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

Eskelhem Ekeby 1:90

– nybyggnad av ett fritidshus och
nybyggnad av två komplementbyggnader

Eksta Kvie 1:7

– anordnande av parkeringsplats
(Helges hages naturreservat, Eksta)

Fårö Austers 1:31

– nybyggnad av fritidshus

Hejde Gervalds 1:13,
Hejde Gervalds 1:14

Det är allvar nu.
Vi måste tillsammans ta vårt ansvar.

Skärpta allmänna råd

Det är just nu stor smittspridning av
coronaviruset i det gotländska samhället.
Nya skärpta allmänna råd och mer information om
coronaläget på Gotland hittar du i vår andra annons
i denna tidning och på www.gotland.se/allmännaråd.

– förhandsbesked för nybyggnad av ett
garage/maskinhall

Klinte Kyrkskolan 1:4

– nybyggnad av bostadshus och rivning
av befintligt bostadshus

Visby Haga 1:1

– nybyggnad av industritält, tidsbegränsat
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Väskinde Stora Klintegårde 1:78

– förhandsbesked för nybyggnad
av ett bostadshus

Östergarn Sysne 3:3
– nybyggnad av fritidshus

Områdena omfattas inte av detaljplan.

Ardre Ekese 1:42

– tillbyggnad av restaurang och ändra
fasad och tak på restauranglokal
Åtgärden innebär avvikelse från gällande detaljplan.
Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig.
Eventuella synpunkter ska lämnas in senast den
7 december 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.

www.gotland.se
facebook.com/regiongotland

Verk av Joakim Allgulander

Kulturskaparens blick
under en pandemi

– särskilda uppdrag till kulturskapare
inom alla konstarter 2020
Den 17 november till 1 december utlyser Kulturenheten 30 särskilda uppdrag till professionella
kulturskapare skrivna på Gotland. Sökbeloppet
uppgår till 30 000 kronor per uppdrag.

Region Gotland vill genom att utlysa särskilda uppdrag till kulturskapare stärka villkoren för skapande
under en extraordinär tid, ta vara på konstnärens
blick och säkerställa en möjlighet för allmänheten
att ta kunna ta del av resultatet.
Läs mer om villkor, kriterier och gör din intresseanmälan på www.gotland.se/coronakulturochfritid
Har du frågor kontakta:
Madeleine Nilsson 0498-26 96 28 eller
madeleine.nilsson01@gotland.se

