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Info om affald
Ved du...

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

… at du skal fjerne plastomslaget fra magasiner,
inden du afleverer papiret til genbrug?
Plastomslaget kan afleveres som blød plast til
Genbrugsekspressen eller på genbrugscentrene.
Papiret kan afleveres til Genbrugsekspressen, til
genbrugsstationerne og på genbrugscentrene i
kommunen.
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5798003990545 – Thy Total
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Udbud af erhvervsarealer
ved Thistedvej/Industrivangen, Hanstholm
Udbud af erhvervsarealer ved Thistedvej/Industrivangen, Hanstholm
Arealet
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