Thisted Kommune
Rådhuset
Asylgade 30
7700 Thisted
Tlf: +45 9917 1717
www.thisted.dk

EAN nr. 5798003991504

Annonce til indrykning i uge 10
EAN: 5790000384853
Kundenr.:
Cold Hawaii logo skal stå øverst.

Udbud af areal – del af matr.nr.
7d, Fårtoft
by, Thisted
Billedet
ønskes indsat
nederst efter annoncen.

Udbud af areal – del af matr.nr. 7d, Fårtoft by, Thisted

Kom til dialogmøde om Cold Hawaii Inland
Alle, der gerne vil vide mere om Cold Hawaii Inland, er
velkomne på

Hotel Vildsund Strand
Mandag den 18. marts 2019
kl. 18.30 – 20.30
Hotel Vildsund Strand
eller
Hotel Limfjorden
Mandag den 18. marts 2019
Tirsdag den 19. marts 2019
kl. 18.30 – 20.30
kl. 18.30 – 20.30
Arrangementerne er med spisning og kræver

ellerderfor tilmelding.

Tilmelding kan ske via mail til lese@thisted.dk

Hotel Limfjorden
eller på 9917 1821 senest fredag den 8. marts
Tirsdag den 19. 2019.
martsOplys
2019 navn, dato for arrangement og evt.
tilknytning
til forening.
kl. 18.30 – 20.30
Vel mødt!

Læs mere om projektet på www.thisted.dk –
Arrangementerne er med spisning og kræver derfor tilmelding.
Cold Hawaii Inland

Tilmelding kan ske via mail til lese@thisted.dk eller på 9917 1821 senest fredag den 8. marts 2019. Oplys
Thisted Kommune udbyder et areal, del af matr.nr. 7d, Fårtoft by, Thisted, til salg.
navn, dato
for arrangement
Thisted Kommune udbyder et areal, del af matr.nr. 7d, Fårtoft
by, Thisted,
til salg. og evt. tilknytning til forening.
Arealet, som ligger i byzone, er på ca. 1.000 m2 og udbydes til en mindstepris på 200 kr/m2 ekskl.
moms. Udgifter til byggemodning af arealet er Thisted Kommune uvedkommende.
Vel mødt!
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2011 om offentligt udbud af kommunens faste ejendomme. Tilbud skal være skriftlige og angive et fast
kl. 8.00.
beløb.
Arealet vil blive solgt til højestbydende, men kommunen forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne
tilbud i henhold til § 6 i Indenrigsministeriets bekendtgørelse om offentlige udbud.
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Købstilbud, der skal indgives på særlig tilbudsblanket, vedlagt skitseprojekt, skal være Teknik og Erhverv, Kirkevej 9, 7760 Hurup - mail teknisk@thisted.dk - i hænde senest fredag, den 22. marts 2019
Ledige stillinger
Dragsbækcentret
kl. 8.00.

Info om affald

Info om affald

Ved du…

Se ledige stillinger ved
Torsdag den 7. marts kl. 14.30-16.30
Thisted
Kommune
på: www.thisted.dk/job
Musikeftermiddag med besøg af
Arealet
vil
blive
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men
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ne
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Entre,
inkl.
kaffe og kage
kr.
Torsdag den 14. marts kl. 14.30-16.30
Søren Ryge,oplysninger
kendt fra tv,fås
kommer
på besøg og til Teknik og Erhverv, Inge Slavensky, 99 17 22 76 eller tekYderligere
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Pris
50 kr.
nisk@thisted.dk.
Tilmelding senest den 8. marts på tlf. 9917 4440
mellem kl. 9.00-12.00
Torsdag den 21. marts kl. 14.00-16.30
Bankospil. Plader á 10 kr. Pris for kaffe 30 kr.
Torsdag den 28. marts kl. 17.00-21.00
Forårsfest med sang, musik og lotteri. Pris 150 kr.
Tilmelding senest den. 21. marts på
tlf. 9917 4440 mellem kl. 9.00-12.00
Kørselsordning på tlf. 9917 4440
mellem kl. 9.00-12.00

…at porcelæn og keramik ikke må blandes
sammen med glas, når du sender det til genbrug.
Årsagen er, at glas kan genbruges, mens
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afleveres
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genbrugscentrene.
Glas kan afleveres med Genbrugsekspressen, på genbrugsstationerne
og på g
www.thisted.dk
Porcelæn
og keramik
kan kun afleveres på
Porcelæn og keramik kan kun
afleveres
på genbrugscentrene.
genbrugscentrene.

