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

Våra seminarier på
Almedalsveckan

– förhandsbesked för nybyggnad av
tre fritidshus

Tofta Krokstäde 1:93

Region Gotland arrangerar
flera digitala seminarier via
Almedalsveckan Play.
Välkommen att följa
sändningen direkt eller
se i efterhand:

Västergarn Kronholmen 1:3

Måndag 5 juli

Områdena omfattas inte av detaljplan.

Tisdag 6 juli

Sundre Västergårde 1:32

– förhandsbesked för nybyggnad av
ett stall med foderlada
– nybyggnad av industri- och lagerbyggnad

Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig.
Synpunkter ska lämnas in senast den 19 juli 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.

Mind//Shift tar plats
i Almedalen för hållbart
välbefinnande!

Missa inte Mindshifts spännande program
i Almedalen onsdag 7 juli, samt uppstarten
söndag kväll klockan 20.00.
Mind//Shift Gotland arbetar för att främja psykisk
hälsa, ett arbete som Region Gotland som medlem
aktivt bidrar till. Mindshift driver projekt Guldhjärnan
med målsättningen att utbilda gotlänningar i första
hjälpen till psykisk hälsa (MHFA). Under hösten finns
många utbildningstillfällen för olika målgrupper. Bli
en guldhjärna du också!
Läs mer om projektet
och programmet på:
www.mindshiftsverige.se/almedalen
www.mindshiftgotland.se/guldhjarnan

www.gotland.se
facebook.com/regiongotland

09.30–10.30 Användarnytta genom digitalisering
av samhällsbyggnadsprocessen
09.00–09.40 Digitalisering i äldreomsorgen
– handlar inte om teknik
09.45–10.55 Digitalisering i äldreomsorgen
– hur svårt kan det va?
13.00–14.00 Är landsbygder det nya svarta?
Den urbana normen utmanas,
men kommer det bestå?
14.30–15.30 Är landsbygder det nya svarta?
Vad krävs för en långsiktig förändring?

Onsdag 7 juli

09.00–09.20 Återföring av avloppsslam till
åkermark från ett Revaq-certifierat
avloppsverk i Visby
09.30–10.20 Innovativa kretslopp – kan en
testbädd och en ny stadsdel ge
mer vatten till Gotland?
10.30–10.50 Vilket ansvar har regionen för alla
som inte är anslutna till det
kommunala VA-nätet?
13.00–13.55 Fossilfri färjetrafik – går det?
14.00–14.55 Sverige vill vara föregångare i
energiomställningen – hur blir
Gotland vägvisare i det arbetet?
15.00–15.55 När tar vi elflyget till Almedalen?
Mer information och direktlänkar till seminarierna
finns på www.gotland.se/seminarier.

Välkommen!

Ledig?

Härligt. Men tänk
på att coronaviruset
inte tar semester.

Håll ut och håll avstånd
– ett tag till!

Vi behöver fortsätta att skydda varandra,
även under sommaren.
Många är vaccinerade mot covid-19, men långt ifrån
alla. Du kan fortfarande smitta andra som riskerar
att bli svårt sjuka. Därför gäller de grundläggande
råden fortsatt även för dig som är vaccinerad.
Håll dig uppdaterad på www.gotland.se/corona.

Så söker du vård på
Gotland i sommar

Alla som vistas på Gotland ska kunna känna
sig trygga med att det finns en säker och
adekvat vård när akuta vårdbehov uppstår.

Att söka vård – så gör du
Vid icke akuta ärenden

Sök och följ i första hand de råd du hittar på 1177
Vårdguidens hemsida, www.1177.se. I andra hand
kontaktar du din ordinarie vårdcentral på din hemort.

Vid akuta ärenden som inte är livshotande

Kontakta 1177 Vårdguiden på telefon eller boka tid på
vårdcentral.
• 1177 är ett nationellt telefonnummer du kan ringa
dygnet runt. Sjuksköterskorna som svarar gör en
bedömning av ditt behov av vård, ger dig råd och
vägleder till vårdmottagning om så behövs.
• Under några veckor i sommar kan tre av Gotlands
vårdcentraler ta emot besökare som tillfälligt vistas
på Gotland. Det är vårdcentralen Wisby Söder, Slite
vårdcentral och Hemse vårdcentral. Tidsbokning
gäller. Telefontid vardagar klockan 06.30-16.00.

Vid livshotande tillstånd

Vid fara för liv eller livshotande tillstånd ring 112.

Provtagning för covid-19
Se information på
www.gotland.se/testa

