På gång i Region Gotland
Drop-in-vaccination på
skyltsöndagen

Miljö- och byggnämnden informerar
om inkomna ärenden

Sanda Sandgårde 1:34

På skyltsöndagen den
28 november finns Region
Gotlands vaccinationsteam
i Solbergaskolans matsal för
att vaccinera mot covid-19.

– förhandsbesked för nybyggnad av fyra
fritidshus

Västergarn Ammor 1:18
– nybyggnad av pumpstation
Området omfattas inte av detaljplan.
Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig.
Eventuella synpunkter ska lämnas in senast den
13 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

Samråd av förslag till
detaljplan för Trombonen
och Slagverket m fl, del
av Visby Visborg 1:9
Miljö- och byggnämnden har uppdragit
åt samhällsbyggnadsförvaltningen att
samråda med ett förslag till detaljplan
för rubricerat område.

Syftet med detaljplanen är i korthet att möjliggöra
bostadskvarter med flerbostadshus, radhus och
inslag av verksamhetslokaler som en del av utvecklingen av den nya stadsdelen Visborg
Detaljplanen följer Bygg Gotland, översiktsplan
för Region Gotland 2010–2025 antagen av
KF 2010-06-14 §79 och den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025 – Hela Visby, antagen
av KF 2009-12-14 § 172.

Särskilda uppdrag till
kulturskapare

Region Gotland utlyser 30 nya särskilda
uppdrag till kulturskapare. Tio av dessa
riktar sig speciellt till unga vuxna upp
till 30 år.
För att stödja professionella kulturskapare under
pandemin utlyser Region Gotland särskilda uppdrag
under december 2021.
Syftet är att bidra till stärkt hållbarhet i utvecklandet
av konst och kultur på Gotland och för att främja
nya röster i kulturlivet.
Stöduppdragen till kulturskapare inom alla
konstarter utlyses enligt nedan:
• 20 uppdrag á 50 000 kr
• 10 uppdrag á 20 000 kr till unga vuxna upp till 30 år
Ansökningsperiod är 27 november – 12 december
2021. Läs mer om villkor, kriterier och gör din
intresseanmälan på www.gotland.se/coronastod.
Har du frågor kontakta:
Madeleine Nilsson 0498-26 96 28 eller
madeleine.nilsson01@gotland.se

Lr 09-VIS-886.1 (vatten och avlopp), Lr 09-VIS-981.1
(vatten och avlopp), Lr 09-VIS-892.1 (elektroniska
kommunikationsnät), Ny 1 (elkabel), Ny 2 (telekabel), Ny 3 (fiberkabel), Ny 4 (fiberkabel)

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
Skicka gärna in frågor du vill ställa på konferensen
redan nu till samhallsbyggnadskonferens@gotland.se

www.gotland.se
facebook.com/regiongotland

TID
söndag 28 november klockan 11.00–15.00
PLATS Solbergaskolans matsal, Kung Magnus
väg 4, Visby
 Håll dig uppdaterad på www.gotland.se/covidvaccin

En tredje dos covidvaccin
rekommenderas till alla från 18 år

Folkhälsomyndigheten har beslutat att en tredje dos
covidvaccin ska rekommenderas alla från 18 år.
I rekommendationen förtydligas att vaccinationen
ska ges i tur och ordning och först till dem som har
störst behov av skydd mot sjukdom.
Region Gotlands vaccinsamordning planerar just
nu för den utökade vaccinationsinsatsen. När bokningen kan öppna för fler grupper är i nuläget inte
klart, men information om detta kommer framöver.
För personer under 65 år behöver det ha gått minst
sex månader sedan andra dosen innan den tredje
dosen kan ges.
 Håll dig uppdaterad på www.gotland.se/covidvaccin

Det är viktigt att vara uppmärksam på
nytillkomna symtom som halsont, snuva,
feber, hosta eller sjukdomskänsla.

Följande samfälligheter och servitut kan
beröras:

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen
till Miljö- och byggnämnden, 621 81 Visby, eller via
e-post till registrator-mbn@gotland.se, senast den
22 december 2021. Ange namn, postadress och
ärendenummer MBN 2019/8764.

På skyltsöndagen kan du också hämta en blankett
för att ansöka om vaccinationsbevis. Du kan även
få hjälp att boka en tid för vaccination via appen
Alltid öppet.

Stanna hemma och testa
dig om du har symtom på
luftvägsinfektion

Detaljplanen antas inte medföra en betydande
miljöpåverkan. Samråd behöver inte genomföras
med annat land enligt 6 kap §13 miljöbalken.

Ett förslag till ny detaljplan för rubricerad fastighet,
daterat 2021-11-17 har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen och planhandlingar m.m.
finns tillgängligt på www.gotland.se/detaljplan
samt i Rådhuset, Region Gotlands entré, Visborgsallén 19 i Visby mellan 1 december 2021 – 22 december 2021.

Du kan vaccinera dig med dos 1, dos 2 eller dos 3,
förutsatt att du inte redan har en bokad tid. Dos 3
på drop-in ges till dig som är 65 år eller äldre samt
till dig som har hemtjänst eller hemsjukvård.

Tänk på brandsäkerheten
under advent och jul

Rekommendationen om att stanna hemma och
testa sig 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

Mörkare årstider, advent och jul innebär
ofta fler tända ljus i hemmen. Det är
mysigt men kan också vara farligt!

På söndag, den 28 november, finns räddningstjänsten på plats på Östercentrum i Visby för att prata
brandskydd och visa hur man släcker eld.
Besök gärna våra medarbetare från operativ styrka
och förebyggande verksamhet som står utanför
Österport klockan 11.00–16.00 på skyltsöndagen.
På www.gotland.se/brandsakerjul finns flera tips
om hur man undviker brand i hemmet under den
mörka årstiden. Tips 1: Kontrollera brandvarnaren!
Räddningstjänsten önskar alla gotlänningar en
trygg och säker adventstid!

Biblioteken på Gotland
håller stängt 3 december

På grund av personaldag är biblioteken på Gotland
stängda fredagen den 3 december.
Välkommen åter!

Enklare att ansöka om
bland annat hemtjänst

Nu finns en ny e-tjänst när du behöver
söka stöd och hjälp.
Du kan på ett enklare sätt, och när du vill, ansöka
om insatser enligt socialtjänstlagen. Det kan handla
om trygghetslarm, digital nattillsyn, särskilt boende,
hemtjänst eller dagverksamhet.
Läs mer under Socialtjänst och omsorg i vår e-tjänst
www.etjanst.gotland.se.

