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

Hablingbo Lukase 1:32,
Hablingbo Petes 1:8

– ställplatser för husbil/parkeringsplats för
personbil klass 2

Lau Hallsarve 5:1

– uppförande av transformatorstation

Lau Smiss 1:12

– uppförande av transformatorstation

Väskinde Lilla Klintegårde 1:45

– nybyggnad av ett bostadshus samt garage

Östergarn Bengts 1:29

– förhandsbesked för nybyggnad av två
bostadshus
Områdena omfattas inte av detaljplan.
Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig.
Eventuella synpunkter ska lämnas in senast den
3 januari 2022 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.

Drop-in för sommarjobb

Vill du ha ett roligt och utvecklande arbete
under sommaren 2022? Jobba inom äldreomsorgen och omsorgen om personer
med funktionsnedsättning!
Välkommen att träffa våra rekryterare och ställa alla
frågor du undrar över. Du kan också lämna in din
ansökan direkt till oss.
Vi står utomhus utanför Söderväg 1 C i Visby den 27,
28 och 29 december klockan 13.00-14.00.
Läs mer på www.gotland.se/sommarvikarie.

www.gotland.se
facebook.com/regiongotland

Bibliotekens öppettider
i jul och nyårshelgerna

Almedalsbiblioteket
Tors 23/12 kl. 10.00–14.00, mån 27/12 – tors 30/12
kl. 10.00–16.00, mån 3/1 – ons 5/1 kl. 10.00–1600
Burgsviks bibliotek
Tors 23/12 kl. 10.00–14.00, stängt 24/12 – 9/1
Fårösunds bibliotek
Stängt 23/12 –10/1
Gråbobiblioteket
Stängt 23/12 –9/1
Hemse bibliotek
Tors 23/12 kl. 10.00–14.00, mån 27/12 – tors 30/12
kl. 10.00–16.00, mån 3/1 – ons 5/1 kl. 10.00–1600
Klintehamns bibliotek
Tors 23/12 kl. 10.00–14.00, stängt 24/12 – 6/1
Korpens bibliotek
Stängt 23/12–9/1
Roma bibliotek
Tors 23/12 kl. 10.00–14.00, mån 27/12 – tors 30/12
kl. 10.00–16.00, mån 3/1 – ons 5/1 kl. 10.00–1600
Slite bibliotek
Tors 23/12 kl. 10.00- 14.00, mån 27/12 – tors 30/12
kl. 10.00- 16.00, mån 3/1 – ons 5/1 kl. 10.00- 1600
Östergarns bibliotek
Tors 23/12 kl. 11.00- 14.00, stängt 24/12 – 9/1

Biblioteken på Gotland önskar er alla god jul
och ett gott nytt år!

Pandemin är inte över

I butiken, tillsammans med släkten, på
jobbet och när du är ledig. Oavsett tillfälle
är det viktigt att fortsätta hjälpa till att hålla
smittspridningen nere.
Se till att hålla dig uppdaterad. Aktuellt om coronaläget på Gotland och rekommendationer finns på:
 www.gotland.se/rekommendationer
 www.gotland.se/corona

Vem kan boka dos 3?
Bokningen av dos 3 är öppen
för dig som fick din andra dos
senast den 19 juli.

Vid vaccinationstillfället är det viktigt
att det har gått minst sex månader sedan
du fick dos 2 om du är 64 år eller yngre och fem
månader om du är 65 år eller äldre. Om det inte har
gått tillräckligt lång tid kan du inte få vaccinationen.

Stängt i telefonbokningen

Under perioden 23 december–2 januari samt den
6–9 januari är telefonbokningen stängd, men det går
bra att boka vaccinationstid via appen Alltid Öppet.

Avboka vid sjukdomssymtom

Om du behöver avboka en redan bokad tid kan du
ringa 0498-26 98 00. Telefonsvararen för avbokningar
är öppen även när telefonbokningen är stängd.
 Läs mer på www.gotland.se/covidvaccin

Våra öppettider under
jul- och nyårshelgerna

Regionupplysningen 0498-26 90 00
(val 1 och 9) är öppen vardagar klockan 07.00 –17.00
Helgdagar och röda dagar stängt.
Trettondagsafton öppet klockan 07.00  – 14.00.
Hälso- och sjukvården når du via telefon 1177
och www.1177.se.
Receptionen på Visborg är öppen vardagar
klockan 07.45 – 17.00
Helgdagar och röda dagar stängt.
Trettondagsafton öppet klockan 07.45 –13.00.

Kundtjänster 0498-26 90 00

Teknikförvaltningens kundtjänst (knappval) är
öppen helgfria vardagar klockan 07.00–17.00.
Bygglovs kundtjänst (knappval) har ordinarie
öppettider under hela perioden, dvs helgfria
vardagar kl 09.00–11.30.
Klart Vattens kundtjänst på telefon 0498-26 95 90
är öppen kl 09.00–12.00 alla helgfria vardagar,
e-post klartvatten@gotland.se.
Läs mer på www.gotland.se/kundtjänst

