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Info om affald
Ved du ….

Renovation
Renovation

Information om affald i forbindelse med påsken 2020

Normal tømningsdag:
Torsdag den 9. april 2020(Skærtorsdag)

Erstatningsdag:
Fordeles over mandag den 6. april 2020*), tirsdag den 7.
april 2020*) og onsdag den 8. april 2020 *)
Fredag den 10. april 2020(Langfredag)
Fordeles over mandag den 6. april 2020*), tirsdag den 7.
april 2020*) og onsdag den 8. april 2020 *)
Mandag den 13. april 2020(2. påskedag)
Fordeles over tirsdag den 14. april 2020*) og onsdag den
15. april 2020 *)
På
alle
dage
med
*)
må
renovationspersonalet
starte
indsamlingen
af affald
fra 00.01.
kl. 00.01.
På alle dage med *) må renovationspersonalet starte indsamlingen
af affald
fra kl.

…. at du kan tilmelde dig Beskedservice på
hjemmesiden www.thisted.dk/affaldborger eller
eskedservice
påThy?
hjemmesiden www.thisted.dk/affaldborger eller i appen Afi appen Affald
Alle andre
Påsken
kører
dagrenovationen
normalt.
Alle
andre dage
dagei iforbindelse
forbindelsemed
med
Påsken
kører
dagrenovationen
normalt.
I Beskedservice kan du tilmelde, at få en SMS
Det er tilladt, at stille en ekstra køkkenpose pr. forskudt tømningsdag. Undlad at overfylde din sæk/beholder,
melde,
at fåmail
en SMS og/eller mail
og/eller
brugerhellere
den ekstra
køkkenpose.
Det
tilladt,en
atsort
stillesæk
en til
ekstra
køkkenpose
pr. forskudt tømningsdag. Undlad at overfylde din sæk/beholder,
nger
de der
normale
tidspunkter
afhentning af affaldbrug
omkring
helligdage,
✔ ihvis
er forskydninger
i de for
normale
hellere
sort –sæk
til den
ekstra
Har du
ekstraen
affald
så køb
retten
til atkøkkenpose.
sætte ekstra affald. Se hvordan på www.thisted.dk/affaldborger
tidspunkter for
afhentning
af affald omkring
dit bio/restaffald
eller
dagrenovation,
Evt. klage over manglende afhentning af affald kan rettes til renovationsfirmaet Remondis A/S på
helligdage,
Har
du ekstra
tlf. 4348
9251.affald – så køb retten til at sætte ekstra affald. Se hvordan på www.thisted.dk/affaldborger
g, hvor vi henter dit affald til Genbrugsekspressen
✔ dagen før vi henter dit bio/restaffald eller
Evt. klage over manglende afhentning af affald kan rettes til renovationsfirmaet Remondis A/S på tlf. 43 48 92
Genbrugsekspressen – kører normalt, også på helligdage.
dagrenovation,
51.
Bioposer
✔ når tiden nærmer sig, hvor vi henter dit affald
til Genbrugsekspressen
Genbrugsekspressen
– kører
normalt,snarest,
også på
helligdage.
Efter planen starter udkørslen
af bioposer
dog
senest den 14. april 2020, og kører de efterfølgende

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

4 uger.
Hvis du mangler bioposer, inden du får nye forsyninger leveret, kan du hente dem på Thisted og Hanstholm
Bioposer
genbrugscentre. Dog kræver det, at du er oprettet som bruger af 24-7-ordningen for at kunne komme ind på
genbrugscentrene. Læs mere om det på www.thisted.dk/genbrugthy24-7.
Efter
planen
af bioposer
bioposer ved
snarest,
dog senest den
april Forvaltning,
2020, og kører
de efterfølgende
4
I Hurup
er derstarter
stillet udkørslen
en palle med
kælderindgangen
ved 14.
Teknisk
Kirkevej
9.

uger.
Vi henstiller til, at man kun tager 1 bundt á 100 bioposer ad gangen, så der er nok til alle.
Hvis du mangler bioposer, inden du får nye forsyninger leveret, kan du hente dem på Thisted og Hanstholm
genbrugscentre. Dog kræver det, at du er oprettet som bruger af 24-7-ordningen for at kunne komme ind på
genbrugscentrene. Læs mere om det på www.thisted.dk/genbrugthy24-7.
I Hurup er der stillet en palle med bioposer ved kælderindgangen ved Teknisk Forvaltning, Kirkevej 9.

