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Udbud af 18 parcelhusUdbud af 18Tviskjær,
parcelhusgrunde Tviskjær,
Tilsted
grunde
Tilsted

nr. 5798003989938 – Thy Total

Nyt elektronisk
låsesystem i hjemmeplejen
i Thisted Kommune

Bedes medtaget i uge 38 under kommunale annoncer
===============================================================

Oktoberfest
Oktoberfest

Indbydelse
til offentligt arrangement
Indbydelse til offentligt arrangement
Oplev Oplev
slagere
sunget
af
slagere sunget
af

Thisted Kommune skifter til et elektronisk låsesystem hos de borgere, hvor hjemmeplejen har
behov for at kunne låse sig ind.
Modtager du hjemmehjælp eller har nødkald fra
Thisted Kommune, er du måske en af dem, der
inden for det næste halve år skal have installeret
et nyt låsesystem.

EAN nr. 5798003990422
Kunde nr. 141690

Hvis du er omfattet, vil Thisted Kommune sende
et brev ca. 14 dage før, det nye system skal
installeres hjemme hos dig. Det er vigtigt, at der
er nogen hjemme på det tidspunkt, der er angivet
i brevet.
De nærmere informationer vil fremgå af brevet
til dig fra Thisted Kommune.
Sundheds- og Ældreafdelingen.

Info om affald
Info om affald

ndene har en størrelse fra 987 m² til 1.700 m² og udbydes til mindstepriser fra 450.000 kr. til 550.000 kr.

Ved du ….

Grundene har en størrelse fra 987 m2 til 1.700 m2
ndene udbydes i henhold til Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011om offentligt
mindstepriser fra 450.000 kr. til
ud ved og
salg afudbydes
kommunens fastetil
ejendomme.
550.000
kr.
esserede købere kan ved henvendelse til Teknik og Erhverv få tilsendt udbudsmateriale indeholdende vilkår for køb

”Det Grå
Guld” fra
fra Sydthy.
”Det Grå
Guld”
Sydthy.
Det glæderDet
os, at glæder
vi igen i år kan
invitere
til hygge
eftermiddag/aften
i
os,
at vi
igen
i år kan invitere

til

hygge eftermiddag/aften
i
Østerild Multicenter

Onsdag den 4. oktober

Østerild
Multicenter
kl. 16.30
- 19.30
Onsdag
den
4.
oktober
Kom og nyd den gode musik og få en svingom!
kl. 16.30 - 19.30

Der serveres: 3 stk. små håndmadder fra Hannæs Mobil Køkken og kaffe med småkage

Kom og nyd den gode musik og få en svingom!

Pris: 125 kr. pr. person inkl. underholdning

Der serveres: 3 stk. små håndmadder fra Hannæs
Mobil Køkken og kaffe med småkager.

Øl og vand kan købes.

Tilmelding på grund af maden til ét af centrene senest den 2. oktober 2018 (se tlf. nr. nedenfor)
Betaling ved
indgangen.
Pris:
125 kr. pr. person inkl. underholdning.
af Aktivkomiteerne og de tre Ældrecentre
Øl og vandArrangeret
kan købes.

Trye 9917 3020 - Fjordglimt 9917 3860 - Solhjem 9917 4545
Tilmelding
på grund af maden til ét af centrene
senest den 2. oktober 2018 (se tlf. nr. nedenfor)
Betaling ved indgangen.

Ved du...

bestemmelser om grundenes bebyggelse m.v. Materialet kan også ses på Thisted Kommunes hjemmeside
w.thisted.dk/grundsalg.

Grundene udbydes i henhold til Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni
2011om offentligt udbud ved salg af kommunens
faste ejendomme.

Arrangeret af Aktivkomiteerne og
de tre Ældrecentre

stilbud skal indsendes på særlig tilbudsblanket, som indgår i udbudsmaterialet og skal være Thisted Kommune,
nik og Erhverv, Kirkevej 9, Hurup i hænde senest tirsdag, den 2. oktober 2018 kl. 8.00. Købstilbud kan også indes via mail til teknisk@thisted.dk.
ndene vil blive solgt til højestbydende, men kommunen forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud i
hold til § 6 i Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunale ejendom-

Trye 9917 3020 - Fjordglimt 9917 3860
Solhjem 9917 4545

Interesserede købere kan ved henvendelse til
Teknik og Erhverv få tilsendt udbudsmateriale
indeholdende vilkår for køb samt bestemmelser
om grundenes bebyggelse m.v. Materialet kan
også ses på Thisted Kommunes hjemmeside
www.thisted.dk/grundsalg.

rligere oplysninger fås ved henvendelse til Inge Slavensky, tlf. 9917 2276 eller teknisk@thisted.dk.

I UDBUD
LIGE NU

Købstilbud skal indsendes på særlig tilbudsblanket, som indgår i udbudsmaterialet og skal
være Thisted Kommune, Teknik og Erhverv,
Kirkevej 9, Hurup i hænde senest tirsdag, den
2. oktober 2018 kl. 8.00. Købstilbud kan også
indsendes via mail til teknisk@thisted.dk.

at vandflasker af plast kan genbruges som fleecetrøjer, havemøbler og plastbeholdere til maling?

Grundene 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.

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

…. at vandflasker af plast kan genbruges som fleecetrøjer, havemøbler og plastbeholdere til maling?

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til
Inge Slavensky, tlf. 9917 2276 eller
teknisk@thisted.dk.

Ledige stillinger
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