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

Udbud af 9 parcelhusgrunde
Fjordsiden, Heltborg

Sommerkoncert
med Bjørn Hansen

Ved du ….

Info om affald

På Åbakken, Nørre Allé 21, Hurup
Søndag den 18. august kl. 14.30
Entre 50,Inkl. kaffe med brød.
Mulighed for køb af
øl og vand.
Arrangør:
Aktivkomitéen
Lodtrækning på
entrébillet

…. at Genbrugsekspressen kommer rundt 12
gange om året og henter affald til genbrug fra din
adresse?

www.thisted.dk
Grundene har en størrelse fra 1.679 m2 til 2.591
m2. Grund nr. 2 – 4 – 8 – 10 udbydes til en mindstepris på 125.000 kr. Grund nr. 9 – 11 – 13 – 18
– 20 udbydes uden mindstepris.
Grundene udbydes i henhold til Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni
2011om offentligt udbud ved salg af kommunens
faste ejendomme.
Interesserede købere kan ved henvendelse til
Teknik og Erhverv få tilsendt udbudsmateriale indeholdende vilkår for køb samt bestemmelser om
grundenes bebyggelse m.v. Materialet kan også
ses på Thisted Kommunes hjemmeside www.
thisted.dk/grundsalg.
Tilbud skal indgives på særlig tilbudsblanket,
som indgår i udbudsmaterialet. Købstilbud skal
være Thisted Kommune, Teknik og Erhverv i hænde senest den 30. august 2019 kl. 8.00.
Grundene vil blive solgt til højestbydende, men
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. 99 17 22 76 eller teknisk@
thisted.dk.

På www.thisted.dk/genbrugsekspressen kan du læse:
• om ordningen
• om de 14 kategorier af affald, som vi henter
• om hvordan du bestiller de gratis sækkeruller, som hører til din adresse og meget andet.
I appen Affald Thy kan du se, hvornår du henter
affald til Genbrugsekspressen på din adresse.

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

FJORDGLIMT
Anderledes uge med telt i haven fra
den 20. august til den 23. august.
Tema: Mad som vor mor lavede den
Tirsdag den 20. august kl. 10.30
”Wustemellemmad” og kaffe, pris 25 kr.
Onsdag den 21. august kl. 14.00
Kagebord med kager som i gamle dage, 50 kr.

www.thy360.dk

Torsdag den 22. august kl.12.00
Grydestegt kylling og en efterret, 150 kr.
Sidste tilmelding den 19. august kl. 12.00
på 9917 3892
Fredag den 23. august kl. 10.30
Gudstjeneste i teltet
Mandag den 26. august kl. 14.00
Fællessang i Storstuen

