Tarnikkut
innarluutillit Nuummi
najugaqarfittaassapput

AWG-2016:
Suleqatigiinnissaq
pisariaqarpoq

Psykisk handicappede
får bosted i Nuuk

Samarbejde er
nødvendigt
30-31z

20-21z

Sermersooq/Tasiilaq

Auto & Marine Serv ce

TLF. 38 39 60 NUUKUGEAVIS@NUUKUGEAVIS.GL 9. september 2015 Nr. 37

Nuuk & Tasiilaq

Hos SAMS sætter vi et kraftigt fokus på
de produkter der egner sig allerbedst til de
udfordrende Grønlandske forhold.

Timi Asimi
ingerlaannarniarluni
misiliisoq

Sermersooq AMS A/S · Industrivej 29 · 3900 Nuuk
Tlf. 32 37 05 · info@sams.gl · www.sams.gl

SIKKILERLUNI ISARUSSAT OAKLEY-miit,
ISITAI PRIZM PITSASSUIT
Isitai taarseriaannaat

Isigisinnaassuseq
annertunerusoq

36-37

ITTUwoMAN

38 20 20

AKIKILLIINERMI
SIPAARUK 73%
SINISSANUT MÆRKEVARE-NUT
AAMMALU KONTAKTLINSE-NUT

NC
NUUK CENTER

Overvejer du at sælge?
Så har vi måske allerede køberen
til din bolig i vores elektroniske
køberkartotek.
Ring til os eller kig forbi
kontoret til en uforpligtende
boligsnak!

Naapittarfik 3, Nuuk · Tlf: 313410

Canada Goose new season

GRØNLANDS EJENDOMSKONTOR

Takissusaat
allanngortissinnaasut

38 20 10

Butik Sara - Kangerlussuaq - Ilulissat - Qasigiannguit - Uummannaq • Anuni - Aasiaat • Rita Sport - Maniitsoq
Nanortalik Tourism Service - Nanortalik • Polarmagasinet - Narsaq - Sisimiut • Ittu.NET - Nuuk
Timimut - Paamiut - Qaqortoq • Distribution - Ray Fine Enterprises 001 819 684 5551

Outlet

MØD BIBI

Suluk_ads.indd 1

2015-08-25 2:22 PM

i Nuuk center torvet
Fredag 13.00 - 18.00
Lørdag 11.00 - 15.00

Vi ses i

Foto: Bibi Chemnitz

Timi Asimi forsøger
at leve videre

Silaannarissarfillit
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Healing
wMassage
ww
&
.p
TerapialaSessioner
sinuu
k.d
Info & Bestilling
k
Tlf. 55 06
Tlf.
0633
33

Louise og Finn
Kisitsisilerisut

GA
V
KØ EKO
BE RT
S

louisefinn@greennet.gl
+299 48 77 52
+299 55 67 55

Salon
Nutsat
v/Naja Lange Berthelsen, Blok 5

KLINIK FOR
LASERBEHANDLING
PERMANENT FJERNING AF:
Hårvækst, karsprængninger & pigment
REDUKTION AF: Rynker & strækmærker
Tidsbestilling og konsultation:
Tlf. 491111 · bjuhl@greennet.gl
Saqqarliit 36 - www.laserklinik.gl

Thai massage
Thipphayaporn Døj

Iggiaanut 3B
3905 Nuussuaq

Flyttebilen Tlf 312558

ww

open 24 hours

Nuuk-Biludlejning ApS

w.p
a

las

fitnessgl.gl

Arnaq/Dame klipning
kr. 285-385
Angut/Herre klipning
fra kr. 260,-

+299 32 55 55

Tlf. 323800

Postboks 1018 · 3900 Nuuk
Tel: 32 40 96 · Fax: 32 26 90
Mail: unik@unik.gl

Bestil tid pr. tlf.
Tlf. 221298/553853

“Immanuel”

i-n

uuk

Tlf. 32 39 66

.dk

Bos 492 · Fax 32 16 05
E-mail:immanuel@greennet.gl

Man.-Fre. 10-17.30 · Lør. 10-14

KLINIK FOR FODTERAPI

Alt i tandproteser
& fast protetik
Berners

/Statsautoriseret Fodterapeut

v

Ditte Hammeken
Iggiaanut 10-102
Ny adresse fra 1. dec. 2013

Innannguaq 2, 3900 Nuuk | Tlf. 313011

TEKNIK www.tandteknik.gl | info@tandteknik.gl
Klip ud og gem

TAND

Bula

Lisa

"

Tlf. 32 26 30
Man. - Fre. 8.00-22.00
Lørdag
8.00-18.00

Puk

Massage Healing &
Terapi Sessioner
Alm. Massage
Healingsmassage
KropsTerapiMassage
(massagene dækker
forskellige dybgående formål)

Vi byder
Johanne Brandt
velkommen
Tilbud på
hårfarvning og
permanent

Blok 12 A-001 Tlf. 31 15 48
v/Arnannguaq Therkildsen

Priser fra kr. 200,Jeg kan hjælpe dig til
at finde vej i livet.

