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

Alva Stora Ringome 1:60

– uppförande av transformatorstation

Eksta Bopparve 1:44

– förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus

Eskelhem Butajde 1:11

– förhandsbesked för nybyggnad av
bostadshus

Vallstena Stora Bjärge 1:2

– förhandsbesked för nybyggnad av
bostadshus

Västerhejde Nygårds 1:133

– förhandsbesked för nybyggnad av
bostadshus

När Hägdarve 1:15

– uppförande av transformatorstation
Områdena omfattas inte av detaljplan.

Eskelhem Ekeby 1:11

– tillbyggnad av bostadshus (uterum
och skärmtak)
Åtgärden innebär avvikelse från gällande detaljplan.
Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig.
Eventuella synpunkter ska lämnas in senast den
1 november 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.

Besök vaccinationsbussen
nästa vecka

Nu ger sig det mobila vaccinationsteamet
ut igen och besöker olika platser för att
vaccinera mot covid-19. Du kan besöka
vaccinationsbussen för både dos 1, dos 2
och dos 3.
Under vecka 42 besöker bussen bland annat Roma
bibliotek, Coop Gråbo och Hemse folkhögskola.
 Tider finns på www. gotland.se/dropinvaccination

Bokning av dos 3

Nu är vaccinationsbokningen av dos 3 öppen för
personer födda 1941 eller tidigare. Fortsatt kan
också personer med hemtjänst eller hemsjukvård
boka tid för dos tre.
Boka genom att ringa vaccinationsbokningen på
telefonnummer 0498-26 98 00 eller via appen Alltid
öppet. Det är viktigt att det har gått minst sex månader sedan vaccinationen med dos 2, så var noga
med att boka en tid tillräckligt långt fram i tiden om
du bokar via appen. Om du ringer ser vi till att du får
en tid inom rätt intervall.
Det går också bra att besöka någon av våra drop-inmottagningar.
 Håll dig uppdaterad på www.gotland.se/corona

Ändringar i tidtabellen
för bussarna

Måndagen den 25 oktober genomförs
några mindre ändringar för linjerna 11, 12,
13 och 62. Övriga linjer i kollektivtrafiken
påverkas inte.
Den viktigaste ändringen gäller avgången klockan
14.50 från Visby busstation på både linje 11 och 12.
Linje 12 slutar vid Hemse busstation klockan 15.45.
I stället blir det linje 11 som fortsätter klockan 15.50
från Hemse mot Burgsvik. Tiderna mellan Visby och
Hemse påverkas inte av ändringen.
På linje 11 förlängs körtiderna på avgångarna
klockan 15.45, 15.50 och 16.50 från Visby busstation.
Därmed behöver även båda avgångarna på linje 13
från Roma senareläggas med 5 minuter.
Mer information om ändringarna hittar du på
webben www.gotland.se/busstider.
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Vill du jobba för Skapande
skola läsåret 2022/2023?
Vill du bidra till mer kultur i skolan? Vi tar
emot erbjudanden från yrkesverksamma
kulturaktörer fram till den 18 november.

Gör din ansökan/presentation via vår e-tjänst.
Du hittar den på www.gotland.se/skapandeskola
där du även kan läsa mer om Skapande skola.
Målgrupper kan vara från förskoleklass till årskurs 9.
Har du en idé som du vill diskutera först? Eller vill du
veta mer om vad arbetet innebär? Hör gärna av dig
till vår kultursamordnare Hanna Wärff Radhe. Hon
nås på e-post hanna.warff-radhe@gotland.se och på
telefon 0498-26 96 51.

