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

Bunge Utbunge 1:10

– förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

Garde Guffride 1:15

– nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad (förråd)

Hejde Väntinge 2:1

– uppförande av transformatorstation

Hejdeby Norrbys 1:14

– uppförande av transformatorstation

Stenkumla Martille 1:20
– uppförande av bullerplank

Tofta Dyple 1:11

– uppförande av bullerplank

Tofta Krokstäde 1:175

– säsongslov för anordnande av 36 ställplatser
från 1 april till 31 oktober (årligt återkommande)

Västerhejde Nygårds 1:165

– uppförande av bullerplank
Områdena omfattas inte av detaljplan.
Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig.
Eventuella synpunkter ska lämnas in senast den
14 mars 2022 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.

Vänta inte med att
vaccinera dig
Restriktionerna har lättat,
men spridningen av covid-19
är fortfarande hög. Vaccin
skyddar mot allvarlig sjukdom
och minskar risken att bli smittad.
Boka din vaccinationstid till våra mottagningar i Slite, Visby och Hemse via telefonbokningen på 0498-26 98 00
(vardagar klockan 06.30–16.00).
Du kan också boka tid i appen Alltid Öppet
eller vaccinera dig på drop-in på Ica Maxi
arena i Visby.

Dos 4 för dig över 80 år eller som
har hemtjänst

Du som är 80 år eller äldre kan boka tid för dos 4
i appen Alltid öppet, via telefonbokningen eller
vaccinera dig på drop-in på Ica Maxi arena. Även
du som är yngre än 80 år men som har hemtjänst
rekommenderas en fjärde dos, du bokar via telefonbokningen eller vaccinerar dig på drop-in på
Ica Maxi arena. Vid vaccinationstillfället ska det ha
gått minst fyra månader sedan du tog dos 3.

Dos 3 för dig över 18 år

Bokningen är öppen för dig som tog dos 2 senast
den 4 december. Boka tid för dos 3 i appen Alltid
öppet, via telefonbokningen eller vaccinera dig på
drop-in på Ica Maxi arena. Vid vaccinationstillfället ska
det ha gått minst tre månader sedan du tog dos 2.

Du som nyligen varit sjuk

Arrangemangsstöd och
andra kulturstöd

Vill du och din förening ansöka om stöd för
att genomföra ett offentligt arrangemang?
Under 2022 finns tre ansökningstillfällen:
1 januari – 7 mars, 8 mars – 15 maj, 16 maj – 15 augusti

Andra aktuella kulturstöd just nu är:
• Kulturarbetarstipendium, sista ansökningsdag 7/3.
• Rese- och vistelsestipedium Tyskland och vistelsestipedium Frankrike, sista ansökningsdag 7/3.
• Drift- och investeringsstöd för lokalhållande
föreningar (till exempel bygdegårdsföreningar),
sista ansökningsdag 31/3.
Läs mer här om våra kulturstöd, kriterier och hur du
ansöker på www.gotland.se/kulturstod.
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Du rekommenderas att vaccinera dig när du känner
dig återställd efter covid-19. När du varit sjuk har du
utvecklat ett skydd, men nivån av skyddet varierar.
Vaccinationen minskar också risken att du smittar
andra vilket bidrar till att på sikt minska smittspridningen i hela samhället.

Vaccinationer runt om på ön

Under våren kommer vaccinationer i större utsträckning att ske genom att mobila vaccinationsteam
besöker verksamheter och evenemang. Det innebär
även att öppettider på nuvarande mottagningar
kommer att justeras samt att vaccinationsmottagningen på Gutavallen stängs den 11 mars.
Under sportlovsveckan, vecka 9, kommer Region
Gotland i samarbete med Riksidrottsförbundet att
ge möjlighet för drop-in-vaccinationer i samband
med olika sportevenemang.
Under vecka 11 pågår en nationell vaccinationsvecka. Då kommer vårt vaccinationsteam att åka
runt på Gotland och erbjuda vaccinationer i Fårösund, Lärbro, Katthammarsvik, Roma och Havdhem.
 Läs mer på www.gotland.se/covidvaccin

