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

Endre Bäcks 1:37

– Förhandsbesked för nybyggnad av
ett förråd/verkstad

Fröjel Bosarve 1:28

– förhandsbesked för nybyggnad av
ett bostadshus och tre fritidshus

Fårö Austers 1:15

– förhandsbesked för nybyggnad av
ett bostadshus

Gammelgarn Gartarve 4:1
– förhandsbesked för nybyggnad av
ett fritidshus

Öja Domerarve 1:26

– förhandsbesked för nybyggnad av
ett bostadshus
Områdena omfattas inte av detaljplan.

Bokningen av dos 3
öppnar för fler
Nu är bokningen av tredje
dosen covidvaccin öppen
för dig som fick din andra
dos senast den 27 juni.

Bokningen öppnar veckovis upp för fler.
Du kan boka tid i appen Alltid öppet eller genom att
ringa telefonbokningen på 0498-26 98 00 (vardagar
klockan 06.30–15.30).
Vaccinationsviljan på Gotland är hög och det är
tidvis högt tryck i telefonbokningen, särskilt i
samband med att bokningen öppnar för fler. Om
telefontiderna är slut när du ringer kan du antingen
boka din tid i Alltid öppet i stället eller ringa igen
nästa dag. Varje dag fylls det på med nya tider.
 Läs mer på www.gotland.se/covidvaccin

Nya rekommendationer
från den 8 december

Eskelhem Ekeby 1:87

Folkhälsomyndigheten kompletterar
tidigare åtgärder med nya rekommendationer. Detta för att begränsa
spridningen av covid-19 i samhället.

Åtgärden innebär avvikelse från gällande detaljplan.

• Alla rekommenderas nu att hålla avstånd
i offentliga miljöer.

– förlängning av tidsbegränsat
säsongslov för cafévagn

Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig.
Eventuella synpunkter ska lämnas in senast den
27 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.

• Undvik trängsel i kollektivtrafiken. Kan trängsel
inte undvikas, använd munskydd.
Rekommendationerna gäller till och med den
31 januari 2022.
 Läs om alla nya rekommendationer på
www.gotland.se/rekommendationer

Tidigare rekommendationer som gäller
• Stanna hemma vid symtom. Det gäller alla
oavsett ålder, även om du tidigare haft
covid-19 eller är vaccinerad.

Behöver du
verkligen
dubbdäck
på Gotland?

Behöver du verkligen
dubbdäck på Gotland?

I Visby har drygt 70 procent av alla bilar
dubbdäck trots att många hade klarat
sig bra på friktionsdäck.

• Testa dig vid symtom. 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
• Du som är patient i vården rekommenderas
att använda munskydd.
• Du som besöker anhörig eller vän på vårdavdelning eller på ett äldreboende
rekommenderas att använda munskydd.

Vill du bli fibertekniker?

Den 31 januari startar Vuxenutbildningen
en yrkesutbildning till fibertekniker, i samarbete med branschen.
Om du är nyfiken på om detta skulle kunna vara
något för dig så är du välkommen på vårt informationsmöte.

Dubbdäck sliter upp partiklar som påverkar
luften vi andas.

TID
tisdag 14 december klockan 18.00
PLATS Gesällgatan 7 i Visby

Friktionsdäck kan vara ett bra alternativ som
dessutom är bättre för miljö och hälsa.

Utbildningen pågår från 31 januari till 1 april 2022.
Sista ansökningsdag är den 9 januari 2022. Läs mer
om utbildningen på www.gotland.se/fibertekniker.

Se om friktionsdäck kan vara ett alternativ för dig
på www.gotland.se/vinterdack.

www.gotland.se
facebook.com/regiongotland

Ge dig själv en ny chans!

