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

Visby Gurkan 2

– nybyggnad av carport, anordnande av
parkeringsplatser samt rivning av carport
Åtgärden innebär avvikelse från gällande detaljplan.

Sanda Sandgårde 1:22

– förhandsbesked för nybyggnad av fyra
bostadshus

Östergarn Filippuse 2:1

– nybyggnad av en- eller tvåbostadshus
samt komplementbyggnad
Områdena omfattas inte av detaljplan.
Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig.
Eventuella synpunkter ska lämnas in senast den
9 november 2020 till Samhällsbyggnadsförvaltningen,
621 81 Visby. Vid eventuella frågor kontakta enhet
bygg på telefon 0498-26 90 00 eller via e-post
kundtjanst.bygglov@gotland.se.

Vi söker söker gode män!

Personer som av någon anledning inte kan
ta hand om sina egna intressen i form av
ekonomi och kontakter med myndigheter,
kan få en god man eller förvaltare.
Som god man har du möjlighet att göra direkt nytta
för dina medmänniskor här på ön. Du får möjlighet att
hjälpa människor som behöver stöttning i vardagen.
Mer information finns på www.gotland.se/godman
Du kan också mejla registrator-ofn@gotland.se eller
ringa 0498-26 99 20 om du har frågor.

Almedalsbiblioteket får
nytt golv – ursäkta stöket!

Almedalsbiblioteket ska få en ny golvmatta
på hela plan 2. Vi ber om ursäkt för stöket
som kommer att uppstå, men det kommer
att bli fint när det är klart!
Under vecka 44 kommer vi börja packa ner böcker
och flytta på hyllor – dock är våningsplanet delvis
öppet för besök. Speciellt välkomna är våra barnoch ungdomar som har höstlov den veckan.
Från vecka 45 kommer hela plan 2 att vara stängt. Vi
hänvisar då till plan 3 som man når via hissen i foajén.
Ska du enbart lämna tillbaka böcker hänvisar vi i första
hand till bokinkastet på bibliotekets baksida. Vill du
veta mer, se bibliotekets hemsida
www.almedalsbiblioteket.se/aktuellt/g1/2808-bibl.html.
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Hjälp oss
att utveckla Gotland!

Var ska vi bygga bostäder? Hur ska vi få
vattnet att räcka? Vilka områden bör vi
bevara och vilka skulle må bra av en förändring? Var med i arbetet i översiktsplanen!

Med anledning av
coronapandemin

Det är lätt
att glömma – men
fortsätt att hålla avstånd

Tipsa oss om hur vi kan utveckla ditt närområde
eller varför inte hela Gotland, fram till år 2040.
Arbetet med en ny så kallad översiktsplan är fortfarande i ett tidigt skede och vi behöver din hjälp.

I vardagen, tillsammans med vänner och
under ledighet. Oavsett tillfälle är det viktigt
att fortsätta att hålla avstånd till alla som vi
inte lever tillsammans med.

Till och med den 31 oktober finns det möjlighet
att lämna förslag via en karta. Du hittar den på
www.gotland.se/översiktskarta2040.

Tack för att du hjälper till att minska smittspridningen!
På www.gotland.se/corona hittar du mer information
och nyheter om coronaläget.

Vaccinera dig kostnadsfritt mot
influensa och pneumokocker
Tisdagen den 3 november startar årets vaccinering
mot säsongsinfluensa för dig som tillhör en riskgrupp. Vaccination mot säsongsinfluensa och
pneumokocker är viktigt även när det är pandemi.
Om du tillhör en riskgrupp bör du vaccinera dig för
att minska risken att bli allvarligt sjuk. Vaccinationen
är kostnadsfri för riskgrupper. På grund av coronapandemin erbjuds i år vaccinering enbart på bokade tider
på vårdcentral.

När och var kan du vaccinera dig?

• Du som tillhör en riskgrupp bokar tid på din vårdcentral i en webbtidbok genom att logga in på
1177.se. Vaccineringen startar den 3 november och
tidsbokningen på 1177.se öppnar den 31 oktober.
• Du som inte har tillgång till dator eller bank-id kan
med start 2 november få hjälp att boka tid genom
att ringa din vårdcentral och välja knappval 9. Du
kan inte ringa 1177 för att få tid för vaccination.
• För att minska risken för folksamling på vårdcentralen ser vi helst att du inte kommer för tidigt till din
bokade tid.

Vaccinering på Trygghetspunkten i Burgsvik

• Vårdcentralen Hemse erbjuder bokade tider för
vaccinering torsdagen den 5 och 12 november vid
Trygghetspunkten i Burgsvik, lokaliserad i Sudergården.
• Du som tillhör en riskgrupp bokar tid till trygghetspunkten i webbtidboken till vårdcentralen Hemse

genom att logga in på 1177.se. Tidbokningen på
1177.se öppnar den 31 oktober.
• Du som inte har tillgång till dator eller bank-id kan
med start 2 november få hjälp att boka tid genom
att ringa vårdcentralen Hemse och välja knappval 9.

Vem får vaccinera sig kostnadsfritt?

Du som är född 1955 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 finns listade på
hemsidan, se nedan.
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.
Läs mer om vaccination mot säsongsinfluensa och
pneumokocker på www.gotland.se/influensavaccination.

