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

Hellvi Vivlings 1:140
– nybyggnad av fritidshus

Linde Odvalds 2:1

– anordnande av parkering i naturreservat
(Lindeberget)

Lojsta bjärs 1:45

– anordnande av parkering i naturreservat
(Kvie källmyr)
Områdena omfattas inte av detaljplan.
Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig.
Eventuella synpunkter ska lämnas in senast den
7 januari 2021 till Samhällsbyggnadsförvaltningen,
621 81 Visby.

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

Det blir ingen vanlig jul

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

Vid eventuella frågor kontakta enhet bygg
på telefon 0498-26 90 00 eller via e-post
kundtjanst.bygglov@gotland.se.

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 och eventuella ändringar,
se www.gotland.se/atervinningscentraler

Höjd avgift för uteblivet
besök på Folktandvården
Från den 1 januari 2021 höjs avgiften för
uteblivet besök hos Folktandvården för
barn och ungdomar.

För att minska antalet outnyttjade tider som inte
anmälts i förväg har regionfullmäktige i Region
Gotland beslutat att uteblivandeavgiften från
och med 1 januari höjs till 500 kr.
Läs mer på www.gotland.se/tandvard

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
kl 07.45– 17.00. Begränsade möjligheter till besök:
Från den 28/12 kommer dörren till receptionen att
vara låst. Vi tar emot bokade besök och utlämnande
av värdehandlingar. Vänligen använd porttelefonen.
Helgdagar och röda dagar stängt.
Trettondagsafton öppet klockan 07.45–13.00.

Kundtjänster via telefon

Teknikförvaltningens kundtjänst är öppen helgfria
vardagar kl 08.00–16.00 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
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