Thisted Kommune
Rådhuset
Asylgade 30
7700 Thisted
Tlf: +45 9917 1717
www.thisted.dk

Basar på
Solhjem Østerild
Lørdag den 18. november
kl. 10.00 -15.00
Lotterier: Skrivebøger - amerikansk
lotteri - tombola
Flotte sponsererede gevinster
Solhjems bod: Sælger pebernødder, småkager,
diverse småting m.m.
Boder: Hvor udstillere sælger deres produkter
Køkkenboden:

Sælger
Gløgg
Æbleskiver
Øl/sodavand
Kaffe/The
Småkager
Alle er velkomne

Udtrækning af gevinster
fra kl. 14.30-15.00
Beboere - Aktivkomiteen
og Solhjem

ÅBENT HUS

OG JULEMARKED

Lørdag den
d. 2.
2017
Lørdag
2. december
december 2017
fra
kl.
09.00
og
helt
til
16.00
fra kl. 9.00 og helt til 16.00
Kom og oplev julestemningen og gør
dine juleindkøb!
Alt i adventskranse, dekorationer, gran,
kranse, gravpynt og juletræer.
Trækasser, skærebræt, plakatophæng,
serveringsbakker, træbukke og pytknap.
Hjemmelavet bagværk, brændte mand-ler, trøfler, bolsjer, marmelade, gløgg og
æbleskiver m.m
Vi ses på Kronborgvej 113 i Thisted
- lige bag politistationen!

Vibedal
Lørdag den 18. november kl. 13.00 afholdes
julestue på Vibedal.
Der er tombola, skrivebøger, lotterier og salgsboder.
Der kan købes kaffe, lagkage, gløgg og æbleskiver.
Kl. 15.30 – 16.00 underholder Thisted Brass
Band.
Alle er velkommen.
Kørselsordning – Kernen tlf. 9971 4031

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

Kommunal- og
regionsrådsvalg
den 21. november 2017
Tirsdag den 21. november afholdes der kommunal- og regionsrådsvalg. Afstemningsstederne er
åbne fra kl. 8.00 - 20.00.
Valgkort
Der udsendes valgkort med information om afstemningssted til alle vælgere. Du kan kun stemme på det sted, der fremgår af valgkortet.
Husk at medbringe valgkortet, når du skal stemme. Hvis valgkortet er blevet væk, skal du medbringe anden legitimation. Du vil blive bedt om at
oplyse din fødselsdato.
Vælgere, som ikke har modtaget et valgkort senest den 16. november eller som har modtaget et
valgkort med fejl, bedes snarest muligt henvende
sig til Borgerservice, Asylgade 30, 7700 Thisted,
tlf. 9917 1871.
Afstemning uden for valglokalet
Vælgere, der ikke kan afgive stemme i valglokalet, kan stemme uden for lokalet f.eks. i bilen.

Kommunal
rottebekæmpelse
I de næste måneder vil relevante ejendomme i
landzone samt landbrug i byzone få besøg af
Thisted Kommunes rottebekæmper Kiltin og bekæmpelse vil blive foretaget, hvor der er rotter.
Der vil også ske kommunalt tilsyn på ejendomme
med sikringsordninger.
I byzoneområder i øvrigt og sommerhusområder
sker bekæmpelse kun, hvis man henvender sig til
kommunen.
For at sikre en effektiv rottebekæmpelse og undgå utilsigtede forgiftninger udleveres der ikke
rottegift til borgerne. Ud over bekæmpelse af
rotter med gift er også besiddelse af rottegift
forbudt. Ifølge gældende lov må kun autoriserede personer eller personer, der er undergivet
en autoriseret persons instruktion og arbejder
på dennes ansvar, bekæmpe rotter med kemiske
midler.
Såfremt man konstaterer rotter eller har
mistanke om rotter, skal man hurtigst muligt
henvende sig til Thisted Kommune. Anmeldelse
af rotter skal ske digitalt, f.eks. ved at bruge
selvbetjeningsløsningen på kommunens
hjemmeside www.thisted.dk eller hjemmesiden
www.Borger.dk. Hvis man ikke har mulighed for
at betjene sig selv på internettet, kan man henvende sig til Den Digitale Hotline på tlf.
7020 0000.
Der gøres samtidig hermed opmærksom på, at
man har pligt til at have et husnummer stående
synligt, helt fremme ved vejen. Såfremt husnummeret er bortkommet, kan et nyt bestilles på
kommunens materielplads på Rævebakken i
Vildsund, tlf. 5124 1050, Jan Svendsen. Husnummer udleveres gratis.

www.thy360.dk

