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

Solgården i Hundborg

Bioposer til madaffald

Klitrosen

Gårdsangerne og stegt flæsk med persillesovs.

Tirsdag den 22. maj kl. 14.00

Tirsdag den 22. maj kl. 18.00

Vi får besøg af Ruth Dein – en fortællerkone.
Hun er medlem af Viborg fortællerkreds og vil
fortælle om ”Barndomserindringer”.

Spisning stegt flæsk med persillesovs/dessert/
kaffe.

Entre 40 kr. inkl. kaffe.

Derefter underholdning ved gårdsangerne fra
Thy.

Tilmelding til Ella på tlf. 2440 1195 senest torsdag den 17. maj.

Alt dette for kun 150 kr.
Tilmelding ved Leif senest den 17. maj på tlf.
2338 4188
Hilsen aktivkomiteen Solgården.
OBS: Banko mandag den 28. maj kl. 14.00
Sæt kryds i kalenderen onsdag den 15. august
2018, da er der udflugt, turen går nordpå – nærmere program følger.

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.

Thisted Kommunes
administration

Der afleveres 200 poser ad gangen.

Fredag 11. maj 2018 – dagen efter
Kr. Himmelfartsdag - er Teknisk Forvaltning
i Hurup, Rådhuset i Thisted samt
Jobcentret i Thisted lukket.

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.

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

Afhentning af affald

www.thy360.dk

Kr. Himmelfartsdag den 10. maj 2018

Åbningstider:
Genbrugscentrene- og butikkerne
Torsdag den 10. maj 2018 (Kristi Himmelfartsdag)
Thisted Genbrugscenter:
Sydthy Genbrugscenter:
Hanstholm Genbrugscenter:
Frøstrup Genbrugsplads:

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

Butikken
kl. 10.00 - 14.00
Lukket
Lukket
Lukket

Afhentning af bio-/restaffald og dagrenovation køres normalt den 10. maj
2018.
Genbrugsekspressen
Normal tømningsdag:

Erstatningsdag:

Torsdag den 10. maj

Torsdag den 17. 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
dig vores sms/mailservice på www.thisted.dk/affaldborger, eller i Affald Thy
appen.

