På gång i Region Gotland
Miljö- och byggnämnden informerar
om inkomna ärenden

Follingbo Norrbys 1:66
– nybyggnad av bostadshus
och komplementbyggnad

Källunge Larsarve 1:24

Tofta Ansarve 3:25

– förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

Havdhem Snevide 1:16
– anordnande av parkeringsplats

– tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad

Området omfattas inte av detaljplan.

Tofta Dyple 1:17

Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig. Eventu
ella synpunkter ska lämnas in senast den 3 juli 2020
till Samhällsbyggnadsförvaltningen, 621 81 Visby. Vid
frågor kontakta enhet bygg på telefon 0498-26 90 00
eller via e-post kundtjanst.bygglov@gotland.se.

– förhandsbesked för nybyggnad
av fyra bostadshus

Anga Suderbys 1:27

Utökning av bevattnings
förbudet på Gotland
Grundvattennivåerna i enskilda och små magasin är
för årstiden mycket under det normala och nivåer
na för större magasin under det normala. Nederbör
den de senaste tre månader har varit mycket under
normalt, för Visbys del endast 62 millimeter mot
normalt 127 millimeter (källa SMHI).
Detta sammantaget gör att vi håller kvar vid det
befintliga bevattningsförbudet för Väskinde, Visby,
Västerhejde, Tofta, Sanda, Eskelhem och Västergarn.
Vi utökar med Burs, Fårö, Stenkyrka, Kappelshamn
och Slite.
Bevattningsförbud gäller för abonnenter anslutna
till det kommunala vattenledningsnätet i socknar
na/områdena och gäller från lördagen den 20 juni.

– nybyggnad av ett bostadshus
och komplementbyggnad

Förbudet gäller:
• Bevattning med spridare, slang eller annan
automatisk bevattning.

Håll kontakten via
videosamtal!

Digitalt anhörigcafé för dig över 18 år
För dig som lever nära någon med sjukdom eller
funktionsnedsättning. Vi samtalar om livet just nu.
TID

Hjälp att ringa videosamtal

Tisdag den 23/6 och 18/8
klockan 15.00–16.00 via Skype

Att få prata, och se varandra samtidigt, är så
viktigt när besöksförbudet fortfarande gäller
på alla äldreboenden.

Anmäl dig senast klockan 12.00 samma dag till
anhörigkonsulent på telefon 0498-20 46 31
eller via e-post till anhorigstod@gotland.se

Visste du att:

Digitalt samtalscafé för dig över 65 år

• Du kan boka videosamtal med din vän eller släkting
• Du kan få hjälp med att komma igång med
surfplattan
• Vi kan hjälpa dig med videosamtal om du
inte har någon surfplatta

Ring oss så berättar vi mer!
Du når oss måndag-fredag klockan 08.00–16.00
på något av följande nummer: 0498-20 46 31,
0498-20 48 32, 0498-20 48 15, 0498-20 47 47

www.gotland.se
facebook.com/regiongotland

Du som vill ha någon att dela vardagliga samtal
med – välkommen till digitala samtalscaféer varje
tisdag hela sommaren klockan 13.30–14.30 via Skype
Anmäl dig senast klockan 12.00 varje tisdag till
aktivitetssamordnare på telefon 0498-20 47 47
eller via e-post till eva.hansson@gotland.se

Håll igång kroppen!
Filmer med inspiration till rörelse och återhämtning
finns dygnet runt på www.gotland.se/livibalans
För aktuell information gå in på www.gotland.se/
hälsa65 eller www.gotland.se/anhörigstöd

• Biltvätt med slang.
• Spa/pool/bassänger får inte fyllas på med
kommunalt dricksvatten.
Bevattningsförbudet gäller enligt ABVA - Allmänna
bestämmelser för brukare av Gotlands Kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning - vilken
innehåller vissa regler om hur en allmän VA-anlägg
ning ska användas enligt Vattentjänstlagen.

Smarta tips!
• Duscha snabbt istället för att bada i badkar.
• Samla in regnvatten i tunnor om du har
möjlighet och vattna sedan med kanna.
• Fyll poolen med saltvatten.
• Försök sprida vattenanvändandet över dygnet.
För fler tips: www.gotland.se/sparavatten

Enskilda brunnar
Det kan vara på sin plats att påpeka att alla droppar
räknas och vårt grundvatten är vårt gemensamma,
så även de med enskilda brunnar behöver spara.
För mer information; se www.gotland.se/va
eller kontakta teknikförvaltningens
kundtjänst, 0498-269000 eller
kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

