På gång i Region Gotland

Regionfullmäktige
Markanvisningstävling

Miljö- och byggnämnden informerar
om inkomna ärenden
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Region Gotland bjuder härmed in till markanvisningstävling inom Visborgs idrotts-och
rekreationsområde och söker nu en byggherre som vill delta i utvecklingen av idrottsområdet.
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Kallelsen med handlingar finns tillgänglig på Region Gotlands hemsida www.gotland.se.

Den 3 februari kan ungdomar födda år
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Sista
ansökningsdag är den 1 mars. Det brukar fin- Klicka på ”Lyssna på regionfullmäktige”.
nas fler sökande än arbetstillfällen. Därför: sök även
andra
I slutet av mars får sökande
Ingersommarjobb.
Harlevi
besked
om man fått ett feriejobb.
Ordförande
Läs mer och ansök på www.gotland.se/feriejobb

www.gotland.se
facebook.com/regiongotland

Vi på hälsosjuksköterskemottagningen hjälper dig
med behandling via nätet eller på vår mottagning.
Logga in på 1177 Vårdguiden www.1177.se/gotland
och lägg till Hälsosjuksköterskemottagningen eller
ring oss på telefonnummer 0498-26 90 20 så får du
veta mer. Vi hörs!

