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

Västergarn Ammor 1:18

– ändrad användning av del av ladugård/förråd till
butik samt anordnande av parkeringsplatser

Öja Björklunda 1:2

– uppförande av plank runt två padelbanor
(Björklunda pensionat)

Håll dig uppdaterad om
coronaläget
Håll dig uppdaterad om aktuella restriktioner,
vaccination, provtagning, pandemilagen och
coronaläget på www.gotland.se/corona.

Östergarn Prästgården 1:3
– nybyggnad av växthus

Sjonhem Gervide 1:35

– förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus

Tofta Krokstäde 1:175

– ansökan om säsongslov för anordnande av
ställplatser (36 stycken)
Områdena omfattas inte av detaljplan.
Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig. Synpunkter ska lämnas in senast den 15 mars 2021 till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 621 81 Visby.

Garde Nygårds 1:68

– nybyggnad av byggnad – samlingslokal, kontor
och lägenhet (gästbostad)
Åtgärden innebär avvikelse från gällande detaljplan.
Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig. Synpunkter ska lämnas in senast den 4 mars 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.

Kulturstipendier att
söka 2021
Kulturarbetsstipendium

Går du en konstnärlig utbildning eller är på väg
att etablera dig inom det konstnärliga området?
Då kan du som är bosatt/skriven på Gotland söka
kulturarbetsstipendium för att genomföra ett
nyskapande kulturprojekt. Stipendiesumman på
40 000 kronor fördelas på en eller flera mottagare.

Rese- och vistelsestipendium

Tyskland och Region Gotland genomför årligen
i september ett utbyte av konstnärsstipendiater
med Landschaftsverband Westfalen Lippe.
En konstnär bosatt/skriven på Gotland erbjuds
ett stipendium för resa till Dortmund med
uppehälle i stadens trevliga Künstlerhaus.
Huset ger tillgång till ateljé och logi i fyra
veckor samt en egen utställningsmöjlighet.

Vistelsestipendium Frankrike

Vår kultur- och fritidsavdelning delar även ut
ett stipendium bestående av en månads vistelse
på Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing. Stipendiet
innebär fri vistelse i en lägenhet om ett rum och
kokvrå med ateljé och arbetsrum under hela
månaden september.
Region Gotland vill med detta stipendium stödja
och stimulera personer verksamma inom kultureller forskningsområdet. Mottagaren ska vara
högskolestuderande eller yrkesverksam inom
konstnärlig eller kulturvetenskaplig disciplin
samt bosatt/skriven på Gotland.
Samtliga stipendier kan sökas senast den 7 mars.
Läs mer och ansök på:
www.gotland.se/kulturstipendier

www.gotland.se
facebook.com/regiongotland

Planera för ett
smittsäkert sportlov

Sportlovet är vanligtvis en period då
resandet ökar. Resor ska ske på ett sätt
som minimerar risken för smittspridning.
Om du inte tror att du kan resa smittsäkert så ska du
avstå från att resa. Får du symtom som kan bero på
covid-19 ska du stanna hemma eller i ditt boende
och testa dig för covid-19, även om du inte befinner
dig i din hemregion.

Att göra på ön under sportlovet

Gotland bjuder på många aktiviteter att göra
under sportlovet (vecka 9), både ute- och inomhus.
På www.gotland.se/sportlovsaktiviteter hittar du tips
och information om vad som finns att göra.

Starta våren med inre
balans!

Du är inbjuden till vårens digitala grupp Inre balans
med tema mindfulness och meditation.
Gruppen passar dig som vill vara mer i nuet, varva
ner och kanske sova lite bättre. Det är kostnadsfritt
att delta och alla från 18 år hälsas välkomna.
Vi ses via videosamtal i Zoom fyra onsdagar klockan
09.00–9.45 med start 10 mars. Anmäl dig senast
9 mars via e-post livibalans@gotland.se eller ring
0498-26 84 76.
Så här säger tidigare deltagare om att vara med i
videogrupp:
”Smidigt och enkelt”
”Skönt att få vara med från sin comfortzone”
”Bra övningar – skönt att göra det digitalt”

Dela erfarenheter och strategier med andra
– Samtal om livet

9 mars startar vår digitala anhöriggrupp Samtal om
livet. Samtalen sker i Zoom utifrån 4 teman: vardag,
må bra, nätverk och känslor.
Gruppen sker tisdagar jämna veckor 13.00–14.30
under våren 2021. Du väljer vilka tillfällen du deltar
på genom anmälan fredag innan tillfället. Det är
kostnadsfritt att delta och alla anhöriga från 18 år
hälsas välkomna.
Anmälan sker via e-post anhorigstod@gotland.se
eller telefon 0498-26 88 46, 0498-20 47 42. Ange
telefonnummer och e-postadress.
Välkomna hälsar vi på Hälsofrämjande enheten,
socialförvaltningen. Läs mer på www.gotland.se/
anhorigstod och www.gotland.se/hälsa65.

