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

hjem
hjems EAN nr. 5790000381913
denr. 143613
Torsdag den 13. juni
es kl.
med
taget i uge 23
19.00

Fredag den 14. juni
kl. 17.30

Klitrosen, Klitmøller

================================================
Banko på Solhjem
Fællesspisning på Solhjem

rsdag
den 13. juni kl. 19.00
Det foregår i kælderen

anko på Solhjem
Opråber Henry Bøjesen
Pris 10 kr. pr. plade
Der spilles med bingo + banko
30 gevinster ingen skal dele.
Kaffe, øl og vand kan købes.

binvej 15 a, Østerild

Hovedret, softice og kaffe
Pris 150 kr.
Øl og vand kan købes.
Underholdning ved 3 x Hans
Tilmelding senest
Den 9. juni tlf. 9917 4538 (8-13)

Alle er velkomne
Alle er velkomne
foregår
i kælderen
Aktivkomiteen og Solhjem
Aktivkomiteen og Solhjem
åber Henry Bøjesen
10 kr. pr. plade
spilles med bingo + banko
gevinster ingen skal dele.
. 141690
e, øl og Åbningstider
vand kan købes.
på genbrugscentrene
mer 5798003990422

le
er velkomne
- grundlovsdag og pinsen
ider på genbrugscentrene - grundlovsdag og pinsen
Kundenr.
141690
Aktivkomiteen
og
Eannummer 5798003990422

Lørdag den 15. juni kl. 11.00 – 15.00
Vi afholder en sommerdag i teltet
på p-pladsen ved Klitrosen.
Der vil være:
- Besøg af veteranmotorcykler
- Loppemarked
- Amerikansk lotteri
- Salg af ”nørkleting”
- Salg af lidt godt til ganen
ALLE er meget velkomne

Ledige stillinger
Se ledige stillinger ved
Thisted Kommune på: www.thisted.dk/job
EAN nr. 5798003991504

Udbud af areal (B1) til almene boliger
Udbud af areal
til almene
boliger
Del af matr.
nr. (B1)
32a,
Klitmøller
Huse,
Vandet,
Vangvej
16A,
Klitmøller
Del afV.
matr.
nr. 32a, Klitmøller
Huse, V. Vandet,
Vangvej
16A, Klitmøller

Solhjem

Onsdag den 5. juni 2019 (Grundlovsdag)

Åbningstider på genbrugscentrene - grundlovsdag og pinsen

Centret
Butikken
5. juni
2019 (Grundlovsdag)
Thisted Genbrugscenter: Onsdag den
kl. 8.00
– 12.00
kl. 8.00 – 12.00
Sydthy Genbrugscenter:
kl. 8.00 – 12.00
kl. 10.00 – 12.00
Centret
Butikken
HanstholmThisted
Genbrugscenter:
kl.
8.00
–
12.00
Genbrugscenter:
kl. 8.00 – 12.00
kl.Lukket
8.00 – 12.00
Frøstrup Genbrugsplads:
Lukket
Sydthy Genbrugscenter:
kl. 8.00 – 12.00
kl. 10.00 – 12.00

edag den 14. juni kl. 17.30

ællesspisning
Hanstholm Genbrugscenter:
Frøstrup Genbrugsplads:

kl. 8.00 – 12.00
Lukket

Solhjem, Rubinvej Pinsen
15 A.

Lukket

edret, softice og kaffe
Pinsen
Søndag den 9. juni (Pinsedag) holder alle genbrugscentre lukket
150 kr.
Søndag den 9. juni (Pinsedag) holder alle genbrugscentre lukket
g vand
kan
købes.
Mandag
den 10.
juni
Centret
Butikken
Mandag
juni
Centret
Butikken
(2. pinsedag)
erholdning
vedden
3 10.
x Hans
(2. pinsedag)
Thistedsenest
Genbrugscenter:
kl. 10.00 – 14.00
kl. 10.00 – 14.00
melding
Thisted Genbrugscenter:
kl. 10.00 – 14.00
kl. 10.00 – 14.00
Sydthy Genbrugscenter:
kl.
10.00
–
14.00
Lukket
Sydthy
Genbrugscenter:
kl.
10.00
–
14.00
Lukket
9. juni tlf. 9917 4538 (8-13)
HanstholmHanstholm
Genbrugscenter:
kl. 10.00
– 14.00
Genbrugscenter:
kl. 10.00
– 14.00
Frøstrup Genbrugsplads:
Lukket
Frøstrup Genbrugsplads:
Lukket

