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

MØD DIN BORGMESTER
- og andre medlemmer af Kommunalbestyrelsen
Har du et emne, du gerne vil drøfte med politikerne i din
kommune? Så har du muligheden for det nu.
Alle interesserede er velkomne.
Mødet finder sted Torsdag den 20. juni 2019
i Aktivitetscenter Vestervig-Agger
Mødet starter kl. 19.00 og slutter ca. kl. 21.00.
Ingen tilmelding er nødvendig, man møder bare op.
EAN nr. 5798003990422
Kunde nr. 141690

Info om affald

OFFENTLIG LICITATION
Ved du ….
Thisted kommune udbyder opførelse af
Ny Rolighedsbørnehave
samt ombygning af Østermølleafdelingen.

Info om affald

Har du eller din pårørende
mild til moderat demens?
EAN: 5798 00399 0781
Nordjyske
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Aktiv med demens – onsdagsannoncering
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Tid: Hver mandag i lige uger kl. 13.00 – 15.00
Tid: Hver mandag i lige uger kl. 13.00 – 15.00
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JULI: Sommerferie
JULI: Sommerferie

Tilmelding påkrævet. Ved tilmelding eller spørgsmål
kan Thisted
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demenskoordinatorer
Tilmelding
påkrævet.
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Ved du ….

Se mere på
www.thisted.dk
Totalrådgiver:
Raabys Tegnestue I/S
Frederiksgade 10
7700 Thisted

Dragsbækcentret

Torsdag den 4. juli kl. 14.00-17.00
Ingeniør:
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Remondis på tlf. 43 48 92 51.
dis på tlf. 43 48 92 51.
9000 Ålborg
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som brugermed Peter Kibsgård.
skydende til butikken
dit nærmeste
genbrugsMusikeftermiddag
center.
vil vi i stedet
flere poser end du gør. Det giver
da Så
mening,
ikk’? udlevere dem til andre
Entre, kaffe og kage 30 kr.
borgere, som bruger flere poser end du gør. Det
Kørselsordning på tlf. 9917 4440 mellem
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Thisted Kommune på: www.thisted.dk/job

Ledige stillinger

