På gång i Region Gotland
Vaccination mot
covid-19

Miljö- och byggnämnden informerar
om inkomna ärenden

Boge Vike 1:19
Bäl Gute 1:66

Personer med ökad risk för
att bli allvarligt sjuka i covid-19
rekommenderas en påfyllnadsdos i höst.

Eskelhem Kvarne 1:20

För personer födda 1957 eller tidigare, personer med
hemsjukvård eller hemtjänst samt personer över 18
år med Downs syndrom innebär det dos 5.

– förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus
– uppförande av transformatorstation
– nybyggnad av avloppspumpstation

Roma Kyrkogården 1:1

– tillbyggnad av personalbyggnad med flisförråd
Områdena omfattas inte av detaljplan.
Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig. Eventuella synpunkter ska lämnas in senast den 26 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.

Valnämndens preliminära
rösträkning
Sammanräkning av återstående förtidsröster som
kommit till valnämnden i Region Gotland och avser
riksdag och kommunfullmäktigeval kommer att
ske på Visborgsallén 19, Rådhuset, konferensrum
Bornholm plan 3, onsdagen den 14 september
2022 med början klockan 08.00.
Resultatet beräknas vara klart under kvällen.

Har du ett hjälpmedel
som du inte använder?

Under vecka 38, 19–23 september, arrangerar vi en kampanj för återlämning
av hjälpmedel.
Vi finns på olika platser där du kan lämna tillbaka
hjälpmedel som du inte längre behöver, till exempel
rullator, kryckkäpp eller rullstol.
Vi erbjuder även översyn och service av de hjälpmedel du använder och svarar på dina frågor.
• Måndag 19/9, Slite 10.00–14.00, regionens
lokaler vid biblioteket
• Tisdag 20/9, Hemse 10.00–14.00, regionens
lokaler vid biblioteket
• Torsdag 22/9, Klintehamn 10.00–14.00,
p-platsen utanför biblioteket
• Fredag 23/9, Visby 10.00–14.00, stora entrén
vid Korpen
Välkomna att träffa förskrivare, tekniker och hjälpmedelskonsulenter!

Brandskyddsvecka och
Öppet hus

För personer under 65 år men med ökad risk för att
bli allvarligt sjuka i covid-19, exempelvis på grund av
bakomliggande sjukdom eller medicinering är det
dos 4 som är aktuell. Vid vaccinationstillfället ska det
ha gått fyra månader efter senaste dos.

Tidsbokning

Bokning görs på 0498-26 98 00 (vardagar klockan
06.30–15.30) Personer födda 1957 eller tidigare kan
också boka tid i appen Alltid öppet.
Senare i höst kommer även personer som inte tillhör
en riskgrupp att erbjudas att ta dos 4, om de önskar.

Brevutskick till 65+

Region Gotland skickar för närvarande ut brev med
information om höstens rekommenderade påfyllnadsdos till personer födda 1957 eller tidigare som
är folkbokförda på Gotland.
Om du redan vaccinerat dig med de rekommenderade doserna kan du bortse från detta brev. Tack för
att du vaccinerar dig!
 Läs mer på www.gotland.se/covidvaccin.
 Information om öppettider för drop-in finns
på www.gotland.se/dropinvaccination.

Nästa vecka, den 12–17 september, är
det Brandskyddsveckan på Gotland som
avslutas med Öppet hus på öns samtliga
brandstationer nästa lördag.
Under lördagen den 17 september är det öppet hus
på samtliga tio brandstationer klockan 10.00–13.00
förutom Fårö som har öppet hus 11.00–16.00 i samband med Fårönatta samma dag.

Vattengymnastik på
Hemsebadet i höst

Nu har vattengymnastiken på Hemsebadet börjat och det finns platser kvar
i flera grupper.
Det finns platser kvar på måndagar klockan 13.00
och torsdagar klockan 11.00, 13.00 och 14.00. En
plats i en grupp kostar 900 kronor för 12 gånger.
Ring 0498-20 47 48 för att boka din plats.

Låna hem en surfplatta

Nu kan du låna hem en surfplatta från ditt
bibliotek. Med surfplattan kan du möta
andra i videosamtal, se på film, lyssna på
musik, söka efter recept och mycket annat.
Du lånar surfplattan med ditt lånekort på biblioteket eller med Boken kommer och lånetiden är tre
månader. Surfplattan är installerad med internet
och olika appar (program). Det är gratis att låna
surfplattan, men om den tappas bort eller går
sönder utgår en avgift på 300 kronor.
Du som vill kan få hjälp att komma igång med
surfplatta, telefon eller dator. Boka en tid för IThandledning när du besöker ditt bibliotek eller på
telefon 0498-29 90 00. Du kan också melja oss på ithandledning.bibliotek@gotland.se. Här är dagarna
och tiderna för handledning:
• Korpens bibliotek, klockan 12–15, 15/9, 22/9, 29/9
• Hemse bibliotek, klockan 12–15, 15/9, 29/9
Har du önskemål om andra tider? Kontakta IT-handledningen på telefon eller mejl, se ovan.

www.gotland.se
facebook.com/regiongotland

Under öppet hus kan man titta på brandbilar, träffa
heltids- och deltidsbrandmän (räddningstjänst i
beredskap), diskutera brandsäkerhet och vilken
utrustning som är bra att ha i hemmet.
Alla elever i årskurs 2 är inbjudna till Fenomenalen
där de bland annat kommer att erbjudas att krypa
genom rökfyllda utrymmen och släcka mindre bränder med handbrandsläckare.
Det kommer i samarbete med Brandskyddsföreningen och Länsförsäkringar Gotland även att bjudas
på fika, arrangeras tipspromenad med priser som
handbrandsläckare, brandfilt och brandvarnare.
Varmt välkomna!

Behöver du och din familj
stöd?
Är det svårt hemma? Bråkar dina
föräldrar? Behöver du som förälder
stöd i din föräldraroll?

Familjestödsenheten har öppen mottagning för råd
och stöd. Det kostar inget och vi för inga journaler.
Du kan träffa oss enskilt eller delta i en stödgrupp.
Anmäl dig till höstens grupper via www.gotland.se/
familjestöd.
Har du frågor? Kontakta oss via e-post familjestodsenheten@gotland.se eller telefon 0498-26 88 64.

Mobilitetsveckan på
Gotland 16–22 september

Den gotländska veckan är en del av den
europeiska mobilitetsveckan. Årets slogan
är ”Variera dina resor”!
Energicentrum bjuder in till:
Aktivitetsdag i Almedalen – hållbar mobilitet
för alla åldrar! En mängd aktiviteter med fokus
på rörelse, lek och hållbar mobilitet. Söndag
den 18 september klockan 11.00–15.00.
För företagare: Provkörning av miljöfordon på
testbanan LF-park i norra Visby. Fredag den
16 september klockan 12.00–15.00. Anmäl dig via
hemsidan energicentrum.gotland.se/provkorning.
Hela veckans program hittar du i tidningsbilagan
med GA och GT på torsdag och på Energicentrums
webbplats energicentrum.gotland.se.

Vem får årets kulturpris?
Nu kan du påverka vem som ska bli
2022 års kulturpristagare.

Varje år delar Region Gotland ut ett kulturpris till
personer eller organisationer som utfört en bestående kulturgärning på Gotland.
Alla gotlänningar har möjlighet att nominera och
lämna förslag på vem som ska få årets kulturpris.
Mer information om priset och hur du nominerar
finns på www.gotland.se/kulturpris.
Sista dag för nominering är den 1 oktober.

