På gång i Region Gotland
Våra öppettider under
jul- och nyårshelgerna

Miljö- och byggnämnden informerar
om inkomna ärenden

Gammelgarn Fride 2:2

– nybyggnad av fritidshus samt tre komplementbyggnader (bodar)

Rute Alvans 1:64

– nybyggnad av fritidshus

Sanda Lekarve 1:116
– nybyggnad av fritidshus

Silte Bjärges 1:21

– nybyggnad av två fritidshus

Stenkyrka Ungesmiss 1:12
– tillbyggnad av fritidshus

Tingstäde Nystugu 1:120

– om- eller tillbyggnad av mur eller plank

Vamlingbo Sibbjäns 1:10

– ändrad användning och ombyggnad av f.d.
ladugård till restaurang och butik, anordnande
av parkering samt uppförande av murar

Vamlingbo Sippmanne 1:30

– förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus

Östergarn Rodarve 1:23

– nybyggnad av fritidshus
Området omfattas inte av detaljplan.

Ardre Nygårds 1:43

– uppförande av servicehus (Ljugarns hamn)

Burs Kärne 1:99

– nybyggnad av fritidshus
Åtgärden innebär avvikelse från gällande detaljplan.
Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig.
Eventuella synpunkter ska lämnas in senast den
7 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.

Kulturstipendier
Kulturarbetsstipendium

Går du en konstnärlig utbildning eller är på väg att
etablera dig inom det konstnärliga området? Då
kan du som är bosatt/skriven på Gotland söka kulturarbetsstipendium för att genomföra ett nyskapande
kulturprojekt. Stipendiesumman på 40 000 kronor
fördelas på en eller flera mottagare.

Rese- och vistelsestipendium

Tyskland och Region Gotland genomför årligen i september ett utbyte av konstnärsstipendiater med Landschaftsverband Westfalen Lippe. En konstnär bosatt/
skriven på Gotland erbjuds ett stipendium för resa och
uppehälle i Dortmund, Künstlerhaus, med tillgång till
ateljé, ett utställningsrum och logi i fyra veckor.

Vistelsestipendium Frankrike

Vår kultur- och fritidsavdelning delar även ut ett stipendium bestående av en månads vistelse på Hôtel
Chevillon i Grez-sur-Loing. Stipendiet innebär fri vistelse i en lägenhet om ett rum och kokvrå med ateljé
och arbetsrum under hela september.
Region Gotland vill med detta stipendium stödja och
stimulera personer verksamma inom kultur- eller forskningsområdet. Mottagaren ska vara högskolestuderande eller yrkesverksam inom konstnärlig eller kulturvetenskaplig disciplin samt bosatt/skriven på Gotland.
Samtliga stipendier kan sökas 1 januari – 7 mars. Läs
mer och ansök på www.gotland.se/kulturstipendier

Drop-in-vaccination 28 och 29 december
Den 28 och 29 december är det drop-in på ICA Maxi arena.
Telefonbokningen är stängd 23 december – 2 januari.
Du kan besöka drop-in för att få din första, andra eller
tredje dos covidvaccin. Tredje dosen kan du få om det
var minst sex månader sedan du fick din andra dos.
För dig som är från 65 år ska det ha gått minst fem
månader.
Öppettider ICA Maxi arena: klockan 09.00–16.00,
med lunchstängt klockan 12.00–13.00. Notera att det
kan bli väntetid och att kön är utomhus.

www.gotland.se
facebook.com/regiongotland

Stängt i telefonbokningen

Under perioden 23 december–2 januari är det stängt
i telefon-bokningen. Det går bra att boka tid i appen
Alltid öppet.
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

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

Solbergabadet håller
tillfälligt stängt

Solbergabadet kommer att hålla stängt
23–26 december. När badet öppnar igen
27 december behöver du boka tid för bad.
Åtgärden är en följd av att maxantal införs i bland
annat simhallar i syfte att hålla smittspridningen av
covid-19 nere. Det går enbart att boka en tid åt gången
och det finns åtta platser per bokad tid.
Under torsdag 23 december har tidsbokningen öppet
kl 06.00-19.30. I övrigt har bokningen samma öppettider som badet. Vid frågor och bokning,
kontakta Solbergabadet på 0498-26 96 65.
Öppettider och info www.gotland.se/solbergabadet

Vi söker vaccinationsvärdar

Vill du vara med och bidra i vaccinationsarbetet? Nu söker vi fler vaccinationsvärdar.
Som vaccinationsvärd är din uppgift är att ta emot
personer som ska vaccineras och få dem att känna sig
välkomna och trygga. Du släpper in besökare i rätt
ordning så att vaccinationsarbetet kan flyta på effektivt utan att trängsel uppstår.
Vi söker dig som har någon form av vårdutbildning.
Om du har arbetat som vaccinationsvärd tidigare är
det meriterande.
 Läs mer och ansök på www.gotland.se/ledigajobb

