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

Bro Halner 1:30

– nybyggnad av bostadshus samt komplementbyggnad (carport/förråd)

Fide Lilla Västergårde 1:59
– nybyggnad av fritidshus
Området omfattas inte av detaljplan.

Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig. Eventuella synpunkter ska lämnas in senast den 12 september 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.
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.

Bevattningsförbudet
upphävs på hela Gotland

Bevattningsförbudet på Gotland upphävs
från torsdagen den 1 september.
Det ser bättre ut i våra vattentäkter nu jämfört med
samma tid förra året. Dessutom har förbrukningen
denna sommar varit lägre än fjolårets sommar. Så
stort tack till alla gotlänningar och besökare!
Även om bevattningsförbudet upphör, så vill vi
uppmana till fortsatt användande av annat vatten
än kranvatten till att fylla pooler och gärna använda
regnvatten för bevattning. Mer information finns på
vår hemsida www.gotland.se/bevattningsforbud.

Bokning av
höstens
påfyllnadsdos
På måndag den 29 augusti öppnar
bokningen för personer födda 1942 eller
tidigare, samt personer med hemsjukvård
eller hemtjänst.
Bokning görs på 0498-26 98 00 (vardagar klockan
06.30–16.00). Personer födda 1942 eller tidigare kan
även boka via appen Alltid öppet. Det ska vid vaccinationstillfället ha gått minst fyra månader sedan
dos 4.

Bokningen öppnar för vissa grupper

Personer med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i
covid-19 rekommenderas i höst ytterligare en påfyllnadsdos (dos 5). Bokningen öppnar i ett första steg för
personer födda 1942 eller tidigare, samt personer med
hemsjukvård eller hemtjänst. Personer på särskilt boende för äldre (SÄBO) erbjuds vaccination på boendet
och behöver därför inte kontakta bokningen.
För personer över 65 år samt de riskgrupper som
också rekommenderas en påfyllnadsdos i höst kommer bokningen att öppnas lite längre fram. Senare i
höst kommer även övriga vuxna ha möjlighet att ta
ytterligare en påfyllnadsdos, om man önskar.

Vaccinationerna börjar den 1 september

Vaccinationerna av de första grupperna börjar den
1 september. Ica Maxi arena i Visby och mottagningen i Slite kommer även att ha drop-in för dessa på
torsdag och fredag nästa vecka, klockan 09.00–16.00.
(lunchstängt klockan 12.00–13.00). Lokalen i Hemse
kommer endast att ha bokade tider, ej drop-in.

Om du inte tagit tidigare doser

Vägarbete på Lummelundsväg 4–15 september

En del tekniska arbeten ska göras i den
trådlösa elvägen på Lummelundsväg i
Visby (väg 149). Detta sker 4–15 september.
En sträcka på 850 meter av Lummelundsväg mellan
Hangarvägen och Bergbetningen/Lilla Hästnäskviar
stängs av och trafiken leds om. Trafikomledningen
kommer att ske via Snäckbacken – Gustavsvikvägen
– S:t Göransgatan – Norderväg.

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika att
bli allvarligt sjuk i covid-19. För dig som inte tagit
alla rekommenderade doser går det bra att ringa
bokningen på 0498-26 98 00 eller att vaccinera dig
på drop-in.
 Läs mer på www.gotland.se/covidvaccin.
 Information om öppettider för drop-in finns på
www.gotland.se/dropinvaccination.

Arbetena påbörjas söndag 4 september och inleds
med avspärrning av båda körfälten. Måndag 12 september öppnas norrgående körfält igen. Södergående
körfält öppnas senast torsdag 15 september.
Södergående gång-/cykelväg stängs av längs den
aktuella sträckan och gångtrafikanter samt cyklister
hänvisas därför till norrgående gång- och cykelväg
som kommer att vara öppen under hela arbetstiden.

Dags för efterkontroll av
barnomsorgsavgifter
I mitten av september sker den årliga
efterkontrollen av barnomsorgsavgifter
för år 2020.

Efterkontrollen innebär att vi stämmer av om de
inkomstuppgifter som lämnats till oss stämmer med
Skatteverkets registrerade uppgifter om taxerad
förvärvsinkomst.
Avgiften för barnomsorg, förskola eller fritidshem
beror på hur hushållets månadsinkomst ser ut. Om
det finns en avvikelse mellan inlämnad inkomstuppgift och beskattad inkomst kommer en korrigering
att ske via en faktura i mitten av september.
Om du betalat för stor avgift kommer en återbetalning att ske under november och december. Om du
har frågor, kontakta barnomsorgsadministratörerna
på e-post barnomsorg@gotland.se.
Läs mer på www.gotland.se/69408
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Våld mot närstående
och hur vi kan jobba
förebyggande

Kriminologen och genusvetaren Nina
Rung, tillsammans med representant
från Polisen, berättar om våld i ungas
relationer, hur det påverkar unga tjejers
droganvändning på Gotland och hur vi
kan förebygga det.
TID

Onsdag den 7 september, klockan
18.00–21.00

PLATS Visborg, Visborgsallén 19 i Visby,
lokal Ljusgården
Anmäl dig via www.gotland.se/relationsfrid.
Begränsat antal platser. Föreläsningen är öppen
för alla. Smörgås serveras klockan 17.30.

