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

Åbningstider ved Thisted Kommunes
genbrugscentre- og butikker
Store Bededag den 27. april

visen onsdag d. 18. april - uge 16

Thisted
4
1751 Sydthy
Hanstholm
0-102 Frøstrup

Centret
kl. 10.00 - 14.00
kl. 10.00 - 14.00
kl. 10.00 - 14.00
Lukket

Afhentning af affald
Forskydninger omkring St. Bededag den 27. april 2018
Bio-/Restaffald og dagrenovation

Butikken
kl. 10.00 - 1400
Lukket
Lukket
Lukket

Indbydelse

Normal tømningsdag:

Erstatningsdag:

Fredag den 27. april - St. Bededag *)

Fordeles over onsdag den 25. april
og torsdag den 26. april

Renovationsbilen må køre fra kl. 00.00 natten mellem tirsdag den 24. april og
onsdag den 25. april og natten mellem onsdag den 25. april og torsdag den
26. april.
*) HUSK! Det er tilladt at stille en ekstra køkkenpose pr. forskudt tømningsdag.
Undlad at overfylde din sæk/beholder, brug hellere en sort sæk til den ekstra
køkkenpose.

Til Fjordglimts
50 års jubilæum
Indbydelse
Til den
Fjordglimts
50 års
Onsdag
25. april
kl.jubilæum
14.00 – 16.00

Har du ekstra affald – så køb EKSTRA-strips. Forhandlere kan ses på
www.thisted.dk/affaldBorger

Onsdag den 25. april kl. 14.00 – 16.00

Genbrugsekspressen – KUN område 4:

www.thisted.dk

Normal tømningsdag:

Erstatningsdag:

Fredag den 27. april St. Bededag

Fredag den 4. maj

Se en samlet oversigt over helligdagskørsel på www.thisted.dk/affaldBorger
Husk, at du kan få besked om forskydninger i afhentningsdage ved at tilmelde
nr. 5798003990422
digEAN
vores
sms/mailservice på www.thisted.dk/affaldBorger, eller i Affald Thy
appen
Kunde nr. 141690

, der
har og
har der
haftharenogtilknytning
til Fjordglimt Dialogmøde ang.Vedcykelsti
du ….
Vi håber
at alle,
har haft en tilknytning
mellem
Hurup
og
Bedsted
til
Fjordglimt
har
lyst
til
at
dele
denne
festdag
ele denne festdag sammen med os.
sammen med os.

Program:
Velkomst ved Yvonne Tilsted
Kagebord
– kaffe og the
Yvonne
Tilsted
Officiel tale ved formand for Social- og sundhedsffe udvalget
og the Ida Pedersen

d formand
for Social- og sundhedsudvalget
Musikalsk underholdning ved vores præst Sigrid
Kjær og hendes 2 døtre Solvej og Kirsten på
klaver og bratsch.

Der vil være
mulighed
at købe
en tipskupon
erholdning
ved
voresfor
præst
Sigrid
Kjær og
med ”Tip 10” Rigtige i Fjordglimts historie.
tenDer
påvilklaver
og bratsch.
blive udtrukket
en vinder.

Info om affald

Info om affald
Ved du...

Thisted Kommune inviterer hermed til dialogmøde angående planerne om etablering af en
dobbeltrettet cykelsti mellem Hurup og Bedsted,
langs Grurupvej.
Dialogmødet finder sted
Torsdag den 3. maj 2018 kl. 19.00
i Bedsted og Omegns Aktivitetshus,
Vestervigvej 112, 7755 Bedsted Thy

Tilmelding til dialogmøde skal ske pr. mail til
dhp@thisted.dk senest den 25. april 2018, af
hendes
2 døtre
hensyn til bestilling af kaffe og kage.

Venlig hilsen

Beboere
ogat
medarbejdere
på Fjordglimt
ulighed
for
købe en tipskupon
med
ge i Fjordglimts historie.
dtrukket en vinder.

Bioposer til madaffald

Ledige stillinger

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

darbejdere på Fjordglimt

www.thy360.dk

…. at du kan lægge dine små batterier i en klar
plastpose
låget af
…. at du kan lægge dine små batterier
i en klarpå
plastpose
pådin
lågetaffaldsbeholder/affaldsaf din affaldsbeholder/affaldsstat
stativ.
Så tager renovatøren posen med næste
ren posen med næste gang han henter
affald.
gang han henter affald.
I perioden fra sidst i april til sidst i maj 2018
kører vi ud med bioposer til madaffald til de ejendomme, som er omfattet af ordningen.
Der afleveres 200 poser ad gangen.
Hvis du løber tør for poser, inden vi kommer forbi
ved din ejendom, så husk at du kan hente flere på
kommunens genbrugscentre. Poserne er gratis.

Kristianslyst
Mandag den 23. april fra 10.30 – 14.00
Besøg af Pasgård tøj og Reporto sko.
Kaffe kan købes til cafépriser.
Tilmelding ikke nødvendigt.