Salon

Elisa

Info & Bestilling
Tlf. 55 06 33

Tlf. 321407

Gavekort sælges.

SIPISAQ AVANNARLEQ 3A ST. TH

TIDSBESTILLING:

Mandag - fredag
Nyt telefonnr.: 48 79 38

• Qitilunnerit
• Naggualuutit
• Sukangasoortitsinerit
assigiinngitsut
• Amerluutit
• Timimik saliititsinerit:
Inaluarsuarmik (Colon,
tyktarm) & tingummik &
imal. timi tamakkerlugu.
• Niaqorlunnerit
• Sanigorsarnerit diæt-mik
allannguinikkut
• Akupunktur, kiropraktik,
naturmedicin, diæt
• Pujortasaarniarneq
• Alt problemer med ryg
• Led samt spændinger
• Rygestop
• Rensning af organismen,
• Diæt vejledning
• Rygestop,
• Micræne m.m

E-mail: gbroberg@greennet.gl

Kongevej 7 Tlf. 549999/329999 jm@arcticlogo.gl www.arcticlogo.gl

Nauja

Sulisussarsiorpisi?
Tlf: 329797
H.J Rinksvej 33

NUUK ELEKTRONIK
Box 446 • 3900 Nuuk
Tlf. 553839

Ole Rendal
ole@rendal.dk

Give aways · Gaveartikler · Reklameartikler · Logomåtter · Firmatøj · Sportstøj ·
Arbejdstøj med eller uden tekst og logo. Vi broderer og trykker på tekstiler.
Håndtørrer · Udendørsaskebægre
og meget mere forhandles også
Kongevej 7 Tlf. 549999/329999

	
  
	
  
jm@arcticlogo.gl
	
  

www.arcticlogo.gl

charterafhentningaktivallearbejdsplads
Arktisbefragtningberedskabblåhimmelbug
seringbygderengagereteffektivfisketurf
jeldefjordturfleksibilitetfornøjelsefu
glegletchergodkendtgodsGrønlandgæstfri
hjælpsomholdbarhorisonthurtighvalerhæd
erligimponerendeindflydelseinteressant

Charter sejlads!

Tlf.	
  +299	
  487348,	
  E-‐mail:	
  martek@martek.gl,	
  Web:	
  www.martek.gl	
  

Kiffartuussineq tuniniaanerlu, ataatsimoortut
Service og salg - under samme tag
• Igaffimmi errorsinermilu atortorissaarutitigut
• Kiffartuussiarpugut
• Ikkussilluta tuniniaallutalu
• Taartissaateqarluarpugut
• Servicering
• Montering og
• Salg af hvidevarer
• Godt udvalg af reservedele

GÂBA BROBERG

Facadeskilte · Streamers · Bilreklame · Klistermærker · Konturskåret
bogstaver · Tekstiltryk produceres lokalt hos os · Lysskilte · Pylon skilte
og meget mere laver vi også.

Erene

Profilering af Din Virksomhed

543858/326479

Skiltning af Din Virksomhed

Applespecialisten

w

· Healing
· Terapeutiske samtale
· Par/familie healing
· Budskaber
fra den anden side
· Naturophold/grupper

Nujaleriffik

ALT INDENFOR:
• Fodbehandling
• Aflastningerog Indlæg

Gavekort udstedes

puk@greennet.gl · Inspektørbakken 9B

BÅDCHARTRING

Søger I
medarbejdere?

job.sermitsiaq.ag

Aqqusinnersuaq 32, st. tv Tlf. 312131 info@hvt.gl

Grønlands Revisionskontor A/S

Statsautoriserede revisorer
Imaneq 18 . Boks 319 . Tlf. 323133 . Fax 323066 . info@revisor.gl

