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

Eskelhem Valdarve 1:62
– nybyggnad av fritidshus

Stenkyrka Sudergårds 2:1
– förhandsbesked för nybyggnad av två
fritidshus

Östergarn Bengts 1:59

– förhandsbesked för nybyggnad av två
bostadshus

Glad midsommar!

Områdena omfattas inte av detaljplan.

På midsommarafton håller receptionen på
Visborg, regionupplysning och kundtjänst
på 0498-26 90 00 stängt.

Ardre Nygårds 1:102

På www.gotland.se/kontaktaoss hittar du öppettider
för övriga dagar.

Åtgärden innebär avvikelse från gällande detaljplan.
Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig. Eventuella synpunkter ska lämnas in senast den 8 juli
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.

Region Gotlands
seminarier under
Almedalsveckan

– uppförande av plank

Obs! 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.

Region Gotland arrangerar flera seminarier
under Almedalsveckan. Välkommen till
Fenomenalen Science Center i Visby.
Onsdag 6 juli
08.00–08.45 Hållbar planering på Gotland

Nya regler för ortopediska
hjälpmedel
Från 1 juli gäller det nationella regelverket
för ortopedtekniska hjälpmedel. Det
innebär att alla hjälpmedel för vuxna blir
avgiftsbelagda på Gotland.

Vissa ortopedtekniska hjälpmedel bekostas av
Region Gotland med egenavgift. En krycka kommer då att kosta 50 kronor styck medan exempelvis
stöd- och kompressionsstrumpor kommer kosta
150 kronor per arm eller ben.

09.00–09.45 Hållbart byggande för alla med
en hållbar karta
10.00–11.00 Hjälp oss att vidareutveckla en
prototyp för stöd i hållbart byggande
12.00–12.45 Arbetsmarknad för alla – ska det
vara så svårt?
13.00–14.00 Är hållbara transporter knäckfrågan
för att nå klimatmålen?
14.15–15.45 Vilka är framgångsfaktorerna för
ett lyckat arbete med Agenda 2030?
17.00–17.45 Hur vill ungdomar föra en dialog
med beslutsfattare?

Är du under 18 år så är hjälpmedel med egenavgift
avgiftsbefriade. Vissa ortopedtekniska hjälpmedel
kommer också att betraktas som egenansvar och
får bekostas av patienten själv.

Torsdag 7 juli

Högkostnadsskydd för hjälpmedel gäller för kostnader som överstiger 2000 kronor per 12-månadersperiod. Om du har fått ditt ortopedtekniska hjälpmedel på akuten, avdelningen eller mottagningen
kommer en faktura skickas till dig.

12.45–13.30 Hur kan man utifrån ett hållbarhetsperspektiv få till ett framtida lärande?

11.45–12.30 Hur kan yttre motivation skapa
inre motivation och lärande hos eleven?

13.45–14.30 Arbeta förebyggande i elevhälsan
– men hur?
Seminarierna äger rum på Fenomenalen
Science Center, Skeppsbron 6 i Visby hamn.
Mer information och direktlänkar till seminarierna
finns på www.gotland.se/seminarier.

Dags att bygga upp
Almedalsveckan

Från måndag 27 juni klockan 07.00 görs
området runt Almedalen om, från parkeringsyta till en plats för demokratiska samtal.
Det betyder bland annat att parkeringsplatser
spärras av. Var uppmärksam på skyltning för parkering och undvik om det går att köra i området.
Mer information om arbetet med att planera och
genomföra Sveriges största demokratiska mötesplats
finns på www.almedalsveckan.info.
Vi hoppas alla har förståelse för att det under två
veckor inte ser ut som det brukar i området,
i samband med att Almedalsveckan genomförs.

www.gotland.se
facebook.com/regiongotland

Välkommen till Region Gotlands
Träffpunkt på Donners plats

• Vi hjälper dig att hitta i vimlet och svarar på frågor
om livet på Gotland. Kom gärna förbi och prata
med oss. Öppet varje dag under Almedalsveckan
3–7 juli.
• Öns ledande politiker finns på plats i Träffpunkten
på Donners plats 4–7 juli klockan 11.30–13.00.
Passa gärna på att besöka oss då för att diskutera
med regionråden och ställa frågor om Gotlands
framtid.
Välkommen till Almedalsveckan – den demokratiska mötesplatsen för alla!

