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

Fröjel Göstavs 1:127

– nybyggnad av komplementbyggnad

Hablingbo Lukase 1:32, Hablingbo
Petes 1:8
– ställplatser för husbil/parkeringsplats
för personbil klass 2
Områdena omfattas inte av detaljplan.
Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig.
Eventuella synpunkter ska lämnas in senast den
8 november 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.

Boka din
vaccination
eller besök en
drop-in-mottagning

Du som ska vaccinera dig med dos 1, dos
2 eller dos 3 kan boka tid genom att ringa
0498-26 98 00 eller via appen Alltid öppet.
Det går också bra att besöka någon av våra drop-inmottagningar Ica Maxi arena, Slite vårdcentral och
Hemse vårdcentral. Bokningen av dos 3 är öppen för
personer över 80 år, samt personer med hemtjänst
och hemsjukvård.
Öppettider för drop-in-mottagningarna finns på
www.gotland.se/dropinvaccination. Du kan också
ringa 0498-26 98 00 där knappval 3 leder till en
uppläsning av öppettiderna.

Ansökan om tider

 Håll dig uppdaterad på www.gotland.se/corona

För tävling, arrangemang, läger och logi som ingår
i Idrottens Ö-arrangemang 2022 i Region Gotlands
anläggningar ska ansökas om tider av föreningar
registrerade hos kultur- och fritidsavdelningen.

Informationsmöte:

Idrottens Ö-arrangemang 2022

Ansökningsblanketter finns på etjanst.gotland.se.
Välj Kultur och fritid och använd blanketten
Bokning - Arrangemang i anläggning.
Skicka din ansökan senast den 31 oktober 2021
med e-post till bokning@gotland.se.

Träningstider på konstgräsplaner

Ansökan om träningstid på halvplan kan nu göras
för konstgräsplanerna Säve, Rävhagen, Slite och
Hemse för vecka 2–17 2022.
Ansökningsblanketter finns på etjanst.gotland.se.
Välj Kultur och fritid och använd blanketten
Bokning - Tid för träning i anläggning.
Skicka din ansökan senast den 31 oktober 2021
med e-post till bokning@gotland.se.

www.gotland.se
facebook.com/regiongotland

Så kan Gotland frodas
med EU-finansiering

Välkommen till informationsmöte om
EU-finansiering utifrån EU:s nya period
för fonder och program 2021–2027.
TID

Onsdagen den 17 november,
klockan 16.00–18.00. Ingen föranmälan.

PLATS Rådhuset, Visborgsallén 19 i Visby,
lokal Ljusgården.

Program

Seminariet ger dig inspiration till projektsamarbeten
och information om de nya EU-programmen, såsom
socialfonden, regionalfonden och Interreg Central
Baltic. Vi bjuder på kaffe, te och smörgås.
Läs mer på www.gotland.se/euprogram

