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nto nr. 143613

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

Oktoberfest
Oktoberfest

Solgården

Indbydelse
til offentligt arrangement
Indbydelse til offentligt arrangement

Torsdag den 4. oktober kl. 18.00

Oplev Oplev
slagere
sunget
af
slagere sunget
af

Inviterer Solgården til Tartelet-Fest.
Pris: 80 kr. inkl. drikkevarer og musikalsk underholdning.
Tilmelding senest 28. september 2018 til
Leif på tlf. 2338 4188.
Aktivkomiteen, Solgården i Hundborg.
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Østerild Multicenter
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m og nyd den gode musik og få en svingom!
kl. 16.30 - 19.30

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

Kom og nyd den gode musik og få en svingom!

125 kr. pr. person inkl. underholdning
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Der serveres: 3 stk. små håndmadder fra Hannæs
Mobil Køkken og kaffe med småkager.
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aling 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.

Arrangeret af Aktivkomiteerne og
de tre Ældrecentre
Trye 9917 3020 - Fjordglimt 9917 3860
Solhjem 9917 4545

Vibedal
Aktivkomiteen afholder Cabaret med ”Giro
413-sange” fra 60’erne.
Der medvirker 15 lokale aktører i Cabaretten.
Søndag den 7. oktober kl. 14.00 – 16.00
på Storetorv, Vibedal.
Pris 50 kr. inkl. kaffe og brød.
Tilmelding og kørsel: Ring til Kernen på
Info
om affald
tlf. 9917 4031
(onsdag).

Info om affald
Ved du...

Skitsen skal forstås således (og gælder både for by- og landzone)
 Hele kørebanen + 1 m til hver side skal være fri for beplantning i 4,5 m højde.
 Over fortov/cykelsti og rabat skal der være frit i 2,8 m højde.
 Hæk og hegn skal holdes bag skel mod vejen.
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gadebelysningen
Træbeskæring er nødvendig for at sikre at gadebelysningen kan komme ned på vejbanen, ligesom vejskilte altid skal
være synlige. Af hensyn til sikkerheden skal brandhaner altid holdes fri for beplantning.

Beskæring skal foretages således
Over kørebanen og over den nærmeste meter
af rabat/fortov (ved kørebanen) skal der være en
frihøjde på 4,5 m, mens der over den resteende
del af fortovet skal være en frihøjde på 2,8 m.
Vejbelysning, vejskilte og brandhaner skal altid
friholdes.

Spørgsmål
Eventuelle forespørgsler rettes til Teknik og Erhverv, Drifts- og Anlægsafdelingen
Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy, tlf. 9917 1717 mail: teknisk@thisted.dk

Kommunens ret til at kræve beskæring udført
Kommunen kan ifølge Lov om offentlige veje og
Lov om private fællesveje kræve, at indklipning
og beskæring bliver udført. Er det nødvendigt
vil kommunen fastsætte en tidsfrist for arbejdets
udførelse. Overskridelse medfører, at klipning
m.m. vil blive udført for grundejers regning.
Beskæring af træer omkring gadebelysningen
Træbeskæring er nødvendig for at sikre at gadebelysningen kan komme ned på vejbanen, ligesom vejskilte altid skal være synlige. Af hensyn til
sikkerheden skal brandhaner altid holdes fri for
beplantning.
Spørgsmål
Eventuelle forespørgsler rettes til Teknik og
Erhverv, Drifts- og Anlægsafdelingen
Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy, tlf. 9917 1717
mail: teknisk@thisted.dk

…. at brugt papir kan blive til nyt papir og
genanvendes op til 7 gange?

r og genanvendes op til 7 gange?

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

