På gång i Region Gotland
Ändringar i kollektivtrafikens tidtabeller

Ändringarna i tidtabellerna börjar gälla
söndagen den 13 december.
Linje 61

Under hösten har linje 61 haft många förseningar.
Därför ändras vissa tider på linjen på vardagar.

Det är allvar nu. Vi måste tillsamma
ns ta vårt ansvar.

Skärpta allmänna råd

AVGÅNGEN KLOCKAN 6.40 från Lärbro mot
Visby tidigareläggs med 10 minuter. De nya
avgångstiderna blir:
• Lärbro klockan 06.30, Kappelshamn klockan 06.38,
Hangvar klockan 06.44, Stenkyrka klockan 06.58.
Ankomsttiderna i Visby ändras inte.
AVGÅNGEN KLOCKAN 14.30 från Kappelshamn
mot Visby får nya tider:
• Kappelshamn klockan 14.35, Stenkyrka klockan
14.50, Visby busstation klockan 15.20
Eftersom anslutningen till linje 6 bryts, fortsätter bussen till hamnterminalen för avstigande på begäran.

Spridningen av covid-19 ökar på Gotland.
Om vi ska kunna återgå till det normala,
behöver vi alla ta ansvar. Sprid inte smittan vidare.

AVGÅNGEN KLOCKAN 15.50 från Visby busstation
mot Lärbro får förlängd körtid. Ankomsttiderna blir:
• Stenkyrka klockan 16.15, Hangvar klockan 16.27
(endast avstigande på begäran), Kappelshamn
klockan 16.35, Lärbro klockan 16.50. Avgångstiderna i Visby ändras inte.

Eksta Uggårds 1:31

Linje 62

Näs Olsvenne 1:14

Slingan nordväst om Väskinde kommer framöver att
köras motsols. På- och avstigningar på hållplatserna
sker numera på motsatt sida av vägen. Observera att
även avgångstiderna ändras. Körvägen och avgångstiderna mellan Visby och Väskinde påverkas inte.

Linje 10, 11, 12 och 20

Ändringen påverkar skolelever. På skoldagar körs
idag förstärkningsbussar till följande avgångar
på eftermiddagen:
LINJE 10 klockan 14.50 och klockan 15.50 från
Visby busstation
LINJE 11 klockan 14.50 från Visby busstation
och klockan 15.43 från Södervärnskolan
LINJE 12 klockan 15.52 från Södervärnskolan
LINJE 20 klockan 15.43 från Södervärnskolan
Förstärkningsbussarna tidigareläggs med 5 minuter. De kommer alltså att avgå 5 minuter före ovan
nämnda avgångstider.
Ordinarie turer kommer fortsätta att avgå som tidigare. Vi ber alla skolelever att använda förstärkningsbussarna när man kan. Detta är viktigt för att undvika
trängsel. På framsidan av bussen står det vart bussen
går. Läs därför på skylten för att se om bussen passerar din hållplats.
Information och tidtabeller hittar du på vår hemsida
www.gotland.se/kollektivtrafiken.

www.gotland.se
facebook.com/regiongotland

Skärpta allmänna råd för Gotland och mer information om coronaläget hittar du i vår andra annons
i denna tidning och på:
www.gotland.se/allmännaråd

Miljö- och byggnämnden informerar
om inkomna ärenden

– nybyggnad av ett fritidshus

Endre Bäcks 1:12

– nybyggnad av ett fritidshus
– förhandsbesked för nybyggnad
av ett fritidshus

Väskinde Stora
Norrgårde 1:18

– förhandsbesked för nybyggnad
av ett fritidshus
Områdena omfattas inte av detaljplan.

Ardre Botvalde 1:48

– nybyggnad av ett fritidshus samt
komplementbyggnad

Rone Halor 1:167

– nybyggnad av en lagerbyggnad (islager)
Åtgärderna innebär avvikelse från gällande
detaljplan.
Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig.
Eventuella synpunkter ska lämnas in senast den
21 december 2020 till Samhällsbyggnadsförvaltningen, 621 81 Visby.
Vid eventuella frågor kontakta enhet bygg
på telefon 0498-26 90 00 eller via e-post
kundtjanst.bygglov@gotland.se.

