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EAN 5798003990545 – Thy Total
Kunde nr. 143408
Udbud

SÆT FOKUS PÅ SUNDHEDEN
Sunde
vaner

SUNDHEDSTILBUD

af erhvervsarealer
ved Thistedvej/
Udbud afIndustrivangen,
erhvervsarealer ved Thistedvej/Industrivangen,
Hansth
Hanstholm

Rygestop

Kom og kvit (Rygestop med løbende optag)
Mandage kl. 17.00 - 18.30 i Thisted
Første gang efter sommerferien er den 20. august
Rygestop i naturen
Opstart onsdag den 22. august kl. 16.30 - 18.30
Forskellige steder i den smukke natur i hele Thy
Lær at tackle kroniske smerter
Opstart mandag den 27. august kl. 15.00 - 17.30 i Thisted

Lær at tackle hverdagen som pårørende
Opstart mandag den 27. august kl. 18.30 - 21.00 i Thisted
Livsstilshold med løbende optag (NYT KONCEPT)
Opstart torsdag den 6. september kl. 16.00 - 17.30
Lær at tackle angst og depression
Opstart onsdag den 12. september kl. 16.00 - 18.30 i Thisted

Arealet er på i alt ca. 178.000 m2 og udbydes til

Arealet er på i alt ca. 178.000 m² og udbydes til mindstepriser på henholdsvis 40 kr. pr. m² ekskl. m
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Alle hold er gratis
Se mere information om holdene og tilmelding
på hjemmesiden.

Mere energi
i hverdagen

www.thisted.dk/sundhed

Ved du...
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Købstilbud skal indsendes Arealet
på den i udbudsmaterialet
særlige tilbudsblanket
vedlagt
kortbilag me
udbydes i henhold
til Social- og
Indenrigsal/størrelse og skal være Thisted Kommune, Erhvervsafdelingen, Asylgade 30, 7700 Thisted i hæn
ministeriets
bekendtgørelse
nr.erhverv@thisted.dk.
799 af den 24.
den 29. august kl. 8.00. Købstilbud
kan også
indsendes via mail til
juni 2011om
udbud ved
salg
kommuArealer vil blive solgt til højestbydende,
menoffentligt
kommunen forbeholder
sig ret
til atafforkaste
alle indk
hold til § 6 i Social- og Indenrigsministeriets
bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af komm
nens faste ejendomme.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Torben Pedersen, tlf. 9917 1701 eller Inge Slavensk

Info om affald

Info om affald

25 kr. pr. m2 ekskl. moms for bagvedliggende

Arealet udbydes i henhold til Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af den 24. jun
arealer. Salg og udstykning af arealer sker efter
Livsstilshold
udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Ledige stillinger

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

www.thy360.dk

…at du kan lægge dine små batterier i en klar
plastpose på låget af din affaldsbeholder/affaldsatterier i en klar plastpose på låget af din affaldsbeholder/affaldsstativ. Så tager renovatøstativ. Så tager renovatøren posen med næste
n henter affald.
gang han henter affald.

Interesserede købere kan ved henvendelse til
Teknik og Erhverv få tilsendt udbudsmateriale
indeholdende vilkår for køb samt øvrige bestemmelser om arealets anvendelse mv. Materialet kan
også ses på Thisted Kommunes hjemmeside:
www.thisted.dk/grundsalg
Købstilbud skal indsendes på den i udbudsmaterialet særlige tilbudsblanket vedlagt kortbilag
med indtegnet areal/ størrelse og skal være
Thisted Kommune, Erhvervsafdelingen, Asylgade
30, 7700 Thisted i hænde senest onsdag den
29. august kl. 8.00. Købstilbud kan også indsendes via mail til erhverv@thisted.dk.
Arealer vil blive solgt til højestbydende, men
kommunen forbeholder sig ret til at forkaste alle
indkomne tilbud i henhold til § 6 i Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om offentligt
udbud ved salg af kommunale ejendomme.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse
til Torben Pedersen, tlf. 9917 1701 eller Inge
Slavensky, tlf. 9917 2276.

