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

Åbningstider ved Thisted
Kommunes genbrugscentre
Store Bededag
fredag den 8. maj 2020
Thisted

kl. 10.00 – 14.00

Sydthy

kl. 10.00 – 14.00

Hanstholm

kl. 10.00 – 14.00

Frøstrup

Lukket

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

www.thisted.dk

Alle butikkerne på genbrugscentrene holder
stadig lukket.
Renovation - St. Bededag - forskydninger
HUSK at vi på Thisted og Hanstholm genbrugscentre
har åben
døgnet rundt.
Eannummer
5798003990422

Kundenr.: 141690

Afhentning af affald

Afhentning af affald
Forskydninger omkring St. Bededag 8. maj, 2020.
Forskydninger omkring St. Bededag 8. maj, 2020.
Bio/-Restaffald og Dagrenovation
Bio/-Restaffald og Dagrenovation
Normal tømningsdag:
Fredag den 8. maj – St. Bededag*)

Erstatningsdag:
Fordeles over onsdag den 6. maj og torsdag den 7. maj

Renovationsbilen
onsdag den
maj og
og torsdag
torsdag den
den 7.
7. maj.
maj.
Renovationsbilen må
må køre
køre fra
fra kl.
kl. 00.01
00.01 onsdag
den 6.
6. maj
*) HUSK! Det er tilladt at stille en ekstra køkkenpose pr. forskudt tømningsdag. Undlad at overfylde din sæk/beholder,
brug
enat
sort
sæk
den ekstra
køkkenpose.
*) HUSK!
Dethellere
er tilladt
stille
entilekstra
køkkenpose
pr. forskudt tømningsdag.
Undlad
at
overfylde
din
sæk/beholder,
brug
hellere
en
sort
sæk
den
ekstra køkkenpose.
Har du ekstra affald – så køb EKSTRA-strips. Forhandlere
kan
sestilpå
www.thisted.dk/affaldBorger
Genbrugsekspressen
indsamler
affald til genbrug
dennekan
dag.
Har du ekstra affald – så
køb EKSTRA-strips.
Forhandlere
ses på www.thisted.dk/affaldBorger
Se en samlet oversigt over helligdagskørsel på www.thisted.dk/affaldBorger
Genbrugsekspressen
indsamler
affald til genbrug
denne dag.
Husk,
at du kan få besked
om forskydninger
i afhentningsdage
ved at tilmelde dig vores sms/mailservice på
www.thisted.dk/affaldBorger, eller i Affald Thy appen.
Se en samlet oversigt over helligdagskørsel på www.thisted.dk/affaldBorger

Husk, at du kan få besked om forskydninger i afhentningsdage ved at tilmelde dig vores sms/mailservice på
www.thisted.dk/affaldBorger, eller i Affald Thy appen.

Kommunal rottebekæmpelse

Såfremt man konstaterer rotter eller har mistanke om rotter, skal man hurtigst muligt henvende sig til Thisted Kommune. Anmeldelse af rotter skal ske digitalt, f.eks. ved at bruge selvbetjeningsløsningen på kommunens hjemmeside www.Thisted.dk eller hjemmesiden www.Borger.dk. Hvis man ikke har mulighed for
at betjene sig selv på internettet, kan man henvende sig til Den Digitale Hotline på telefon 7020 000.
Vidste du at når du holder dyr i haven, tiltrækker det rotter?
Det er vigtigt at du rottesikrer, når du har kæledyr og fodrer dyr i haven. Det kan eksempelvis være kaniner,
høns, hunde og fugle. Husk at rotten er altædende og derfor også spiser æg, kyllinger og andre dyreunder,
hvis de kan komme til det. Du bør derfor blandt andet rottesikre hønsegården (fintmasket net til indhegning/
bur m.m.), opbevare foder i tætte beholdere og ikke lægge mere foder ud, end dyrene kan spise på en time.
Disse og mange andre gode råd kan du finde i vores pjece ”Undgå rotter – i hus og have”. Den findes på kommunens hjemmeside www.thisted.dk, søg på ”rotter”. Du kan også kontakte os og få en pjece udleveret.
For at sikre en effektiv rottebekæmpelse og undgå utilsigtede forgiftninger, udleveres der ikke rottegift til
borgerne. Ud over bekæmpelse af rotter med gift er også besiddelse af rottegift forbudt. Ifølge gældende
lov må kun autoriserede personer eller personer, der er undergivet en autoriseret persons instruktion og
arbejder på dennes ansvar, at bekæmpe rotter med kemiske midler.

