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

TID Torsdag den 18. maj 2017, kl. 07.30 – 09.45
STED Ideal Combi A/S, Nørre Allé 51 Hurup, Hovedindgangen
ORDSTYRER Peter Malling Donslund, sektionsleder Erhverv
07.30 – 07.45

ANKOMST OG KAFFE

07.45 – 08.00

VELKOMMEN TIL BUSINESS BREAKFAST
v/Mogens Kruse Andersen,Direktør for Teknik
og Erhverv, Thisted Kommune
VELKOMMEN TIL IDEAL COMBI A/S
v/Martin Søgaard, Økonomidirektør, Ideal
Combi A/S

08.00 – 09.30 OPLÆG OG WORKSHOPS OM TILTRÆKNING AF ARBEJDSKRAFT
Oplæg 1: Ideal Combi A/S
v/Martin Søgaard, Økonomidirektør

Normal tømningsdag:

Erstatningsdag:

Fredag den 12. maj (St. Bededag)

Fordeles over onsdag den 10. maj
og torsdag den 11. maj

Renovationsbilen må køre fra kl. 00.00 natten mellem tirsdag den 9. maj og
onsdag den 10. maj og natten mellem onsdag den 10. maj og torsdag den 11.
maj.
Genbrugsekspressen – KUN område 2:
Normal tømningsdag:

Erstatningsdag:

Fredag den 12. maj (St. Bededag)

Fredag den 19. maj

Har du ekstra affald – så køb EKSTRA-strips. Forhandlere kan ses på
www.thisted.dk/affaldBorger

www.thy360.dk

FORSKYDNINGER OMKRING
ST. BEDEDAG 2017 (12. MAJ)
RENOVATION

Se en samlet oversigt over helligdagskørsel på www.thisted.dk/affaldBorger
Husk, at du kan få besked om forskydninger i afhentningsdage ved at tilmelde
dig vores sms/mailservice på www.thisted.dk/affaldBorger, eller i Affald Thy
appen

Oplæg 2: Cimbria A/S
v/Niels Ulrik Bliksted, Fabrikschef
Workshop
Oplæg 3: netIP A/S
v/Carsten Hedemann, Adm. direktør
Oplæg 4: Dolle A/S
v/Francois Grimal, Direktør
Workshop
09.30 – 09.45 PLENUM OM DAGENS TEMA
09.45 – 10.00 AFRUND OG NETWORKING
Efter afrundingen kan du få en snak med
Jobcenteret, Thy Erhvervsforum og Erhvervskontakten.
10.00 - 12.00

RUNDVISNING PÅ IDEAL COMBI
Husk og tilmeld dig rundturen ved tilmelding til Business Breakfast.

Tilmelding senest på dagen d. 18. maj på erhverv@thisted.dk
eller via SMS til Erhvervskonsulent Torben Pedersen på 2460 1979.

Åbningstider ved Thisted
Kommunes genbrugscentre- og butikker
den 12. maj - Store Bededag
Thisted

Centret

Butikken

kl. 10.14
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Sydthy

kl. 10-14

Lukket

Hanstholm

kl. 10-14

Lukket

Frøstrup

Lukket
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Kommunal
rottebekæmpelse
I de næste måneder vil relevante ejendomme i
landzone samt landbrug i byzone få besøg af
Thisted Kommunes rottebekæmper – Kiltin – og
bekæmpelse vil blive foretaget, hvor der er rotter. Der vil også ske kommunalt tilsyn på ejendomme med sikringsordninger.
I byzoneområder i øvrigt og sommerhusområder
sker bekæmpelse kun, hvis man henvender sig til
kommunen.
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 undergivet
en autoriseret persons instruktion og arbejder
på dennes ansvar, bekæmpe rotter med kemiske
midler.
Såfremt man konstaterer rotter eller har
mistan-ke 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 Borgerservice på tlf. 99171717.
Der gøres samtidig hermed opmærksom på, at
man har pligt til at have et husnummer stående
synligt, helt fremme ved vejen. Såfremt husnummeret er bortkommet, kan et nyt bestilles
på kommunens materielplads på Rævebakken
i Vildsund, tlf. 20881262, Kurt Holm. Husnummer udleveres gratis.

Vibedal
Bustur til Mors. Der er afgang fra Vibedal kl.
10.00, og der forventes hjemkomst ca. kl. 16.00.
Spisning på Ø. Vildsund Færgekro
Menu: Karbonader med grøntsager og
bearnaisesovs
Hjemmelavet islagkage og kaffe.
Pris:
Bus, mad, inkl. en genstand:
250 kr. pr. person.

Kristianslyst
Mandag den 22. maj kl. 13.00
Bustur ud i det blå med kaffe på Vesløs Kro.
Pris: 75 kr. for bustur + kaffe.
Tilmelding til Oasen tlf. 9917 3946
senest den 18. maj.
Arrangør: Aktivkomiteen.

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

www.thisted.dk

