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Dragsbækcentret
Tirsdag den 12. september kl. 14.00-16.30
Bustur til havnen, hvor vi skal se de flotte
træskibe og nyde stemningen. Kaffen nydes
på Cafe Salto. Pris 80 kr. Tilmelding senest
den 7. september på tlf. 9917 4440 mellem kl. 9-12.
Torsdag den 14. september kl. 14.30-16.30
Musikeftermiddag med Else og Mette.
Entre, kaffe og kage 29 kr.
Torsdag den 21. september kl. 13.30-15.50
Bankospil. Plader á 7 kr. Kaffe og kage 30 kr.
Alle er velkommen.
Torsdag den 28. september kl. 11.30-14.00
Ålegilde. Underholdning: Eva Trio v/ Mogens Vad.
Det er gratis at deltage, da Aktivkomitéen har modtaget et økonomisk bidrag fra kommunen. Max. 80
deltagere efter først til mølle princippet. Tilmelding
senest den 22. september på tlf. 9917 4440 mellem
kl. 9-12.
Kørselsordning på tlf.: 9917 4440

Har du fået en
buket blomster?

Nyttig viden til dig
som husejer
Inddrivelse af ejendomsskatter er overgået fra
SKAT til Kommunerne.
Det betyder at det nu er kommunerne og ikke SKAT,
som kan sætte en ejendom på tvangsauktion, hvis
ejendomsskatten ikke er betalt.
Thisted Kommune sætter ikke uden videre en ejendom på tvangsauktion. Der fremsendes altid rykkerskrivelser, ligesom der vil ske varsling inden en
eventuel tvangsauktion.
Opkrævningsafdelingen i Thisted Kommune har i
en længere periode arbejdet intenst på, at komme i
dialog med kommunens borgere omkring eventuel
manglende betaling af ejendomsskatter.
Derfor - hvis du har spørgsmål til ovenstående eller
spørgsmål til dine ejendomsskatter i øvrigt, er du
altid velkommen til at kontakte Opkrævningsafdelingen på tlf. 9917 1717 eller sende en mail til
Opkraevning@thisted.dk.

Kristianslyst
Mangler du en ny garderobe?
Mandag den 11. september kl 10-15 kommer damernes magasin.
Kl. 14.00 vil der være lidt modeshow og kaffe til
cafepriser.

Teknik og Erhverv
Holder lukket fredag den 8. september
på grund af internt kursus.

Afskårne blomster må lægges i bioposerne og komme i biodelen af din 2-delte beholder. Blomster med
jord skal enten komposteres, afleveres til kommunens genbrugscentre eller i restaffaldsdelen af din
2-delte beholder.

Et godt råd om bioaffald
Husk, at plastposer og glas ikke må komme i bioaffald.
F.eks. skal gulerødder ud af plastposen før de må
kommes i bioaffald.

Ledige stillinger
Se ledige stillinger ved Thisted Kommune på:
www.thisted.dk/job
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