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

Åbningstider:
Genbrugscentrene- og butikkerne
Pinsen 2018
Der afviges fra de normale åbningstider på følgende dage:
Søndag den 20. maj (Pinsedag) holder Thisted Kommunes genbrugscentre
lukket.
Mandag den 21. maj (2. pinsedag):
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 affald
Forskydninger – pinsen 2018
Dagrenovation og bio-/restaffald:
Genbrugsekspressen
Normal tømningsdag:

Erstatningsdag:

Mandag den 21. maj - 2. pinsedag *)

Fordeles over tirsdag den 22. maj
og onsdag den 23. maj

Renovationsbilen må køre fra kl. 00.00 natten mellem mandag den 21. maj og
tirsdag den 22. maj og natten mellem tirsdag den 22. maj og onsdag den 23.
maj.
*) Husk - Det er tilladt at stille en ekstra køkkenpose pr. forskudt tømningsdag. Undlad at overfylde din sæk/beholder, brug hellere en sort sæk til det
ekstra affald.
Genbrugsekspressen – kun område 4:
Normal tømningsdag:

Erstatningsdag:

Mandag den 21. maj (2. pinsedag)

www.thisted.dk

Mandag den 28. maj

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

KÆMPE LØBEEVENT - MED 2 FORSKELLIGE LØB

FÆLLES STÆVNEPLADS VED THISTED SEJLKLUB DEN 5. JUNI, KL. 18.00 - 21.30

Er du en rigtig mand?
Så grib fat i to makkere og få jer tilmeldt det sjoveste
motionsevent for rigtige mænd!











Et stjerneløb med 7 sjove udfordrende teamopgaver
(ca. 1 km til hver post)
3-mandshold med 2 cykler
Skru op for sundheden og fællesskabet
Udfordringer på samarbejde, fysisk og holdånd
Alle kan være med uanset fysiske tilstand
(også dem over 0.1 ton)
I sætter selv tempoet og hvor mange opgaver i når
Den perfekte farsdagsgave
Pris pr. hold er 300 kr.

Hyggeligt motionsløb rundt i Thisted
- En klassiker i Thy










For både vandrere, motionister og eliteløbere
Flot udsigt over Thisted Bredning
6 km: Voksne 60 kr. - Børn 40 kr.
10 km: Voksne 80 kr. - Børn 60 kr.
15 km: Voksne 100 kr. - Børn 80 kr.
NYT: Walk&Talk 6 km: 40 kr. (uden tidstagning)
Motionsløb med plads til alle

Online tilmeldingsfrist den 1. juni (tilmelding på
dagen + 20 kr.)
Tilmelding på www.thyrace.dk

Tilmelding på www.sportstiming.dk
Tilmeldingsfrist den 1. juni

6 km - 10 km - 15 km

Kom og hep på stævnepladsen

DER ER MUSIK, ØL OG PØLSER

