HØSTFEST

på Kristianslyst, Nørreallé 53, 7700 Thisted
Onsdag den 18. september 2019
fra kl. 12 til ca. kl. 15.30.

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

Pris kr. 155,- incl. Mad, Drikkevarer (2 genstande),
kaffe med brød.
Underholdning: Uggi Larsen mfl.
Gevinster på amerikansk lotteri.
Tilmelding: tlf. 99173946 senest 13.09.2019 –
max 90 pladser.
Vel mødt: Aktivkomiteen og Kristianslyst

Thisted Kommune
indbyder til flagdag for
Danmarks udsendte

Dragsbækcentret

Den 5. september 2019 er den officielle flagdag
for Danmarks udsendte, også i år højtideliggøres
dagen i Thisted Kommune. Arrangementet er et
samarbejde med soldaterforeninger og Beredskabsstyrelsen Nordjylland.
Program
Kl. 16.15
March gennem byens gågade ført an af Hjemmeværnets Musikkorps fra Mors og med faner i
spidsen.

Torsdag den 5. september kl. 11.30-14.00
Høstfest. Kom og hyg dig med fællesspisning
og sang. Underholdning ved Michael og Mogens.
Pris 100 kr. inkl. 1 genstand. Tilmelding senest
den 2. september på tlf. 9917 4440 mellem
kl. 9.00-12.00
Torsdag den 12. september kl. 14.30-16.30
Musikeftermiddag med Mallebandet.
Entre, kaffe og kage 30 kr.

Hjemmeværnets Musikkorps fra Mors
underholder.
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Kunde nr. 141690

Ved du ….

Torsdag den 12. september kl. 17.30
er der høstfest på Klitrosen.
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Over kørebanen og over den nærmeste meter af
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Vejbelysning, vejskilte og brandhaner skal altid
Spørgsmål
Eventuelle forespørgsler rettes til Teknik og Erhverv, Drifts- og Anlægsafdelingen
friholdes.
Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy, tlf. 9917 1717 mail: teknisk@thisted.dk
Kommunens ret til at kræve beskæring udført
Kommunen kan ifølge Lov om offentlige veje og
Lov om private fællesveje kræve, at indklipning
og beskæring bliver udført. Er det nødvendigt vil
kommunen fastsætte en tidsfrist for arbejdets
udførelse. Overskridelse medfører, at klipning
m.m. vil blive udført for grundejers regning.

Menu: Marineret skinkesteg med kartofler, coleslaw, carotter, blommetrifli, kaffe og småkager.
Pris: 175 kr. incl. 2 genstande.
Musik ved Rytmix.
Tilmelding på tlf. 2440 1195 (Ella),
senest den 6. september (først til mølle).

Beskæring af træer omkring gadebelysningen
Træbeskæring er nødvendig for at sikre at gadebelysningen kan komme ned på vejbanen, ligesom vejskilte altid skal være synlige. Af hensyn
til sikkerheden skal brandhaner altid holdes fri
for beplantning.
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FORPAGTER 97 HEKTAR
LANDBRUGSJORD UD
FRA 1. JANUAR 2020
OG FEM ÅR FREM
Se mere på thisted.dk/forpagt

Skitsen skal forstås således (og gælder både for
by- og landzone)
• Hele kørebanen + 1 m til hver side skal være
fri for beplantning i 4,5 m højde.
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Vejbelysning, vejskilte og brandhaner skal altid friholdes.
• Hæk og hegn skal holdes bag skel mod vejen.
Kommunens ret til at kræve beskæring udført
Skitsen skal forstås således (og gælder både for by- og landzone)
 Hele kørebanen + 1 m til hver side skal være fri for beplantning i 4,5 m højde.
 Over fortov/cykelsti og rabat skal der være frit i 2,8 m højde.
 Hæk og hegn skal holdes bag skel mod vejen.

Kommunen kan ifølge Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje kræve, at indklipning og beskæring bliver udført. Er det nødvendigt vil kommunen fastsætte en tidsfrist for arbejdets udførelse.
Overskridelse medfører, at klipning m.m. vil blive udført for grundejers regning.
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Tirsdag den 17. september kl. 14.00-17.00
Bustur til Svinkløv Badehotel, hvor vi nyder vores
medbragte lækkerier i bussen med flot udsigt til
hotellet og havet. Pris 50 kr. Tilmelding senest
den 13. september på tlf. 9917 4440 mellem
kl. 9.00-12.00

Kl. 16.35
Velkomst på Store Torv ved borgmester
Ulla Vestergaard.
Torsdag den 19. september kl. 14.00-16.30
Hovedtaler er Berth Larsen, pensioneret overlæge
Bankospil. Plader á 10 kr. Pris for kaffe 30 kr.
ved Thisted Sygehus, i dag ansat som kaserneTorsdag den 26. september kl. 14.30-16.30
læge ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland.
Musikeftermiddag med Lars Nielsen
I forbindelse med sin kontrakt med Forsvaret har
EAN nr. 5798003990422
fra Lungekoret. Entre, kaffe og kage 30 kr.
han været udsendt til felthospitaler, som krigskirurg i Afghanistan flere gange.
Kunde nr. 141690

Arrangørerne håber på god opbakning til
Ved du ….
arrangementet fra Thisted Kommunes borgere.

Beskæring af beplantning

Spørgsmål
Eventuelle forespørgsler rettes til Teknik og
Erhverv, Drifts- og Anlægsafdelingen
Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy, tlf. 9917 1717
mail: teknisk@thisted.dk
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tid om affaldsafhentning/-tilmelding alt efter hvilken ordning, der lige gælder på din adresse.
Under punktet ”Bestil”, kan du bl.a. bestille sækkeruller til Genbrugsekspressen.

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

www.thisted.dk

