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

Ardre Mullvalds 1:1

– nybyggnad av slåtterbod (flytt)

Burs Lindarve 1:27

– rivning och återuppbyggnad av fiskebod
(Tomtbods fiskeläge)

Ansökan om tider i Region
Gotlands anläggningar

Sjonhem Hällinge 1:35

– nybyggnad av bostadshus och garage med
fritidslägenhet

Sjonhem Hällinge 1:35

– nybyggnad av bostadshus och garage med
fritidslägenhet samt rivningsanmälan för rivning
av befintligt bostadshus

Väskinde Lilla Bläsnungs 1:6

– nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad
(carport/förråd) samt rivning av befintligt fritidshus

Västerhejde Kuse 1:33

– nybyggnad av lada med snickeriverkstad
Områdena omfattas inte av detaljplan.
Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig.
Eventuella synpunkter ska lämnas in senast den
31 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.

IT-hjälp på biblioteken

Vill du ha hjälp med att komma igång med surfplatta
eller telefon? Har du frågor om appar och internet?
Boka tid för IT-handledning när du besöker ditt bibliotek eller telefon 0498-29 90 00, du kan också mejla
oss på it-handledning.bibliotek@gotland.se.
Almedalsbiblioteket, klockan 13.00–16.00,
27/1, 10/2, 24/2
Korpens bibliotek, klockan 13.00–16.00,
20/1, 3/2, 17/2
Hemse bibliotek, klockan 13.00–16.00, 27/1, 24/2

www.gotland.se
facebook.com/regiongotland

Kulturstipendier

Är du en professionell kulturutövare?
Då kan du söka något av Region Gotlands
tre kulturstipendier.
Kulturarbetsstipendium

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

Rese- och vistelsestipendium

Region Gotland och Tyskland samverkar årligen i september för ett kulturutbyte med Landschaftsverband
Westfalen Lippe. Stipendiet omfattar både resan och
uppehället i Dortmund, Kunstlerhaus. Du har fri tillgång till ateljé och logi i fyra veckor och får möjlighet
att ställa ut ditt arbete.

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.

Ansökan

Samtliga stipendier kan sökas fram till den 7 mars. Läs
mer och ansök på www.gotland.se/kulturstipendier.

Vill du ansöka om träningstider, matchoch arrangemangstider i simhallar, ICA Maxi
arena, idrottshallar, gymnastiksalar, fotbollsoch konstgräsplaner?
Vi behöver din ansökan senast 31 januari.
ICA Maxi arena, idrottshallar och gymnastiksalar:
vecka 18 – 35
Simhallar: vecka 25 – 33
Helgtid för träningsmatcher på konstgräs:
vecka 9 – 17 på Säve, Slite och Hemse.
Rävhagen, endast träningstid.
Fotbollsplaner gräs: vecka ca 18 – 41
Gutavallen friidrott och fotboll (elvamannaplan)
A7 fotbollsplan (elvamannaplan)
Rävhagen 1 A, B (två niomannaplan)
Rävhagen 2 A, B, C (tre sjumannaplaner)
Rävhagen 3 A, B, C (tre femmannaplaner)
Hemse, Slite och Säve konstgräsplaner (elvamannaplaner). Rävhagens konstgräsplan kan ej bokas
på grund av marksanering.
Det är också dags att göra årets ansökan för material
från Idrottsplats Skogen och Mobil anläggning för
2022.
Ansökningsblanketter finns på etjanst.gotland.se.
Välj Kultur och fritid och använd blanketterna:
• Bokning- Arrangemang i anläggning-ansökan
• Bokning-Träningstider-ansökan
• Bokning IP skogen och Mobila anläggning
Skicka din ansökan senast den 31 januari med e-post
till bokning@gotland.se.

