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HUSK….

Info om affald

Borgermøde om
udviklingsplaner for Vorupør og Klitmøller

HUSK....

Thisted Kommune har nu arbejdet med de mange gode forslag, som er
kommet ind i november måned 2019, og er klar med første oplæg til
udviklingsplanerne for Vorupør og Klitmøller. Derfor inviteres til 2. runde
af 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.
Vi vil præsentere et oplæg til fremtidens Vorupør og Klitmøller i en
turismemæssig sammenhæng.
Vi håber, at du vil være med til at kvalificere oplægget og give din mening til
kende om udviklingen i din by!
Thisted Kommune inviterer derfor alle interesserede til møder, som finder
sted:
Klitmøller
Tirsdag den 18. februar 2020, kl. 19.00 til 21.00 på Klitmøller Friskole,
Skolestien 3, Klitmøller, 7700 Thisted.
Vorupør
Torsdag den 20. februar 2020, kl. 19.00 til 21.00 i Silicon VØ, Vesterhavsgade
13, Vorupør, 7700 Thisted.

…. at du selv skal bestille nye sækkeruller til Genbrugsekspressen 2020.
Sækkerullerne kan bestilles via dette link www.thisted.dk/genbrugsekspressen
eller via appen Affald Thy. Har du ikke digital post, kan du kontakte
Affaldssektionen på telefon 99 17 21 57 for at få tilsendt materialet.

…. at du selv skal bestille nye sækkeruller til Genbrugsekspressen 2020. Sække
www.thisted.dk/genbrugsekspressen
eller via appen Affald Thy. Har
Planerne udarbejdes i samarbejde med dette
RealDanialink
og Dansk
Kyst og
Naturturisme.
du kontakte Affaldssektionen på telefon 99 17 21 57 for at få tilsendt material
Der bliver serveret små lokale forfriskninger til møderne.

LÆR AT TACKLE job og sygdom

MØD DIN BORGMESTER
- og andre medlemmer af Kommunalbestyrelsen
Har du et emne, du gerne vil drøfte med politikerne i din
kommune? Så har du muligheden for det nu.

Opstart: Torsdag den 20. februar 2020
Tilmeldingsfrist den 6. februar 2020

Alle interesserede er velkomne.
Datoer:

Mødet finder sted
Torsdag den 30. januar 2020 i Bedsted Hallen

20. februar 2020 kl. 16.00-18.30
27. februar 2020 kl. 17.00-19.30

Mødet starter kl. 19.00 og slutter ca. kl. 21.00.
Ingen tilmelding er nødvendig, man møder bare op.

5. marts kl. 16.00-18.30
12. marts kl. 16.00-18.30
19. marts kl. 16.00-18.30
26. marts kl. 17.00-19.30

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

•

Et kursus for alle som har svært ved, at passe et job for eksempel på grund af
stress, smerter eller en længerevarende sygdom.

•

Lær at håndtere din jobsituation på ny, og hør hvordan andre gør.

•

Få redskaber til at kontrollere symptomer som træthed, smerte eller uro.

•

6 mødegange hver torsdag i Kommunens lokaler på Asylgade 22
(Gl. Præstebolig), 7700 Thisted.

Tilmelding via:
www.thy360.dk

www.thisted.dk/sundhed

Kontakt:
Henriette Odgaard Christensen / tlf. 6114 3118
hoc@thisted.dk

