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

EAN nr. 5798003990422
Kunde nr. 141690

Bioposer til madaffald

Fælleslegatet

Bioposer til madaffald

for værdige trængende i Thisted Kommune,
samt håndværkere og industridrivende
i Thisted Købstad som har selvstændig
erhverv, samt deres enker.
Til uddeling i juni måned 2020 er nogle legatportioner ledige til fordel for værdige trængende,
bosat i Thisted Kommune.
•

Legatet kan søges digitalt på Borger.dk

•

Ansøgningsskema kan hentes på
Thisted Kommunes hjemmeside.

I perioden fra 16. april 2020 til og med 13. maj
I perioden fra 16. april 2020 til og med 13. maj 2020 kører vi ud med bioposer til mad
Ansøgningsskema kan udleveres ved
2020 kører vi ud med bioposer til madaffald til de
ejendomme, som er omfattet af ordningen. Der afleveres 200 poser ad gangen.
henvendelse i Borgerservice,
ejendomme, som er omfattet af ordningen.
Asylgade 30, 7700 Thisted.
Der2020
afleveres
200har
poser
ad gangen.
Hvis du efter den 13. maj
stadig ikke
modtaget
poserne, skal du kontakte ren
Ansøgningsskemaet skal være Borgerservice
Remondis, på tlf. 4348 Hvis
9251.du efter den 13. maj 2020 stadig ikke har
og Ydelser, Asylgade 30, 7700 Thisted i hænde
modtaget poserne, skal du kontakte renovatøren,
senest den 31. maj 2020, hvorefter samtlige
Hvis du løber tør for poser, inden vi kommer forbi ved din ejendom, så husk at du alti
Remondis, på tlf. 4348 9251.
ansøgninger vil blive behandlet.
på kommunens genbrugscentre. Poserne er gratis.
Hvis du løber tør for poser, inden vi kommer forbi
Der gives IKKE skriftlig meddelelse om legatved din ejendom, så husk at du altid kan hente flere
afgørelsen.
på kommunens genbrugscentre.
Åbningstider - 1. maj - genbrugscentrene
Bliver du tildelt en legatportion, vil beløbet indgå
Poserne er gratis.
på din NemKonto senest den 29. juni
2020. 141690
Kundenr.
•

Eannummer 5798003990422

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

Bemandede åbningstider
ved Thisted Kommunes
genbrugscentre
Bemandede åbningstider ved Thisted Kommunes
den 1. maj
2020
genbrugscentre
den 1.
maj 2020
Thisted
Sydthy
Hanstholm
Frøstrup

kl. 8.00 – 12.00
kl. 8.00 – 12.00
kl. 8.00 – 12.00
Lukket

www.thisted.dkAlle butikkerne på genbrugscentrene
Alle butikkerne
på genbrugscentrene holder
holder stadig lukket.
Renovation - St. Bededag - forskydninger

stadig lukket.

HUSK at vi på Thisted og Hanstholm
harHanstholm
åben døgnetgenbrugsrundt
HUSK at vigenbrugscentre
på Thisted og
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centre har åben døgnet rundt.

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.

