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

Eskelhem Sigvards 1:30
– förhandsbesked för nybyggnad av
två fritidshus

Lummelunda Lundbjärs 1:2
– förhandsbesked för nybyggnad av
två fritidshus

Det är allvar nu.
Vi måste tillsammans ta vårt ansvar.

Det blir ingen vanlig jul

Väskinde Björkome 1:67

Spridningen av covid-19 är stor på Gotland.
Det är fortsatt viktigt att alla följer de råd
och rekommendationer som gäller – även
under jul och nyår.

Områdena omfattas inte av detaljplan.

De nationella råden betonar särskilt allas ansvar och
skyldighet att förhindra smittspridningen. Råden
gäller tillsvidare. Du hittar mer information i vår
andra annons i denna tidning och om coronaläget
på Gotland på www.gotland.se/corona.

– nybyggnad av bostadshus och komplementbyggnad
Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig.
Eventuella synpunkter ska lämnas in senast den
4 januari 2021 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.

Sophämtning i julhelgen
och vecka 53

Sophämtningen kommer som regel att
utföras på ordinarie hämtningsdagar även
i de fall hämtdagen infaller på röda dagar
under julhelgen och vecka 53.
Du som får ändrad hämtdag kommer att kontaktas
via brev med information om nytt datum.
Från och med vecka 1 kommer du som har hämtningsintervall var 14:e dag och var 4:e vecka att få
ändrade hämtveckor för att intervallen ska fortlöpa.
Läs mer på www.gotland.se/avfall

Öppettider på återvinningscentralerna vid jul
och nyår

Återvinningscentralerna i Fårösund, Slite, Klintehamn, Ljugarn, Hemse, Burgsvik och Visby är stängda
julafton och nyårsafton samt röda dagar/helgdagar.
För information om deras öppettider,
se www.gotland.se/atervinningscentraler

Våra öppettider under
jul- och nyårshelgerna
Regionupplysningen 0498-26 90 00
(val 1 och 9) är öppen vardagar klockan
07.00 –17.00
Helgdagar och röda dagar stängt.
Trettondagsafton öppet klockan 07.00  – 14.00.

Hälso- och sjukvården når du via telefon 1177
och www.1177.se.
Receptionen på Visborg är öppen vardagar
klockan 07.45 – 17.00
Helgdagar och röda dagar stängt.
Trettondagsafton öppet klockan 07.45 –13.00.

Kundtjänster

Teknikförvaltningens kundtjänst är öppen helgfria
vardagar kl 8.00–16.00 till och med den 8 januari.
Bygglovs kundtjänst har ordinarie öppettider under
hela perioden, dvs helgfria vardagar kl 09.00–11.30.
Klart Vattens kundtjänst är öppen kl 09.00–12.00
alla helgfria vardagar, tfn 0498-26 95 90, e-post
klartvatten@gotland.se
Läs mer på www.gotland.se/kundtjänst

Vill du studera i vår?

Funderar du på att karriärväxla eller
komplettera din utbildning?
På Komvux kan du läsa in behörighet för högre
studier, komplettera tidigare utbildning, höja
kompetensen inom ditt nuvarande yrke eller
utbilda dig till ett nytt yrke.
Hos oss kan du även studera på kvällstid. I vår
erbjuder vi bland annat kurser inom vård och
omsorg och psykiatri.

Några av våra aktuella kurser

Fördjupningspaket inom gerontologi och geriatrik
(äldreomsorg), 450 gymnasiepoäng
Kursstart den 13 januari.
Sista ansökningsdag den 3 januari.

Mätningsingenjörer i Visby
I vinter mäter vi fastighetsgränser med
särskilt fokus på Visby innerstad.

Mätningarna utförs av Region Gotlands mätningsingenjörer för att uppdatera våra kartor så de
stämmer bättre överens med verkligheten.
Arbetet är en del i det EU-finansierade projektet
DiSa – Digital Samhällsbyggnad. Sedan mätningarna
startade 2018 har fastighetsgränserna förbättrats
i över 700 detaljplaner över hela Gotland och 29 400
gränspunkter har kontrollerats och uppdaterats.
Läs mer på www.gotland.se/disa

www.gotland.se
facebook.com/regiongotland

Mat och dryck i kombination, 100 gymnasiepoäng
Kursstart den 18 januari.
Sista ansökningsdag den 3 januari.
Kvällskurs – Psykiatri 1, 100 gymnasiepoäng
Ges på onsdagar klockan 16.30–19.30
Kursstart den 20 januari.
Sista ansökningsdag den 10 januari.
Kvällskurs – Vård och omsorg vid demenssjukdomar, 100 gymnasiepoäng
Ges på måndagar klockan 16.30–19.30
Kursstart den 29 mars.
Sista ansökningsdag den 7 mars.
Läs mer och ansök på www.gotland.se/komvux
Komvux – ge dig själv en ny chans

