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

Thisted Kommunes
Jobcenter
Holder lukket for telefonisk og personlig henvendelse, fredag den 8. juni 2018, grundet internt
kursus.

Thisted Kommunes
administration
Grundlovsdag tirsdag den 5. juni 2018
er Teknik og Erhverv i Hurup, Rådhuset i Thisted
samt Jobcentret i Thisted lukket.

Plejecenter Klitrosen
Lørdag den 16. juni kl. 11.00 – 16.00
Sommermarked på Krovej 3, Klitmøller
Dagen byder bl.a. på loppemarked, musik og
kagekonkurrence.
For tilmelding til kagekonkurrencen, leje af stadeplads (120x80 cm, 50 kr. Først til mølle!)
Kontakt Ella senest den 6. juni på tlf.: 2440 1195

Solhjem
Loppemarked på Rubinvej 15 a, Østerild
Lørdag den 9. juni kl. 10.00 – 15.00
Vi modtager ”lopper” til dagen!
Der vil være forskellige boder med salg af:
Hjemmebagte vafler m/is - syltetøj - sukker
Kaffe - Øl - Vand
Gaver på lodder mm.

Dragsbækcentret
Torsdag den 7. juni kl. 14.30 – 16.30
Vi tager på en bustur ud i det blå med en forfriskning undervejs.
Vi vil nyde vores flotte natur og håber på en hyggelig eftermiddag.
Alle er velkommen. Pris 50 kr. Tilmelding senest
den 4. juni kl. 12.00 på tlf. 9917 4440.
Du kan blive hentet kl. 14.00 og kørt hjem kl.
16.30 for blot 25 kr. Ring og giv besked senest
kl. 10.00 på dagen.
Torsdag den 14. juni kl. 14.30 – 16.30
Vi holder øl-smagning fra Thisted Bryghus og
Kristian Richardt Møller vil fortælle undervejs.
Kom og deltag i en hyggelig eftermiddag med
specialøl, der er lavet med omhu. Det er ganske
GRATIS. Den gode stemning krydres med fællessang. Derudover kommer der en fra ældreseniorrådet og fortæller ganske kort om, hvad du som
ældre kan bruge dem til.
Du kan blive hentet kl. 14.00 og kørt hjem kl.
16.30 for blot 25 kr. Ring og giv besked senest
kl. 10.00 på dagen.
Torsdag den 21. juni kl. 16.00 – 19.30
Vi holder vores årlige Sct. Hans fest, hvor Michael
og Mogens spiller til fællessang.
Vi starter med lidt lækkert i caféen/terrassen og
rykker ind i salen til middag. Pris 100 kr. inkl.
drikkevarer. Tilmelding senest den 15. juni kl.
12.00 på tlf. 9917 4440.
Du kan blive hentet kl. 15.30 og kørt hjem kl.
19.30 for blot 25 kr. Ring og giv besked senest
kl. 10.00 på dagen.
Torsdag den 28. juni kl. 14.00 – 16.00
Banko, kaffe og hygge. Pris 30 kr. for kaffe, 7 kr.
pr. plade.
Du kan blive hentet kl. 13.30 og kørt hjem kl.
16.30 for blot 25 kr. Ring og giv besked senest
kl. 10.00 på dagen.

Kommunal
rottebekæmpelse
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 telefon 7020 0000.
I perioden oktober – februar vil der blive foretaget
kampagnebesøg af kommunens rottebekæmper,
og bekæmpelse vil blive foretaget, hvor der er rotter. Der vil også ske kommunalt tilsyn på ejendomme med sikringsordninger.
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.
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

Dagens overskud anvendes til gavn for beboerne
på Solhjem!
Alle er velkomne til en hyggelig dag på Solhjem!

Åbningstider på
Thisted Kommunes genbrugscentre

Venlig hilsen
Aktivkomitéen samt personalet på Solhjem

Grundlovsdag den 5. juni 2018

www.thisted.dk

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