På gång i Region Gotland
Stenkumla Prästgården 1:4
– nybyggnad av ateljé

Vamlingbo Austre 1:80

– nybyggnad av bostadshus samt rivning av
befintlig byggnad

Hamra Stora Sindarve 1:41

Hälsofrämjande enheten
erbjuder digitala träffar

Många anhöriga upplever just nu ökad oro. Anhörigstöd 18+ har öppet för enskilda samtal riktade till dig
som vårdar eller stödjer en närstående med långvarig
fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning.
Ring 0498-20 46 31 eller 0498-20 47 42 för att boka en
tid eller rådgöra med anhörigkonsulent.

Digitalt anhörigcafé 18+

– förhandsbesked för nybyggnad av 1 st bostadshus samt maskinhall och lammhus

För dig som lever nära någon med sjukdom/funktionsnedsättning. Samtal utifrån ett existentiellt perspektiv
om livet.

Rute Sudergårde 1:8

TID

– nybyggnad av en- eller tvåbostadshus, samt
komplementbyggnad
Områdena omfattas inte av detaljplan.
Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig. Eventuella
synpunkter ska lämnas in senast den 11 maj 2020
till Samhällsbyggnadsförvaltningen, 621 81 Visby. Vid
frågor kontakta enhet bygg på telefon 0498-26 90 00
eller via e-post kundtjanst.bygglov@gotland.se.

28 april, 12 maj och 26 maj
klockan 15.00–16.00 via Skype

Anmälan till anhörigkonsulent på 0498-20 46 31 eller
till anhorigstod@gotland.se.

Digitalt samtalscafé 65+
Samtal om livet just nu och hur du kan må bra och ha
kvar sociala relationer i tider av fysisk distans.
TID

varje tisdag i april och maj
klockan 13.30–14.30 via Skype

Anmälan sker senast klockan 12.00 varje tisdag, till
aktivitetssamordnare på telefon 0498-20 47 47 eller
via e-post eva.hansson@gotland.se.

Överförmyndarnämnden
söker nya goda män
– du behövs!

Foto: Energimyndigheten

Miljö- och byggnämnden informerar
om inkomna ärenden

Bra för alla! Livesänd pausjympa
Hälsofrämjande enheten livesänder pausgympa på
Facebook. Du behöver inte ett konto för att kunna se.
TID

varje torsdag i april och maj
klockan 11.00
Med reservation för ändringar.

Energirådgivning för
gotländska företag
Vill du få en mer effektiv energiförbrukning
i ditt företag? Sänka energikostnader och
minska miljöpåverkan?
Nu erbjuder Region Gotland ett kostnadsfritt program
för företag som vill sänka sin energiförbrukning.
Coacher för energi och klimat är en nationell satsning särskilt riktad till små och medelstora företag
med en energianvändning under 300 megawattimmar. Coacherna finns i 130 svenska kommuner, även
på Gotland.
Genom att delta i coachningsprogrammet får ditt
företag hjälp med att sänka energikostnader, förbättra
lönsamheten och minska klimatpåverkan. Du blir
också en del av ett nationellt företagsnätverk där man
kan utbyta erfarenheter och få inspiration. Företag
från alla olika branscher är välkomna att delta.
Hör av dig och boka in ett besök!
Kontakta Magnus Vidmo, energicoach, via e-post
energicoach@gotland.se eller på telefon 0498-26 91 77.

De personer som av någon anledning inte
kan ta hand om sina egna intressen i form
av ekonomi och kontakter med myndigheter
kan få en god man eller förvaltare.

Alltid öppet: rörelsefilmer på nätet
På www.gotland.se/livibalans hittar du fler filmer att
följa hemma, när som helst på dygnet.

Som god man har du möjlighet att göra direkt nytta
för dina medmänniskor här på ön. Du får möjlighet att
hjälpa människor som behöver stöttning i vardagen.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer
vid företagsbesök och kan erbjuda uppföljning via
digitala kanaler.

Känner du dig ensam?
Är du orolig för Covid-19?

Coacher för energi och klimat är ett samarbete mellan
Region Gotland och Energimyndigheten. Projektet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Mer information hittar du på www.gotland.se/godman
Vid frågor kontakta oss på telefon 0498-26 99 20 eller
e-posta till registrator-ofn@gotland.se.

www.gotland.se
facebook.com/regiongotland

Eller är livet kämpigt på något annat sätt? Just nu är
Äldrelinjen 020-22 22 33 öppen för alla oavsett ålder.
Äldrelinjen är öppen vardagar klockan 08.00 –19.00
och helger klockan 10.00 –16.00.

