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om inkommet ärende
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– anordnande av återvinningsstation
(Kung Magnus väg)

Förlängd avstängning
av Norderväg för allmän
trafik till 11 juni

Dos 2 är viktig
– prioritera den
Prioritera dos 2 och vaccinera dig i samma
region vid båda vaccinationstillfällena.

Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig. Synpunkter ska lämnas in senast den 7 juni 2021 till Samhällsbyggnadsförvaltningen, 621 81 Visby.

Norderväg (lasarettsbacken) i Visby har
stängts av för genomfartstrafik sedan april.
Detta gäller dock ej utryckningsfordon,
transporter med beställda färdtjänst och
sjukresor samt fordon i linjetrafik.

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

Avstängningen gäller när arbetet pågår vardagar
klockan 07.00 –16.00. Även några nätter kommer det
att ske arbete. Skyltning på plats gäller alltid.

Ta dos 2 i samma region du tog dos 1. På så vis
kan du vara säker på att få båda dina doser inom
rekommenderat intervall.

Det finns vägvisning för omdirigering av trafik. Ska
du åka till Visby lasarett, är boende eller ska besöka
verksamheter i området, ska du köra via Snäckbacken
samt Gustavsviksvägen. Planera därför gärna extra
restid.

Om du väljer att ta första dosen i en annan region kan
du inte vara säker på att få andra dosen på Gotland.
Vi kan då varken garantera att vi har rätt vaccin på
plats eller att du får vaccinet med rätt intervall.

Känsliga vaccin kräver noggrann planering

Arbetet med Norderväg görs för att åtgärda det delvis ålderstigna vatten- och avloppsledningsnätet på
Gotland. Arbetet startade i april och förlängs nu till
den 11 juni.

Det ligger mycket noggrann planering bakom vaccinationerna mot covid-19, för att rätt personer ska få rätt
vaccin inom rekommenderat intervall. Genom att
prioritera din dos 2 underlättar du för prioriterade
grupper att få sin vaccination så snabbt som möjligt.

Åtgärden innebär avvikelse från gällande detaljplan.

Tack för din förståelse och hänsyn!

Med två doser har du långvarigt skydd. Du uppnår en
god skyddseffekt tre veckor efter första dosen men
för ett långvarigt skydd behöver du ta din andra dos.

Ta båda dina doser i samma region

Du hittar information och vilka grupper som är aktuella för vaccination på www.gotland.se/covidvaccin.

Sommarsimskola på Solbergabadet
Utomhus-drop-in för
sommarjobb

Vill du göra skillnad för äldre i deras vardag?
Vi söker dig som vill jobba som boendeassistent/
undersköterska inom äldreomsorgen i sommar.
Du behöver ha fyllt 18 år och får gärna ha en
omvårdnadsutbildning, men det är inget krav.

Drop-in-dagar för intervju utomhus:

Klintehamn: utanför Coop, Verkstadsgatan 9,
måndag 24 maj kl. 13.00 – 15.00
Visby: utanför Rekryterings- och bemanningsenheten, Söderväg 1 B, torsdag 27 maj kl. 13.00 –15.00
Intervjuerna sker utomhus, vi håller avstånd till
varandra och du kommer att få använda munskydd.
Läs mer om jobbet på www.gotland.se/sommarjobb.
Välkommen!

www.gotland.se
facebook.com/regiongotland

Nu kan man anmäla barn till Region Gotlands sommarsimskola.
Lektionerna hålls på Solbergabadet i Visby. Anmälan sker via e-tjänst
på etjanst.gotland.se, och den öppnar på måndag, den 24 maj.

Sommarens schema

Sommarsimskola vecka 24–26 – 14 tillfällen, 630 kr
(ej på midsommarafton). Tre grupper med fyra barn i
varje grupp, 35 minuter lektionstid.
Nybörjare Grupp 1, klockan 08.30–09.05
Nybörjare Grupp 2, klockan 09.15–09.50
Nybörjare Grupp 3, klockan 10.00–10.35
Grupp 2 och grupp 3 ska vara ombytta och klara och
vara vid bassängen till klockan 09.05 respektive 09.50
för att undvika trängsel i omklädningsrummet.
Sommarsimskola vecka 27–28 – tio tillfällen, 450 kr.
Tre grupper med fyra barn i varje grupp, 35 minuter
lektionstid.
Nybörjare Grupp 1, klockan 08.30–09.05
Nybörjare Grupp 2, klockan 09.15–09.50
Utvecklingssimskola Grupp 3, klockan 10.00–10.35

Grupp 2 och grupp 3 ska vara ombytta och klara och
vara vid bassängen till klockan 09.05 respektive 09.50
för att undvika trängsel i omklädningsrummet.
Sommarsimskola vecka 33 – fem tillfällen, 225 kr.
En grupp med fyra barn, 35 minuters lektionstid.
Grupp 1, klockan 08.30–09.05 Utvecklingssimskola

Övrig information

Till nybörjarsimskolorna ska barnen vara födda 2014
eller tidigare. Till utvecklingssimskolorna finns ingen
åldersgräns men man ska kunna simma tio meter
utan flythjälpmedel.
På Solbergabadet finns det även simskola med
privatlektioner under veckorna 24–33, ring badet
på 0498-26 96 65 för mer information.

