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

Fröjel Bottarve 1:14
– förhandsbesked för nybyggnad av ett
fritidshus
Hellvi Sudergårde 1:62
– förhandsbesked för nybyggnad av ett
fritidshus
Stenkumla Myrse 1:26
– nybyggnad av enbostadshus och
komplementbyggnad (förråd)
Östergarn Sande 1:68
– nybyggnad av ett fritidshus
Områdena omfattas inte av detaljplan.

Hamra Hulehällar 1:13
– nybyggnad av fritidshus och gästhus
samt rivning av tre mindre komplementbyggnader
Åtgärden innebär avvikelse från gällande detaljplan.
Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig. Eventuella synpunkter ska lämnas in senast den 9 maj 2022
till Samhällsbyggnadsförvaltningen, 621 81 Visby. Vid
frågor kontakta enhet bygg på telefon 0498-26 90 00
eller via e-post kundtjanst.bygglov@gotland.se.
Observera! Inkomna yttranden skickas i sin helhet,
inklusive de personuppgifter som anges, till den som
gjort ansökan. Information om hur vi hanterar personuppgifter finns på www.gotland.se/personuppgifter.

Hur användes
skattepengarna
året 2021?
Region Gotlands årsredovisning ger dig svar.

Region Gotlands årsredovisning finns nu publicerad
på hemsidan, www.gotland.se/årsredovisning.
Du kan också hämta printexemplar i receptionen på
Visborg, Visborgsallén 19, om du hellre vill läsa årsredovisningen på papper.

www.gotland.se
facebook.com/regiongotland

IT-handledning och
surfsupport på biblioteken
Vill du ha hjälp med att komma igång med
surfplatta eller telefon? Då kan du boka en
tid för IT-handledning. Det finns också en
speciell surfsupport för dig över 65 år.

IT- handledningen på biblioteken är öppen för alla.
Boka tid när du besöker ditt bibliotek eller på telefon
0498-29 90 00. Du kan också melja oss på it-handledning.bibliotek@gotland.se. Här är dagarna och tiderna
för handledning:
• Klintehamns bibliotek, kl. 10.00–12.00, 13.00–15.00,
27/4
• Roma bibliotek, kl. 10.00–12.00. 26/4, 10/5, 24/5
• Almedalsbiblioteket, kl. 13.00–16.00, 5/5, 19/5, 2/6,
16/6
• Korpens bibliotek, kl. 13.00–16.00, 28/4, 12/5, 9/6
• Hemse bibliotek, kl. 13.00–16.00, 9/5, 16/6
Har du önskemål om andra tider? Kontakta IT-handledningen på telefon eller mejl, se ovan.
Surfsupport för dig över över 65 år. Ta chansen att
få hjälp av Wisbygymnasiets elever. Boka din plats på
surfsupporten när du besöker Gråbobiblioteket eller
på telefon 0498-26 96 96, du kan också mejla oss på
it-handledning.bibliotek@gotland.se.
Här är dagarna och tiderna för handledning:
• Gråbobiblioteket, klockan 09.15–11.30, 10/6

Drop-in rekrytering för
sommarjobb

Vi söker sommarvikarier till äldreomsorgen
och till omsorgen om personer med funktionsnedsättning.
Välkommen på drop-in för en jobbintervju!
TID
alla tisdagar klockan 13.00–15.00 hela våren
PLATS Söderväg 1B, Visby (samma ingång som
Söderports vårdcentral)
Ta med legitimation och gärna ett cv. Du kan läsa mer
om jobb på www.gotland.se/sommarvikarie.

Vänta inte med
att vaccinera dig
Du kan boka tid via appen
Alltid öppet eller via telefon
på 0498-26 98 00 (vardagar
klockan 06.30–15.30)

Du som är 18 år eller äldre rekommenderas att ta
dos 3. Vid vaccinationen ska det ha gått minst tre
månader sedan dos 2.
Du som fyller 65 år i år eller är äldre rekommenderas
även att ta dos 4. Bokningen öppnar för dig när det
gått fyra månader sedan dos 3.

Högt tryck i bokningen men god
kapacitet

Region Gotland har kapacitet att vaccinera alla som
rekommenderas vaccin under april och maj. Det kan
dock under en period bli fullt i telefonbokningen
och väntetid på drop-in. För dig som har möjlighet
rekommenderas därför att boka din tid via appen
Alltid öppet. Flera tider öppnas löpande.

Ändrade drop-in-tider vecka 17

Under vecka 17 finns det möjlighet till vaccination på
drop-in på Ica Maxi arena i Visby på måndag 25 april
och på fredag 29 april. Stängt tisdag till torsdag.
I Slite finns drop-in-tider på tisdag 26 april, mottagningen ligger i Röda korsets tidigare lokal
på Storgatan 110.
 Öppettider för drop-in finns på www.gotland.se/
dropinvaccination
 Läs mer på www.gotland.se/covidvaccin

