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

Fårö Friggars 1:72

– nybyggnad av fritidshus och gästhus (ersätter
MBN 2019/3236) Fårö Friggars 1:73

Gammelgarn Klints 1:9

– nybyggnad av ett bostadshus samt två komplementbyggnader (bastu/förråd och gästhus)

Hejdeby Norrbys 1:33

– förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus

Sanda Hemmungs 1:8

– uppförande av transformatorstation

Västergarn Ammor 5:14
– rivning av transformatorstation

Västerhejde Suderbys 1:27
– nybyggnad av produktionskök

Välkommen på workshop:

Gemensam kraftsamling
för hälsa och ett socialt
hållbart Gotland

Västerhejde Vibble 1:457

Gotland ska vara ett tryggt och inkluderande samhälle med livskvalitet för alla.
Din organisation kan vara en del av svaret
för hur vi når dit.

Åtgärden innebär avvikelse från gällande detaljplan.

Kom med på workshop och diskutera med andra
organisationer vad vi kan göra tillsammans för att
skapa ett socialt hållbart Gotland.

Områdena omfattas inte av detaljplan.
– nybyggnad av förrådsbyggnad (återuppbyggnad
efter brand)
Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig. Eventuella synpunkter ska lämnas in senast den 30 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.

Workshopen är en del i arbetet med att ta fram
ett genomförandeprogram för social välfärd
2023–2027. Arbetet utgår ifrån den regionala
utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040.

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.

Anmäl din organisation senast den 27 maj, via
e-post till elin.loof@gotland.se.

TID
Onsdag den 1 juni, klockan 14.00–16.45
PLATS Rådhuset, Visborgsallén 19

Läs mer om workshopen och Gotland 2040 på
www.gotland.se/gotland2040.

Följ med på Solsafari

Här på Gotland har vi många soltimmar
och hög solinstrålning. 16 till 22 maj sätter
vi på Energicentrum Gotland extra fokus
på solel.
Följ med på studiebesök och lär dig mer om solcellslösningar, få inspiration och en god fika tillsammans
med oss på Energicentum Gotland. Eller kontakta
själv någon av öns solcellsambassadörer.
Onsdag den 18 maj klockan 14.15: studiebesök vid
Gotlandssnus solcellspark i Roma.
Fredag den 20 maj klockan 14.00: studiebesök hos
Gotlandsgårdens Konfektyr i När, de visar sin solcellsanläggning med batterilösning.
Du hittar all praktisk information och kontaktuppgifter till solcellsambassadörerna på vår webbplats.
Ingen föranmälan till studiebesöken behövs, varmt
välkommen!
Läs gärna mer på energicentrum.gotland.se

Passa på att
vaccinera dig

Nu på måndag förändrar
vi öppettiderna för vaccination.
För dig som inte haft möjlighet att ta dina rekommenderade doser kommer det även framöver att
erbjudas vaccinationstider, men inte i samma utsträckning som tidigare.

Öppettider för bokningen

Kommande vecka har telefonbokningen begränsade öppettider. Du når bokningen på 0498-26 98 00,
vardagar klockan 06.30 –12.00. Alla bokningsbara
tider finns även i appen Alltid öppet.

Öppettider för vaccinationsmottagningarna

Vaccinationsmottagningarna i Visby, Slite och
Hemse är under kommande vecka öppna en dag
per mottagning.
Visby, Ica Maxi arena har öppet för drop-in måndag
16 maj klockan 09.00 –16.00

Invigning av Meröppet
Nu utökar vi våra öppettider med
Meröppet på Hemse bibliotek.

Meröppet betyder att biblioteket har öppet med
självbetjäning utöver de vanliga tiderna.
Fredagen den 20 maj klockan 13.00 inviger vi Meröppet med tal och bandklippning av Fredrik Gradelius,
ordförande i kultur- och fritidsberedningen.
Vi bjuder på kaffe och tårta. Personal finns på plats
för att hjälpa den som vill bli Meröppet - användare.
Ta med legitimation om du vill bli användare.
Läs gärna mer på bibliotek.gotland.se/hemse.

www.gotland.se
facebook.com/regiongotland

Slite, Storgatan 110, har öppet för drop-in tisdag
17 maj klockan 10.00 –17.00
Hemse, Hagagatan 30, har öppet för bokade tider
på onsdag 18 maj.
Öppettider för drop-in finns på www.gotland.se/
dropinvaccination.

Ladda ner vaccinationsbevis i god tid
inför resa
Du som behöver vaccinationsbevis för att resa utomlands, se till att ladda ner vaccinationsbeviset
i god tid från www.covidbevis.se.

Om din vaccination inte har registrerats, eller om
något annat inte stämmer, kontakta covidvaccin@
gotland.se.