le er velkomne

Lukket
Lukket

Aktivkomiteen og Solhjem

Husk, at der er åbent 24-7 på Thisted og Hanstholm Genbrugscentre

er der
åbent 24-7 på Thisted og Hanstholm Genbrugscentre

Renovation – Grundlovsdag og 2. pinsedag
Bio-/restaffald og dagrenovation hentes på normal vis
onsdag den 5. juni 2019 - Grundlovsdag
Afhentning af bio-/restaffald og dagrenovation, som normalt skal hentes mandag den 10. juni 2019, bliver fordelt over tirsdag den 11. juni og onsdag den
12. juni 2019.
OBS! Renovatøren må køre fra midnat disse to dage (den 11. og 12. juni 2019).
Hvis adressen ikke er tilmeldt standpladsafhentning anbefaler vi, at beholderen
stilles i skel om aftenen mandag den 10. juni.

Genbrugsekspressen
Husk, at Genbrugsekspressen samler affald ind både Grundlovsdag og 2. pinsedag.

Arealet (B1), der er under udstykning, er på ca. 8.725 m² og udbydes til salg med henblik på opførelse af
min.
7 og max.
14 almene
udbydes uden
mindstepris
ud fra
opArealet
(B1),
der erboliger.
underArealet
udstykning,
er på
ca. 8.725
m2tildelingskriteriet
og udbydes højest
til salg
nåelige
svarende
markedsprisen.
med pris
henblik
påtilopførelse
af min. 7 og max. 14 almene boliger. Arealet udby-

des uden mindstepris ud fra tildelingskriteriet højest opnåelige pris svarende

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

Arealet udbydes
i henhold
Socialog Indenrigsministeriets
bekendtgørelse
Udbudsmateriale
indeholdende
vilkårtil
kan
ses på Thisted
Kommunes hjemmeside www.thinr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste
sted.dk/grundsalg.
ejendomme.

Tilbud skal indgives på særlig tilbudsblanket som indgår i udbudsmaterialet. Købstilbud skal være Thisted Kommune, Teknik og Erhverv, Kirkevej 9, 7760 Hurup i hænde senest den 21. juni 2019 kl. 8.00.

Udbudsmateriale indeholdende vilkår kan ses på Thisted Kommunes hjemmeside www.thisted.dk/grundsalg.

Købstilbud vil blive fremlagt til endelig politisk godkendelse på Kommunalbestyrelsens møde den 27.
august 2019.

Tilbud skal indgives på særlig tilbudsblanket som indgår i udbudsmateri-

alet. Købstilbud
være
Thistedalle
Kommune,
Teknik
og Erhverv,
Kirkevej
9,
Kommunen
forbeholderskal
sig ret
til at forkaste
indkomne tilbud
i henhold
til § 6 i Socialog Indenrigsministeriets
bekendtgørelse
offentligtden
udbud
vedjuni
salg af2019
kommunale
ejendomme.
7760 Hurup
i hændeom
senest
21.
kl. 8.00.
Yderligere
oplysninger
fås ved
henvendelse
til Inge Slavensky,
tlf.godkendelse
9917 2276 eller teknisk@thisted.dk
Købstilbud
vil blive
fremlagt
til endelig
politisk
på Kommunal-

bestyrelsens møde den 27. august 2019.
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.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Inge Slavensky, tlf. 9917 2276
eller teknisk@thisted.dk

