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Thisted Kommune udbyder et erhvervsareal i
Thisted, beliggende på Løvevej 8.

Arealet
er på 4.441
m2 og udbydes
til en
Thisted Kommune udbyder et
erhvervsareal
i Thisted,
beliggende
påmindsteLøvevej 8.

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

pris på 50 kr. pr. m2 + moms.

Arealet til
ligger
i byzone og på
er lokalplanlagt
Arealet er på 4.441 m2 og udbydes
en mindstepris
50 kr. pr. m²som
+ moms.
erhvervsområde.

Grunden udbydes i henhold til Indenrigs- og

Arealet ligger i byzone og er lokalplanlagt
som erhvervsområde.
Sundhedsministeriets
bek. 799 af 24-06-2011 om

offentligt udbud ved salg af kommunens
faste ejendomme.bek. 799 af 2
Grunden udbydes i henhold henholdsvis
til Indenrigs-regionens
og Sundhedsministeriets
Interesserede købere kan ved henvendelse til
udbud ved salg af kommunens
henholdsvis
regionens
faste ejendomme.
Teknik,
Erhverv og
Beskæftigelse
og få tilsendt
udbudsmateriale
indeholdende
vilkår
køb m.v.
Interesserede købere kan ved henvendelse til Teknik, Erhverv
ogfor
Beskæftigelse
Udbudsmaterialet
udbudsmateriale indeholdende
vilkår for køb kan
m.v.også ses på
www.thisted.dk/grundsalg.

Købstilbud
skal indgives på særlig tilbudsblanket
Udbudsmaterialet kan også ses
på www.thisted.dk/grundsalg.

og være Teknik, Erhverv og Beskæftigelse,
Kirkevej 9, 7760 Hurup i hænde senest fredag
den 6.tilbudsblanket
marts 2020. og være Teknik, Erhverv og Be
Købstilbud skal indgives på særlig

7760 Hurup i hænde senest Thisted
fredag Kommune
den 6. marts
2020. sig ret til at
forbeholder

forkaste alle indkomne tilbud i henhold til § 6 i
bekendtgørelse om offentligt udbud.

Thisted Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud i henh
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til
bekendtgørelse om offentligtTeknik,
udbud.Erhverv og Beskæftigelse.
Inge Slavensky på telefon 9917 2276.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Teknik, Erhverv og B
Inge Slavensky på telefon 9917 2276.

