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

Tofta Skjutfältet 1:2

– uppförande av transformatorstation

Tofta Ansarve 1:53

– förhandsbesked för nybyggnad av
ett fritidshus

Östergarn Hallgårds 1:33

– förhandsbesked för nybyggnad av två
fritidshus

Boka dos 3 och
vaccination mot
säsongsinfluensa
Nu är telefonbokningen av dos 3 mot
covid-19 och vaccination mot säsongsinfluensa öppen för personer födda
1956 och tidigare.
Boka tid genom att ringa 0498-26 98 00 (vardagar
klockan 06.30–15.30).

Områdena omfattas inte av detaljplan.

Det går också bra att boka tid via appen Alltid öppet. Där kan även personer i riskgrupp boka tid för
säsongsinfluensavaccination.

Alskog Anningåkre 1:26

Få tider för drop-in-vaccination

– tillbyggnad av bostadshus samt rivning
av veranda

Lummelunda Nyhamn 1:25
– nybyggnad av bostadshus och komplementbyggnad samt rivning av befintligt
fritidshus

Tofta Kroks 1:148
– nybyggnad av fritidshus

Åtgärden innebär avvikelse från gällande detaljplan.
Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig.
Eventuella synpunkter ska lämnas in senast den
6 december 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.

KUNGÖRELSE

Förslag till detaljplan för
Västerhejde Vibble 1:6 m.fl.

Miljö- och byggnämnden har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda med ett
förslag till detaljplan för rubricerat område. Planområdet är beläget vid Toftavägen-Vibble Rakgatan.
Planens syfte är att göra det möjligt att bygga ett
bostadsområde med parhus, radhus och flerbostadshus som har karaktären av en trädgårdsstad.
Samfälligheter som berörs är Västerhejde S:3 och
Västerhejde S:25.
Planhandlingarna finns på Region Gotlands hemsida www.gotland.se/detaljplan samt i entrén hos
Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby.
Den som har synpunkter på förslaget får framföra
dessa skriftligen till Miljö- och byggnämnden, 621 81
Visby senast den 31 december 2021.

www.gotland.se
facebook.com/regiongotland

Just nu finns ett mycket begränsat antal drop-intider på den tillfälliga vaccinationsmottagningen på
Ica Maxi arena.
Det beror på att tillgången på tider styrs av hur
bokningsläget ser ut. Om de bokningsbara tiderna
inte går åt erbjuds dessa i stället på drop-in. Just nu
är det många som vill boka tid, vilket gör att dropin-tiderna minskar.
Vi rekommenderar just nu att i första hand boka
tid, antingen via appen Alltid öppet eller genom att
ringa telefonbokningen på 0498-26 98 00 (vardagar
klockan 06.30–15.30).
 Håll dig uppdaterad på www.gotland.se/covidvaccin

Stanna hemma om du har symtom
på luftvägsinfektion
Det är viktigt att vara uppmärksam på
nytillkomna symtom som halsont, snuva,
feber, hosta eller sjukdomskänsla.

Rekommendationen om att stanna hemma gäller
alla, även dig som är vaccinerad och oavsett ålder.
Syftet är att undvika spridning av covid-19, men
även luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa.
Ytterligare ett syfte är att skydda de personer som
har störst risk för allvarlig sjukdom.
 Håll dig uppdaterad på www.gotland.se/corona

Välkommen på digital
konferens om aktuella
samhällsbyggnadsfrågor!
Konferensen är öppen för alla som har ett intresse
av hur Gotlands fysiska miljö planeras, används,
byggs och förvaltas. Ingen föranmälan krävs och
deltagandet är gratis.

TID
måndag 6 december klockan 09.00–11.30
PLATS www.gotland.se/samhallsbyggnadskonferens

