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

Kommunal
rottebekæmpelse

ÅBENT HUS

OG JULEMARKED

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.

Lørdag den
d. 2.
december2017
2017
Lørdag
2. december
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!

I byzoneområder i øvrigt og sommerhusområder
sker bekæmpelse kun, hvis man henvender sig til
kommunen.

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!

Julemarked
på Åbakken
Nørre Allé 21, Hurup

Kristianlyst
Torsdag den 7. december kl. 14.30
Kom til en hyggelig eftermiddag med Thy Teater
som tilbyder en lille musikalsk juleforestilling ”En
kongelig jul”
Pris: incl. kaffe 50 kr.
Tilmelding til Oasen tlf. 9917 3946 senest den 6.
december.
Arrangører: Aktivkomiteen og Kristianslyst

Fjordglimt
Fredag den 1. december kl. 14.30
Thy Teater opfører en ’Kongelig Jul’. Pris 60 kr.
incl. æbleskiver og kaffe
Mandag den 11. december kl. 11.00
Julefrokost med alt hvad dertil hører. Tilmelding
til Storstuen på 9917 3892 senest den 7. december 2017
Tirsdag den 19. december kl. 13.30
Juleafslutning i klub med pakkespil, æbleskiver
og gløgg
Søndag den 24. december kl. 10.30
Julegudstjeneste

Lørdag den 2. december
Kl. 13.00 – 16.00
Velkommen til en hyggelig eftermiddag på
Åbakken, hvor der er fint julepyntet og hvor vi
sælger håndarbejder og har forskellige former
for lotteri, samt et stort loppemarked.
Salg af kaffe/te, æbleskiver og klejner.
Overskuddet går til velfærdsarrangementer
for beboere og dagcentergæster
Vi glæder os til at se dig.
De bedste hilsner fra

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.

Åbakkens Aktivkomité
og Dagcenter
Husk at reservere følgende datoer:
8. december:

Thy teater opfører
”En kongelig jul” kl. 14.00

12. december: Luciaoptog kl. 19.00
17. december: Koncert med Tina Lynderup
kl. 14.30

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

Depression?
Undervisning
Har du en depression? Kurset er for dig.
Hvor: KommunikationsCenter Thisted,
Kr. Koldsgade 3, Thisted
Tid: Tirsdage kl. 10.30 – 12.30
Tilmelding: senest 13. december 2017
Tlf. 9917 2725 eller kommunikationscenter@
thisted.dk

