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

Eksta Bopparve 1:17

– förhandsbesked för nybyggnad av fyra fritidshus

Lye Smiss 3:1

– nybyggnad av bostadshus och carport/förråd

Vamlingbo Austre 2:1

– förhandsbesked för nybyggnad av fyra fritidshus

Visby Österby 1:1

– nybyggnad av driftsbyggnad (till ny reningsanläggning)

Tingstäde Bjärs 1:2
– uppförande av altan

Områdena omfattas inte av detaljplan.
Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig. Eventuella synpunkter ska lämnas in senast den 21 september 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.

Fortsätt att hålla
avstånd och visa
omtanke om andra

Det är fortsatt viktigt att du håller avstånd
till andra personer för att minska smittspridningen. Kom också ihåg att stanna hemma
vid minsta symtom.
På gotland.se/corona hittar du information
om hur du söker vård på Gotland, vad som
gäller för provtagning och nyheter om coronaläget.
Coronavirus information in other
languages gotland.se/languages

www.gotland.se
facebook.com/regiongotland

Utbildning i Första hjälpen
till psykisk hälsa (MHFA)
Första hjälpen till psykisk hälsa är ett internationellt
och vetenskapligt utvärderat första hjälpen program
vid olika psykiska tillstånd.
Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur första hjälpare kan ta kontakt,
stödja och uppmuntra en person i ett tillfälligt psykiskt kristillstånd till dess att personen mår bättre
eller får lämplig professionell hjälp.
Kostnadsfria utbildningar i första hjälpen till psykisk
hälsa erbjuds under hösten i samarbete med Mindshift Gotland. Inga förkunskaper behövs.
Startdatum
19 september
24 september
30 september
10 oktober
17 oktober

Ort
Hemse
Visby
Roma
Fårösund
Visby

För mer information och anmälan:
www.sensus.se/kurser-och-evenemang
www.mindshiftgotland.se/guldhjarnan

Webbföreläsning på
suicidpreventiva
dagen den 10 september

Region Gotland uppmärksammar den
suicidpreventiva dagen, den 10 september,
med en öppen och kostnadsfri webbföreläsning som har rubriken ”Våga fråga”.
Föreläsningen arrangeras i samarbete med Sensus
och Suicide Zero och genomförs via zoom. Camilla
Rosenkvist, utbildningsansvarig på Suicide Zero, är
föredragshållare. Du behöver inte ha några förkunskaper eller arbeta med den här typen av frågor för att
kunna delta.
TID

torsdagen den 10 september
klockan 11.30–13.00
PLATS via zoom
Efter anmälan via länken nedan skickas information
om inloggning till zoom.
www.sensus.se/kurser-och-evenemang/
vaga-fraga-om-att-forebygga-ochforhindra-suicid-435631
Välkommen med din anmälan!

Förnyat samråd med förslag till detaljplan
för Vändburg hamn i Hamra socken
Miljö- och byggnämnden har den 26 augusti 2020
gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
genomföra ett förnyat samråd med förslag till detaljplan för rubricerat område (del av fastigheten Hamra
Storms 2:4).
Syftet med planförslaget är att skapa möjlighet till
boende och verksamheter med bebyggelse av hög
arkitektonisk kvalitet. Detta illustreras i ett särskilt
gestaltningsprogram.
Samfälligheten Hamra S:4 berörs av förslaget.

Planförslaget med tillhörande gestaltningsprogram,
miljökonsekvensbeskrivning, dagvattenutredning
och film över planområdet finns tillgängligt på Region Gotlands hemsida, www.gotland.se/vandburg, i
biblioteket i Burgsvik och Hemse, samt i Region Gotlands entré, Visborgsallén 19 i Visby under perioden
7–28 september 2020.
Frågor besvaras av Anders Rahnberg tfn 0498-26 93 78
eller e-post anders.rahnberg@gotland.se.

