På gång i Region Gotland
Prioritera din
vaccination

Antalet nya fall av covid-19
har ökat den senaste tiden.
Smitta ses främst bland
unga vuxna och kopplas till exempelvis
fester, resor och smitta inom familjen.

Nu öppnar
Solbergabadet upp

Från och med den 1 september öppnar
Solbergabadet i Visby upp för fler tider
att boka och att fler kan boka varje tid.
Totalt sett kommer det att vara elva pass per vecka
att välja på. Detta är de tillgängliga passen från vecka
34 och framåt (bokningsbart till och med vecka 40):
• Måndagar 06.00–07.30 (motionssim)

 Boka din tid för vaccination om du inte gjort
det. Det finns gott om tider för alla över 16 år.
För ett långvarigt skydd mot covid-19 behöver
du även ta din andra dos.
 Påminn varandra om att rekommendationerna
för att minska smittspridning fortfarande
gäller och ta ansvar för det du kan göra,
även när du är vaccinerad.
 Stanna hemma och provta dig om du får
minsta symtom – även när du är vaccinerad!

• Tisdagar 06.00–07.30 (motionssim),
14.00–16.00 (allmänbad)

När du väljer att vaccinera dig bidrar du till att
minska risken för smittspridning. Du får också ett
bra skydd mot att bli allvarligt sjuk i covid-19.

• Onsdagar 07.30–08.30 (motionssim)

Håll dig uppdaterad på www.gotland.se/corona.

• Torsdagar 06.00–07.30 (motionssim),
14.00–16.00 (allmänbad)
• Fredagar 07.30–08.30 (motionssim),
14.00–16.30 (bad och lek), 16.30–19.00 (allmänbad)
• Lördagar 14.00–16.00 (bad och lek),
16.00–18.00 (allmänbad)
Med reservation för ändringar.
Ordinarie entrépris gäller. Det finns 25 bokningsbara
platser på varje pass och det kan vara flera olika
sällskap på varje pass.
Tillsammans ser vi till att undvika trängsel i badhuset, från entrén till omklädningsrummen och duschutrymmena. Det är ett gemensamt ansvar för alla
som besöker badet.
Vid förnyade eller ändrade restriktioner och råd från
Folkhälsomyndigheten kan öppettider och tillgänglighet komma att ändras med kort varsel.
För bokning och frågor kontakta Solbergabadet
på 0498-26 96 65. Läs mer om vad som gäller på
www.gotland.se/solbergabadet.
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Miljö- och byggnämnden informerar
om inkomna ärenden

Hellvi Vivlings 1:140

– nybyggnad av fritidshus

Östergarn Hallgårds 1:45
– nybyggnad av bostadshus

Områdena omfattas inte av detaljplan.

Visby Kolgården 14

– nybyggnad av vård- och omsorgsboende samt kontorsbyggnad
Åtgärden innebär avvikelse från gällande detaljplan.
Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig.
Eventuella synpunkter ska lämnas in senast den
13 september 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.

