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

Burs Häffride 1:13

– nybyggnad av bostadshus samt
komplementbyggnad (garage)

Roma Kloster 2:3

– förhandsbesked för nybyggnad av
idrottshall

Nu öppnar bokningen för fler

På tisdag den 7 december
öppnar bokningen för dos 3,
för alla som fick dos 2 före den 22 juni.
För dig under 65 år måste det fortfarande gå minst
sex månader mellan dos 2 och dos 3.

Stenkumla Lilla Home 1:24

Checklista för bokning av en tredje dos

Stenkumla Stora Home 3:1

• Titta på ditt vaccinationskort eller ladda ner
ett vaccinationsbevis från www.covidbevis.se,
för att se när du tog dos 2.

– uppförande av transformatorstation
– uppförande av transformatorstation

Västergarn Ammor 1:42

– nybyggnad av pumpstation
Området omfattas inte av detaljplan.
Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig.
Eventuella synpunkter ska lämnas in senast den
20 december 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.

Är det snart dags för dig att boka dos 3 mot
covid-19? Så här gör du!

• Räkna sex månader framåt från det datum
du tog dos 2, först då får du ta dos 3.
• Du kan boka din vaccinationstid cirka två
veckor före det datum du räknat fram.
Boka i appen Alltid Öppet eller via telefon på
0498-26 98 00. Telefonbokningen är öppen
måndag–fredag klockan 06.30–15.30.
 Läs mer på www.gotland.se/covidvaccin

Håll dig uppdaterad om gällande råd
och rekommendationer
Det är allas ansvar att minska smittspridningen av
covid-19.
 Läs mer på www.gotland.se/radrestriktioner

Om du känner dig sjuk

Särskilda uppdrag till
kulturskapare

Region Gotland utlyser 30 nya särskilda
uppdrag till kulturskapare. Tio av dessa riktar sig speciellt till unga vuxna upp till 30 år.
För att stödja professionella kulturskapare under
pandemin utlyser Region Gotland särskilda uppdrag
under december 2021.
Syftet är att bidra till stärkt hållbarhet i utvecklandet
av konst och kultur på Gotland och för att främja
nya röster i kulturlivet.
Stöduppdragen till kulturskapare inom alla
konstarter utlyses enligt nedan:
• 20 uppdrag á 50 000 kr
• 10 uppdrag á 20 000 kr till unga vuxna upp till 30 år
Ansökningsperiod är 27 november – 12 december
2021. Läs mer om villkor, kriterier och gör din
intresseanmälan på www.gotland.se/coronastod.
Har du frågor kontakta:
Madeleine Nilsson 0498-26 96 28 eller
madeleine.nilsson01@gotland.se

www.gotland.se
facebook.com/regiongotland

Var uppmärksam på symtom på covid-19 som
halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
Det här ska du göra om du känner dig sjuk:
• Stanna hemma. Det gäller alla oavsett ålder,
även om du tidigare haft covid-19 eller är
vaccinerad.
• Testa dig. Folkhälsomyndigheten råder alla
vuxna och barn från förskoleklassålder och
uppåt att testa sig vid symtom. Medan du
väntar på testning och provsvar ska du stanna
hemma. Har du haft covid-19 det senaste
halvåret behöver du vanligtvis inte testa dig.
 Läs mer om hur du testar dig på
www.gotland.se/testa

Vaccinationsbevis vid större arrangemang
inomhus från den 1 december

Från och med 1 december kan arrangörer kräva
vaccinationsbevis och legitimation vid evenemang
inomhus med fler än 100 deltagare. Arrangörer kan
välja att vidta särskilda smittskyddsåtgärder istället för vaccinationsbevis. Länsstyrelsen kontrollerar
efterlevnaden av smittskyddsåtgärderna.
Vaccinationsbevis utfärdas av E-hälsomyndigheten.
Skaffa vaccinationsbevis på www.covidbevis.se.

