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

Sommerferieplan
Thisted kommunale
Tandpleje
Thisted Kommunale Tandpleje holder
ferielukket i ugerne 28, 29, 30, 31.
I uge 27 + 32 er der åbent på Østre Tandklinik,
Kronborgvej 26, 7700 Thisted.
Kontaktes på tlf. 9917 2885 mellem kl. 8 og 9
samt kl. 13 og 14.
Ved behov for nødbehandling i ferien henvises
til private tandlæger på hverdage.
I weekender kontaktes Tandlægevagten på
tlf. 7020 0255 mellem kl. 9 og 10.
Center for Tandregulering Nordvestjylland (CTN)
holder lukket i uge 29 + 30.
Der er åbent for nødbehandling
mandag den 20. juli 2020 mellem kl. 8 og 11.
Tlf. 9684 0505 og se evt. hjemmesiden
www.ctn.dk for yderligere oplysninger.

www.thisted.dk

Er du ejer af en ejendom, hvor beplantningen har
bredt sig ud over fortovet eller rabatten, beder vi
dig om at foretage indklipning og beskæring til
skel, således at beplantningen holdes inde på det
private areal.

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.

Beskæring skal foretages således
Over kørebanen og over den nærmeste meter af
rabat/fortov (ved kørebanen) skal der være en frihøjde på 4,5 m, mens der over den resterende del
af fortovet skal være en frihøjde på 2,8 m.
Vejbelysning, vejskilte og brandhaner skal altid
friholdes.
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.
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.
Spørgsmål
Eventuelle forespørgsler rettes til Teknik og
Erhverv, Drifts- og Anlægsafdelingen, Kirkevej 9,
7760 Hurup Thy, tlf. 9917 1717,
mail: teknisk@thisted.dk

