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

Borgermøde om
udviklingsplaner for
Vorupør og Klitmøller
Thisted Kommune har nu arbejdet med de mange
gode forslag, der er kommet ind i november
måned, og er klar med første oplæg til udviklingsplanerne for Vorupør og Klitmøller.
Derfor inviterer til 2. runde borgermøder
i de to byer.
Planerne skal sikre, at vi får endnu mere ud af
turismen samtidig med, at Vorupør og Klitmøller
bliver bedre byer at bo og drive forretning i.

Kompost
Så har vi igen kompost billigt til salg på
Thisted Kommunes genbrugscentre
Priser:
Lille trailerfuld (0,5 m3)

35 kr.

Buggitrailer (1 m3)

70 kr.

2-3 m3

70 kr. pr. m3

4-10 m3

50 kr. pr. m3

>10 m3

25 kr. pr. m3

Vi vil præsentere et oplæg til fremtidens Vorupør
og Klitmøller i en turismemæssig sammenhæng.
Vi håber, du vil være med til, at kvalificere
oplægget og give din mening til kende om
udviklingen i din by!

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

Thisted Kommune inviterer derfor alle
interesserede til møder, som finder sted:
Klitmøller: Tirsdag den 18. februar 2020,
kl. 19:00-21:00. På Klitmøller Friskole,
Skolestien 3, Klitmøller, 7700 Thisted.
Vorupør: Torsdag den 20. februar 2020,
kl. 19:00-21:00. Silicon VØ,
Vesterhavsgade 13, Vorupør,
7700 Thisted.

www.thy360.dk

Der bliver serveret små lokale forfriskninger til
møderne.
Planerne udarbejdes i samarbejde med RealDania,
Dansk Kyst og Naturturisme.
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Vi har ændret hele børnehusets indretning,
og har fået lavet nogle fantastiske læringsrum,
hvor børnenes læringsbetingelser optimeres.

Vi er rigtig stolte af vores nye trivselshus. Vi vil derfor gerne holde

ÅBENT HUS - fredag d. 21. februar kl. 1500 – 1700
på Kirsebærvænget 2 i Koldby.
Børnehuset serverer sodavand og is
til børnene og kaffe/te og kage.
Alle er velkomne
- Personalet i Koldbøtten

