På gång i Region Gotland
Miljö- och byggnämnden informerar om
inkommet ärende

Fröjel Hallgårds 1:8

– nybyggnad av hotellanläggning
Åtgärden innebär avvikelse från gällande detaljplan.
Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig. Eventuella synpunkter ska lämnas in senast den 10 februari 2020 till Samhällsbyggnadsförvaltningen, 621
81 Visby. Vid frågor kontakta enhet bygg på telefon
0498-26 90 00 eller via e-post kundtjänst.bygglov@
gotland.se.

Nominera till Ungdomsledarpriset

Region Gotlands ungdomsledarpris på 10 000 kronor är avsett som stimulans till en ideellt arbetande
ledare verksam inom föreningsdriven ungdomsverksamhet på Gotland. För mer info, se hemsidan
www.gotland.se/ungdomsledarpris.
Sista dag för inlämnande av ansökan är den 15 april.
Ansökningsblankett och mer information hämtas på
https://etjanst.gotland.se under rubriken Kultur- och
fritid eller genom att kontakta Malin Sjöstedt, telefon
0498-26 96 76, e-post forening@gotland.se.

Ny rutin för nutritionsprodukter

Från och med 1 februari tar Hjälpmedelscentralen
över distributionen av nutritionsprodukter på Gotland. Detta gäller för personer fyllda 16 år.
Din dietist eller läkare gör fortsatt en bedömning
och förskrivning, men istället för att du går till ett
apotek för uttag av dina nutritionsprodukter kontaktar du Hjälpmedelscentralens kundtjänst för
läkemedelsnära produkter när du vill göra ett uttag.
Vill du veta mer kontakta Dietistmottagningen,
telefon 0498-26 81 23, telefontid mån och tis
13.00-14.00, ons-tors-fre 08.00-09.00 eller Hjälpmedelscentralens kundtjänst för läkemedelsnära
produkter, telefon 0498-26 88 04 (knappval 2 för
nutrition), telefontid 09.00-11.30 vardagar. Öppettid
för uthämtning av produkter 08.00-12.00 vardagar.
För mer info, se www.gotland.se/hjalpmedelsguide.
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Ansökan om tider i
Regions Gotlands
anläggningar 2020

För bokning av träningstider, match- och arrangemangstider i regionens simhallar, ICA Maxi arena,
idrottshallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner (sommar 2020) samt matchtider på konstgräs helger
(vecka 10-17) behöver vi din ansökan senast den
31 januari.
ICA Maxi arena, idrottshallar och gymnastiksalar:
vecka 18-35
Simhallar: vecka 25-33
Matchtider helg vecka 10-17 på konstgräs:
Säve = lördagar
Slite = söndagar
Hemse = lördagar och söndagar
Rävhagen = Endast träningstid
Fotbollsplaner gräs vecka cirka 18-41:
Gutavallen friidrott och fotboll
A7 fotbollsplan
Rävhagen (elvamannaplan)
Rävhagen 1, (niomannaplan)
Rävhagen 2 A+B, gräs (två sjumannaplaner)
Rävhagen 3 A+B, gräs (två femmannaplaner)
Hemse, Slite och Säve konstgräsplaner.
(Ej Rävhagens konstgräs på grund av marksanering)
Det är också dags att göra årets ansökan för material från Idrottsplats Skogen och Mobil anläggning
för 2020.
Ansökningsblanketter finns på https://etjanst.gotland.se.
Klicka på ”Kultur och fritid,” använd blanketten ”Träningstid”, ”Arrangemang i anläggning” och ”IP skogen och Mobila anläggning”.
E-posta din ansökan till bokning@gotland.se.

