På gång i Region Gotland
Telefonbokningen
av dos 3 öppnar för fler

Miljö- och byggnämnden informerar
om inkomna ärenden

Bunge Utbunge 1:20

– förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

Fårö Dämba 1:46

Telefonbokningen av vaccination med
dos 3 mot covid-19 öppnar successivt upp
för fler åldersgrupper i intervallet 65–79 år.

Sanda Runne 1:37

Bokningen öppnar för de äldsta i gruppen först. På
www.gotland.se/covidvaccin finns aktuell information om vilken grupp som kan boka tid för dos 3.

– förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus
– nybyggnad av pumpstation
Områdena omfattas inte av detaljplan.

Tofta Krokstäde 1:433

– tillbyggnad av komplementbyggnad

Visby Pjäsen 14

– nybyggnad av skola och förrådsbyggnad
(Alléskolan)

Visby Signallottan 2

– uppförande av matbodar, kontor, uppställning av containrar samt uppförande av
skylt. Tidsbegränsat lov t.o.m. 2023-03-31.
Åtgärden innebär avvikelse från gällande detaljplan.
Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig. Eventuella synpunkter ska lämnas in senast den 19 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.

Förstärkt stöd för
arrangemang

Region Gotland har förstärkt arrangemangsstödet med 1,25 mkr under 2021.
Stödet kan sökas av alla som vill göra arrangemang
inom alla kulturområden. Det syftar till att stärka
tillgång till kultur trots pandemin med fokus på
smittsäkra arrangemang, digitala lösningar och en
säker återstart för kulturen.

Tredje dosen samordnas med
vaccinationen mot säsongsinfluensa

Tredje dosen covidvaccin samordnas med vaccinationen mot säsongsinfluensa. Det betyder att de
personer som rekommenderas båda vaccinationerna i möjligaste mån erbjuds att få dem vid samma
tillfälle. Det innebär också att telefonbokningen för
säsongsinfluensavaccination i år öppnar i omgångar
för olika åldersgrupper samt riskgrupper.

Pandemin är inte över

Den sista ansökningsperioden är öppen från
1 oktober till 15 november. Läs mer om villkor,
kriterier, handläggning och gör din ansökan på
www.gotland.se/coronastod.

Från och med 1 november gäller nya rekommendationer vid luftvägssymtom för personer som är vaccinerade, personer som haft covid-19 det senaste halvåret
samt för förskolebarn. Även rekommendationer om
testning för covid-19 efter utlandsvistelse har förändrats.

Har du frågor? Kontakta kulturutvecklare
Madeleine Nilsson på telefon 0498-26 96 28
eller via e-post madeleine.nilsson01@gotland.se.

 Håll dig uppdaterad på www.gotland.se/corona

Vill du studera till våren?

Just nu sysslar mer än tusen gotlänningar med att skaffa sig en bättre framtid.
Det kan du också göra – hos vuxenutbildningen.
Vuxenutbildningen finns till för dig som är över 20 år och vill komplettera en tidigare utbildning, läsa in behörighet
för högre studier, höja kompetensen inom ditt nuvarande yrke eller skaffa dig utbildning på ett nytt yrkesområde.
Här hittar du några av vårens utbildningar och kurser.

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.

www.gotland.se
facebook.com/regiongotland

Yrkesutbildningar

START

Barnskötare och elevassistent

24 januari

14 november

24 januari 2022 – 14 juli 2023

Trädgårdgårdsutbildning

24 januari

28 november

24 januari 2022 – 6 maj 2022

Drycker och ansvarsfull alkohol24 januari
servering, 100 p - kvällskurs 		

9 januari

24 januari 2022 – 1 april 2022

Service och bemötande 1, 100 p

24 januari

9 januari

24 januari 2022 – 1 april 2022

Mat och dryck i kombination,
100 p - kvällskurs

28 mars

13 mars

28 mars 2022 – 3 juni 2022

SISTA ANSÖKNINGSDAG

STUDIEPERIOD

Kurser på grundläggande nivå

Kurser på gymnasienivå

Tre starter under våren. Du kan studera t.ex. engelska,
matematik och svenska.

Olika antal starter beroende på ämne och studieform.
Du kan studera t.ex. svenska, engelska, matematik,
men även yrkeskurser inom bl.a. administration, barnomsorg och vård.

START
10 januari
14 februari
21 mars

SISTA ANSÖKNINGSDAG
14 december
25 januari
1 mars

FÖRSTA START
10 januari		

SISTA ANSÖKNINGSDAG
14 december

Studieupplägget hos oss på vuxenutbildningen kan vara väldigt flexibelt. Du kan studera på dagtid, kvällstid,
distans, heltid eller deltid. Prata gärna med någon av våra studie- och yrkesvägledare för att komma vidare i
dina framtidsplaner. Läs om våra kurser och hur du ansöker på www.gotland.se/webbansokanvux
Ge dig själv en ny chans genom vuxenutbildningen.

