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Borgermøde om
udviklingsplaner for
Vorupør og Klitmøller
Thisted Kommune er gået i gang med udviklingsplaner for Vorupør og Klitmøller. Planerne skal
sikre, at vi får endnu mere ud af turismen
samtidig med at Vorupør og Klitmøller bliver
bedre byer, at bo og drive forretning i.
Arbejdet er lige gået i gang. Vi har derfor brug
for dine ideer og forslag, inden vi går videre med
planerne.
Vorupør og Klitmøller er nået langt i deres
udvikling som turistbyer. Udviklingsplanerne skal
handle om, hvad de næste skridt i de to byers
udvikling skal være. Planerne skal f.eks. finde
svar på følgende spørgsmål:
- Hvordan får vi flere til at overnatte i de to byer?
- Hvad skal der til for at udvikle erhvervslivet
med flere butikker, spisesteder, wellness mv.?
- Har vi de rigtige steder til udendørsarrangementer og -aktiviteter?
- Er der behov for bedre faciliteter til turisterne?
- Kan trafik og parkering afvikles på en
bedre måde?
- Er der behov for byforskønnelse?
Vi håber, du vil være med og bidrage med ideer
til udviklingen i din by!
Thisted Kommune inviterer derfor alle
interesserede til møder, som finder sted:
Vorupør: Den 26. november 2019
kl. 19:00-21:00 på Klitmøller Friskole,
Skolestien 3, Klitmøller, 7700 Thisted.
Klitmøller: Den 28. november 2019
kl. 19:00-21:00 på Silicon VØ,
Vesterhavsgade 13, Vorupør,
7700 Thisted.
Planerne udarbejdes i samarbejde med RealDania
og Dansk Kyst og Naturturisme.

KLITROSEN, KLITMØLLER
Generalforsamling i Aktivkomitéen
torsdag den 21. november 2019 kl. 14.00.
Dagsorden i følge vedtægter.
Efter valget vil der være kaffe og
underholdning ved Thisted Brassband.
ALLE ER VELKOMNE.

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
EAN
nr. 5798003990422
undergivet en autoriseret persons instruktion
Kunde
nr. 141690
og arbejder
på dennes ansvar, bekæmpe rotter
med kemiske midler.
Info om affald
Ved du ….

Info om affald
Ved du...

KRISTIANSLYST

Mandag den 18. november kl. 14.00
Valg til Aktivkomiteen.
Der skal lyde en kraftig opfordring til alle med
bopæl i Kristianslyst området, at møde op denne
dag, for at være medbestemmende om, hvem
der skal vælges.
Der serveres gratis kaffe med efterfølgende
bankospil, 2 plader til hver.
Vi håber på stort fremmøde.
Tilmelding til Oasen tlf. 99173946 senest den
15. november 2019.
Arrangør: Aktivkomiteen.

Høretab
Høreapparater

og mennesket mellem ørerne
Har du nedsat hørelse
– eller kender du en der har?
Foredrag om hørenedsættelse og hvad deraf
følger.
Mandag den 2. december 2019 kl. 16.00 - 18.00
på Kommunikationscenter Thisted
Kr. Kolds Gade 3, 2. sal
7700 Thisted.
• Hvad gør man, hvis man har mistanke om
at man hører dårligt?

….at
dette årsdette
sækkeruller til genbrugsekspressen
inden
• Hvorfor kan
detden
være svært at skelne
….du
atskal
du indløse
skal indløse
31.
december
2019? til genbrugsselvom lyden er høj nok?
års
sækkeruller
Det kan du gøre i appen Affald Thy eller på www.thisted.dk/genbrugseksekspressen inden den
• Er høreapparatet havnet i skuffen?
pressen

31. december 2019?

– Hvordan får man glæde af det?
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kan man
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der
være
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til
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for det nye år.
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Fra 1. januar 2020 vil der
være nye sækkeruller til
rådighed for det nye år.

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

tale,

hjælpe som pårørende?

Kom og hør foredraget og mød andre med samme problem. Der er teleslynge.
Foredraget er gratis og åben for alle, som er
bosiddende i Morsø- og Thisted Kommune.
Tilmelding senest den 28. november 2019
tlf. 99 17 27 25
mail: kommunikationscenter@thisted.dk
Max. 25 deltagere

www.thy360.dk

