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

Alskog Prästgården 1:1

– nybyggnad av pumpstation

Anga Hemmungs 1:72

– nybyggnad av fritidshus
Områdena omfattas inte av detaljplan.

Fårö Nors 1:75

– nybyggnad av komplementbyggnad
Åtgärden innebär avvikelse från gällande detaljplan.
Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig.
Eventuella synpunkter ska lämnas in senast den
15 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 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. 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.

Fler rekommenderas en tredje dos

Folkhälsomyndigheten har utökat rekommendationen om en tredje dos covidvaccin till personer
från 65 år samt personal vid särskilt boende (SÄBO),
hemtjänst och hemsjukvård. Till en början öppnar
bokningen för de äldsta i gruppen, för att successivt
öppna för fler. Information om när bokningen öppnar kommer inom kort.
För de personer som utöver en tredje dos covidvaccin rekommenderas vaccination mot säsongsinfluensa kommer de två vaccinationerna att
genomföras samtidigt när det är möjligt. Vaccinet
mot covid-19 och säsongsinfluensavaccinet behöver
inte separeras, utan kan tas vid samma tillfälle.

Vi söker gode män!

Personer som behöver ett extra stöd
i vardagen, exempelvis hjälp med sociala
kontakter, ekonomi- och myndighetsfrågor kan få en god man.
Som god man får du chansen att göra direkt
nytta för dina medmänniskor här på ön. Du gör en
viktig samhällsinsats och får rätt till ett visst arvode.
Utbildning för nya gode män kommer att genomföras i början av december 2021.
Är du intresserad av att bli god man eller
förvaltare registrerar du din intresseanmälan
på www.gotland.se/godman.
Du kan också mejla registrator-ofn@gotland.se eller
ringa 0498-26 99 20 om du har frågor.

Låna hem en surfplatta!

Nu kan du som är över 65 år låna hem en
surfplatta från ditt närmaste bibliotek.

För dig som är född 1991 och senare
och har fått Moderna som dos 1

Efter Folkhälsomyndighetens beslut om att pausa
Modernas vaccin för personer födda 1991 och
senare har personer i gruppen som fått dos 1 väntat
på dos 2. Dessa rekommenderas nu en andra dos
med Pfizers vaccin. Berörda personer kontaktas av
Region Gotland per telefon.

Pandemin är inte över

Från och med 1 november förändras restriktionerna.
 Håll dig uppdaterad på www.gotland.se/corona

Utbilda dig till barnskötare och elevassistent
Vuxenutbildningen startar den 24 januari
2022 yrkesutbildningen Barnskötare och
elevassistent.
Skicka in din ansökan senast den 14 november!
Läs mer om utbildningen och gör din ansökan på
www.gotland.se/barnskotareelevassistent.

Med surfplattan kan du möta andra i videosamtal,
se på film, lyssna på musik, söka efter recept och
mycket annat.
Du kan låna surfplattan gratis från närmaste bibliotek
eller genom Boken kommer. För att låna surfplattan
använder du ditt lånekort. Lånetiden är tre månader.
Du har fri tillgång till Internet och olika appar.
Om du vill ha hjälp att komma igång med surfplattan eller har andra frågor kan du mejla oss på
it-handledning.bibliotek@gotland.se. Du kan också
boka tid för handledning på telefon 0498-29 90 00.
Handledning ges vid dessa tillfällen:
Gråbobiblioteket 26 november kl. 09.15–11.30
I samverkan med elever från Wisbygymnasiet.
Almedalsbiblioteket varje torsdag, kl. 13.00–16.00
Korpens bibliotek 15 november och 29 november
klockan 08.00–12.00
Hemse bibliotek 4 november och 2 december
klockan 13.00–16.00
Slite bibliotek 18 november och 16 december
klockan 13.00–16.00
Roma bibliotek 8 november och 22 november
klockan 13.00–16.00
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Vill du jobba för Skapande
skola läsåret 2022/2023?

Vi tar emot erbjudanden från yrkesverksamma kulturaktörer fram till den 18 november.
Gör din ansökan/presentation via vår e-tjänst.
Du hittar den på www.gotland.se/skapandeskola
där du även kan läsa mer om Skapande skola.
Målgrupper kan vara från förskoleklass till årskurs 9.
Har du en idé som du vill diskutera först? Eller vill du
veta mer om vad arbetet innebär? Hör gärna av dig
till vår kultursamordnare Hanna Wärff Radhe. Hon
nås på e-post hanna.warff-radhe@gotland.se och på
telefon 0498-26 96 51.

