.
via www.gotland.se/byggabo.
23 Anmälan av beslutade medborgarförslag
Berörda
sakägare medborgarförslag
får här tillfälle att yttra sig. Syn24
Nyinkomna
Information rörande markanvisningen lämnas av:
punkter
ska lämnas in
senast den 9 februari 2020
25
Interpellation.
Utsläppsbudget
till
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
621
81
Visby.
Vid
26 Interpellation. Upphandling av beställningscentral Per Wallstedt, fritidsstrateg, tfn 0498-26 96 31,
e-post per.wallstedt@gotland.se
frågorInterpellation.
kontakta enhet
bygg på telefon 0498-26 90 00
27
Ö-faktor
eller
via
e-post
kundtjanst.bygglov@gotland.se.
Anna Adler, exploateringsstrateg, tfn 0498-26 90 75,
28 Interpellation. Landsbygdssäkring av beslut
e-post anna.adler@gotland.se
29 Interpellation. Region Gotlands arbetsmarknadsåtgärder
30 Interpellation. Besparingar på den gotländska vuxenutbildningen
Susanna Collin, markingenjör, tfn 0498-26 90 00,
31 Eventuella frågor
e-post susanna.collin@gotland.se
32 Nya motioner
33 Nya interpellationer

Sanda Stora Varbos 1:5
Eksta Bopparve 1:43

Visby Österby 1:1

Dags att söka feriejobb

Den 3 februari kan ungdomar födda år
2001–2004 börja söka sommarjobb genom
Region Gotland.
Kallelsen
med handlingarna finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida www.gotland.se.

Vill du sluta röka eller
snusa?

Regionfullmäktiges
offentliga
och alla är välkomna till
Sista ansökningsdagsammanträden
är den 1 mars. är
Det
brukar finRådhuset,
Visborgsallén
19 i Visby, för
att lyssna
på debatten.
nas fler sökande
än arbetstillfällen.
Därför:
sök även
Vi på hälsosjuksköterskemottagningen hjälper dig
andra sommarjobb. I slutet av mars får sökande
med behandling via nätet eller på vår mottagning.
Visby
den
februari
besked
om5 man
fått2020
ett feriejobb.
Logga in på 1177 Vårdguiden www.1177.se/gotland
Läs mer
och ansök på www.gotland.se/feriejobb
Inger
Harlevi
Ordförande

www.gotland.se
facebook.com/regiongotland

och lägg till Hälsosjuksköterskemottagningen eller
ring oss på telefonnummer 0498-26 90 20 så får du
veta mer. Vi hörs!

