På gång i Region Gotland
Miljö- och byggnämnden
informerar om inkomna ärenden
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– ändrad användning och ombyggnad av
lada/lagerlokal till utställnings-/affärslokal,
kontor och café
Området omfattas inte av detaljplan.
Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig. Synpunkter ska lämnas in senast den 18 maj 2020 till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 621 81 Visby.

Ny förstudie om
digital dialog på samhällsbyggnadsförvaltningen

Hur kan vi utveckla våra digitala tjänster
och förbättra vår service, tillgänglighet och
delaktighet? Vi behöver din hjälp!
Skanna QR-koden nedan och besvara vår korta enkät.
Enkäten finns även på gotland.se/digitaldialog
Där kan du också läsa mer om förstudien.
Förstudien finansieras av EU-medel via Tillväxtverket.

För företag

Matcha jobb och personal
med andra företag

Coronavirusets effekter påverkar Gotlands
företag på olika sätt. För att matcha företagens olika behov har vi startat webbtjänsten matchajobben.nu. Där kan du som
företagare matcha dina behov av personal
och uppdrag med andra företag.

Kungörelse om samråd

I Åminne finns det en kommunal vattentäkt som
försörjer Åminneområdet. Tekniska nämnden beslutade 2020-03-18 om att påbörja samråd av förslag
till ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för Åminnes kommunala vattentäkt. Berörda och
andra intresserade har möjlighet att lämna synpunkter på ansökan.

Vissa företag har idag en underbemanning och ett
stort behov av arbetskraft. Andra företag är tillfälligt
utan kunder och efterfrågan och med ett överskott
av arbetskraft.
Tjänsten matchajobben.nu är en mötesplats där du
som företagare på Gotland kan ta kontakt med och
samordna ditt företags behov med andra företag.

Mer information och underlag finns på
gotland.se/vattenskyddaminne

Läs mer om det stöd du som företagare kan få på
gotland.se/informationtillforetagare

Ansökan finns även tillgänglig i receptionen
på Visborgsallén 19 i Visby.

Tjänsten är en del av Region Gotlands åtgärder till
stöd för näringslivet på Gotland.

Öppen remiss för
Gotlands nya kulturplan

Vart fjärde år skriver Region Gotland fram en ny
kulturplan som anger ambitioner och inriktning
för kulturpolitiken de kommande fyra åren.
Det har nu blivit dags att ta
beslut om en ny kulturplan
för åren 2021– 2024. Planen är
ute på remiss under perioden
1 maj – 18 juni. Remissen är
öppen, vilket betyder att alla
som vill lämna synpunkter –
föreningar, grupper, företag,
individer – är välkomna att
göra det. Vi välkomnar synpunkter på alla delar i förslaget.

Verksamhetsstöd till
kulturorganisationer

Nu är det dags för öns kulturorganisationer att
ansöka om verksamhetsstöd för 2021.
Verksamhetsstöd är ett ekonomiskt stöd till kulturverksamhet inom alla konstformer, till exempel
musik, dans, teater, bild & form, litteratur och film.
Ansök på etjanst.gotland.se. Ansökan kan göras till
och med den 31 augusti 2020.
Har du frågor, kontakta gärna Madeleine Nilsson,
kulturutvecklare på telefon 0498-26 96 28 eller
e-post madeleine.nilsson01@gotland.se

www.gotland.se
facebook.com/regiongotland

Du hittar kulturplanen och
all information du behöver
för att lämna ett remissvar på
gotland.se/remiss-kulturplan
eller genom att skanna QRkoden.

Coronastöd till verksamhet
inom kultur och fritid

Gotländska föreningar och organisationer inom
kultur- och fritidsområdet som drabbats ekonomiskt
av coronapandemin kan nu söka stöd hos Region
Gotland.
Ansökningsperiod: 15 maj – 15 juni 2020
Läs mer på gotland.se/coronakulturochfritid

