På gång i Region Gotland
Bevattningsförbud på
delar av ön från 1 april

För abonnenter anslutna till det kommunala
vattenledningsnätet utfärdas nu bevattningsförbud för Visby, Väskinde, Västerhejde,
Tofta, Eskelhem, Sanda och Västergarn.
Förbudet gäller från den 1 april. Det är ännu för
tidigt att säga hur lång tid det kommer att gälla,
men det kommer i alla fall att gälla över sommaren.
Bevattningsförbudet kan också troligen komma att
utökas och gälla andra socknar eller hela Gotland.
Vattennivåerna i främst de stora grundvattenmagasinen är ännu låga, trots den senaste tidens regniga
väder.

Förbudet gäller:
• Bevattning med spridare eller slang. Givetvis får du
vattna med vanlig vattenkanna.
• Biltvätt med slang.
• Spa/pool/bassänger får inte fyllas på med
kommunalt dricksvatten.
Grundvattnet är allas vårt ansvar, varför det förstås
är bra att vi alla försöker spara på vattnet och att
även de med enskilda brunnar försöker spara.

Spolning av vattenledningarna i Roma

Som ett led i underhållsarbetet kommer vi
under vecka 12 att utföra renspolning av det
kommunala vattenledningsnätet i Roma.
Arbetet påbörjas söndagen den 22 mars. Det kommer att bli fler avstängningar under veckan och det
meddelas med lapp i brevlådan.
• Vattnet kommer då att stängas av. Kranen vid den
egna vattenmätaren bör stängas. Fyll behållare med
vatten innan avstängningen om du behöver vatten
för matlagning, hygien etc. Du kan hämta vatten i
korsningen Bruksgatan/Klostervägen.
• Grumligt/missfärgat vatten kan förekomma efter
en avstängning. Efter avslutad spolning, spola en
stund i första tappstället efter vattenmätaren tills
vattnet är klart.
• Har du egen brunn berörs du inte av detta.
• Framkomligheten på gatorna i samhället är
begränsad där spolning genomförs.
Mer information finns på www.gotland.se eller
kontakta teknikförvaltningens kundtjänst på
telefon 0498-26 90 00 eller via e-postadressen
kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se.

Tack för att du hjälper till!
Mer information om bevattningsförbudet finns på
www.gotland.se/bevattningsforbud.

Inventering av dag- och
spillvattenanslutningar

Måndagen den 23 mars kommer Svapipe AB,
på uppdrag av Region Gotland, att påbörja
inventeringen av dag- och spillvattenanslutningar i delar av Burgsvik.
Då kommer det att ryka ur brunnar, stuprör, avluftare med mera då man tillför ofarlig rök (s.k teaterrök)
i ledningsnätet vid inventeringen. Inventeringen
beräknas pågå under vecka 13–15.
Läs mer på www.gotland.se/tillskottsvatten
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Ansökan om tider för
säsongen 2020–2021

Det är dags att ansöka om tider för träning, match
och arrangemang inför säsongen 2020–2021 i Region
Gotlands idrottsanläggningar senast 31 mars 2020.
Ica Maxi arena, idrottshallar och gymnastiksalar:
vecka 36/2020 – vecka 17/2021
Solbergabadet och Hemsebadet:
vecka 34/2020 – 24/2021
Visby ishall: vecka 36/2020 – vecka 11/2021
Ansökningsblankett finns på etjanst.gotland.se.
Klicka på rubriken Kultur och fritid och använd blanketten Träningstid-ansökan och/eller
Arrangemang i anläggning-ansökan.
E-posta din ansökan till bokning@gotland.se
senast den 31 mars 2020.

