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

Rute Sudergårde 1:8

– ombyggnad och ändrad användning av förrådsbyggnad till studio med övernattningsmöjlighet

Gothem Vitviken 1:1

– tidsbegränsat bygglov för uppförande av
livsmedelsbutik t.om. 2026-12-31

Visby Solberga 1:19

– förlängning av tidsbegränsat lov till 2021-06-25
för uppförande av provisorisk restaurang (Max)

Östergarn Falhammars 1:22

– nybyggnad av 31 uthyrningsstugor och 3 förrådsbyggnader samt rivning (flytt) av byggnader

Visby Blåklockan 1
– uppförande av plank

Åtgärderna innebär avvikelse från gällande
detaljplan.
Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig.
Synpunkter ska lämnas in senast den 14 juni 2021
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.

Vaccination
mot covid-19
Du som är född 1966 eller tidigare kan nu
boka tid för vaccination. Onsdag 26 maj
öppnade vaccinationsbokningen för den
första gruppen i fas 4.
Bokningen är öppen för personer födda 1966 eller
tidigare. Framöver kommer vaccinationsbokningen
öppna för fler åldersgrupper.
Håll dig uppdaterad om när det är din tid att boka
tid på www.gotland.se/covidvaccin.

Så bokar du tid

Du kan boka vaccinationstid via
appen Alltid Öppet eller via telefonbokningen på nummer 0498-26 98 00.
Det är samma tider som erbjuds i appen som vid
telefonbokning. Du får alltså inte en vaccinationstid
snabbare genom att boka via telefon.
Bokar du din första dos via appen får du automatiskt
besked om din andra dos via sms. Information om
tid för dos 2 kommer cirka fyra dagar efter din första
vaccination. Du kan också se tiden i appen samt
i inloggat läge på www.1177.se.
Prioritera dina vaccinationstider och se till att du kan
finnas på plats för båda doserna!
Är du gravid och aktuell för vaccination, kontakta
mödravården.

Detta gäller för dig som är vaccinerad
Fortsätt följa de allmänna råden, även
om du är vaccinerad. Du kan fortfarande
smitta andra som riskerar att bli svårt
sjuka i covid-19.
Detta gäller för dig som är vaccinerad:

Vill du göra något
meningsfullt i sommar?

• Fortsätt följa restriktionerna
• Utse din nära krets och håll dig till den
• Hjälp till att skydda andra

Vi söker bland annat medarbetare inom äldreomsorgen till norra och södra Gotland och undersköterskor till vårdavdelning på Visby lasarett.

Tre veckor efter din första dos vaccin har kroppen
byggt upp ett visst skydd mot covid-19. Du kan
då utöka ditt umgänge något. Men kom ihåg att
fortsätta skydda både dig själv och de som inte
är vaccinerade genom att hålla avstånd och leva
smittsäkert. Du kan fortfarande bära på smitta och
personer som ännu inte är vaccinerade kan riskera
svår sjukdom i covid-19.

Hos oss är du en del i en större helhet där vårt
uppdrag bidrar till att göra vardagen bättre för
alla gotlänningar varje dag – välkommen!

Det är också viktigt att du tar din andra dos vaccin,
för att få ett fullgott och långsiktigt skydd mot
covid-19.

Läs mer och skicka in din ansökan på
www.gotland.se/sommarjobb.

Information om vad som gäller för dig som är
vaccinerad finns på www.gotland.se/eftervaccination.

Det finns fortfarande chans att få sommarvikariat som boendeassistent eller undersköterska.

Aktiviteter på Solbergabadet i sommar
I mitten av juni kommer Solbergabadet i Visby att öppna
för besökare. Badet kommer dock endast vara öppet för
bokade grupper och pass enligt nedan.

Det här är vad badet erbjuder under veckorna 24–33:
Gruppbokning av hela Solbergabadet
för simning/lek (max åtta deltagare)

Fredagar klockan 11.45–13.00, 13.00–14.15, 14.15–15.30.
Ordinarie entrépris gäller för var och en.
Ett sällskap på varje bokning, den anvisade tiden gäller
från det att man får tillträde till lokalen till dess att man
måste ha lämnat den. De 75 minuter som bokningen
gäller inkluderar ombyte och dusch.
Vid gruppbokning gäller ordinarie regler i simhallen,
det vill säga att barn måste antingen ha med sig en
vuxen eller vara över tio år och vara simkunniga
(kunna simma minst 200 meter) för att få vara i simhallen.

Cirkelpass (max sex deltagare)

Torsdagar 11.45–12.15
Ett pass kostar 50 kronor per person och gång.

www.gotland.se
facebook.com/regiongotland

Medicinskt bad (max åtta personer)

Måndag och torsdag klockan 13.00–14.30
samt tisdag 06.00–07.30
För att få tillgång till medicinskt bad krävs
läkarintyg. Ordinarie entréavgift gäller.

Sommarsimskola

Det arrangeras även sommarsimskola för barn på
Solbergabadet. Grupperna börjar bli fulla men det
kan finnas enstaka platser kvar.
För mer information om anmälan till sommarskolan
se www.gotland.se/sommarsimskola2021.
Vid frågor och bokning, kontakta Solbergabadet
på 0498-26 96 65.