3 Bogføring
3 Regnskab
3 Revision

3 Rådgivning
3 Skat
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Kommunalbestyrelsit ataatsimiineri tv-inni

All.: Søren Ditlev Monrad,
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelsip ataatsimiinissaa tulliuttoq aallarnerfigalugu ajornanngitsuaqqamik Kommunalbestyrelsip aalajangiineri oqallinnerilu malinnaaffigisinnaavatit. Tv-it ikiinnarlugu.
Kommunalbestyrelse ulluinnarni qanimut. Tamannalu pisinnaanngorpoq Kommunalbestyrelsemit
aalajangerneqarmat qanimut oqartussaanermik
nakussassaaniarlutik ammasuuniarlutillu. Siunissami
ataatsimiinerit toqqaanartumik aallakaatinneqalissapput, innuttaasut kikkut tamarmik oqartussaaqataanerat qanimut malinnaaffigisinnaalerpaat.
– Kommuneqarfik Sermersuumi tamanut ammanerpaanissaq tunngavigaarput. Tamannalu nakussas-

savarput siunissami kommunalbestyrelsip ataatsimiineri toqqaanartumik aallakaatillugit. Kommunimut
pingaaruteqarpoq innuttaasut ajornanngitsumik
paasiuminartumillu peqataasinnaanermik misiginissaat inunnullu ataasiakkaanut soqutigisat naappertorlugit sulianut malinnaasinnaaneq, borgmester
Asii Chemnitz Narup (IA) oqarpoq, nangeqqilluni:
– Nunap assingani kommunerujussuvugut, kissaatigaarpullu kommunep innuttaasui sumiluuniit
najugaqaraluarpata tamarmik tikissinnaanissaat
peqataatinnissaallu. Tamannalu arlalinnut Kommunalbestyrelsip suliaanut malinnaaniarnerup ajornakusoornera paasinarpoq. Utaqqiisaagallartumik
massakkut ajornanngitsuaqqamik pisunut malinnaasinnaaneq periarfissanngortipparput. Neriuutaavorlu malinnaasinnaanerup ajornaallisarnerata,

Politikere direkte i dit tv
Af Søren Ditlev Monrad,
Kommuneqarfik Sermersooq
Fra og med næste kommunalbestyrelsesmøde kan
du nemt komme helt tæt på Kommunalbestyrelsens
beslutninger og debatter. Du skal blot tænde for dit
tv.
Snart rykker Kommunalbestyrelsen helt ind i din
dagligstue. Det sker, idet en enig Kommunalbestyrelse har besluttet at styrke nærdemokratiet og
åbenheden. Fremtidige møder bliver sendt direkte,

så borgere kan følge den demokratiske proces på
helt tæt hold.
- I Kommuneqarfik Sermersooq har vi et princip om
maksimal offentlighed. Det styrker vi nu ved at livetransmittere fremtidige kommunalbestyrelsesmøder.
Det er vigtigt for kommunen, at borgerne føler, at de
nemt og gennemskueligt kan deltage og følge sager,
der har interesse for den enkelte, siger borgmester
Asii Chemnitz Narup (IA) og tilføjer:
- Geografisk er vi en kæmpestor kommune, som
ønsker at nå og inddrage alle kommunens borgere,

3

siullermik soqutiginnernerup qaffannissaa, aappaattullu innuttaasut sulianut oqallinnernullu peqataanissaannut soqutiginninnerisa qaffannissaanut nakussassaaneq
Siunissami KNR2 tv-mi toqqarlugu toqqaanartumik aallakaatitsinernut malinnaasinnaavutit. Siullermik 29. septembari angerlasimaffinniit malinnaasinnaanngussaatit. KNR2-p Inatsisartut ataatsimiineri
aamma toqqaanartumik aallakaatittarpai. Ataatsimiinerit taakku marluk ataatsikkut pissagaluarpata,
kommunalbestyrelsimi ataatsimiineq immiunneqassaaq Inatsisartullu ataatsimiinerat aallakaatinneqareerpat aallakaatinneqassalluni. Siullermeerluni 29.
septembari taamatut pisoqassaaq .

uanset hvor de bor. Det siger sig selv, at mange har
svært ved at følge aktuelle sager i Kommunalbestyrelsen. Nu gør vi det imidlertid yderst nemt at holde
sig opdateret. Håbet er, at den øgede tilgængelighed først og fremmest vil øge interessen og dernæst
styrke borgernes lyst til i højere grad at blande sig i
debatter og sager.
Du skal i fremtiden vælge KNR2 på tv’et, når du skal
følge live-transmissionen. Første gang du kan følge
med hjemme fra stuen bliver den 29. september.
KNR2 transmitterer også fra samlinger i Inatsisartut. Hvis de to møder foregår på samme sted, bliver
kommunalbestyrelsesmødet optaget og sendt efter
Inatsisartuts samling. Det er tilfældet første gang den
29. september.

Borgmester Asii Chemnitz Narup (IA)
tv-iikkut toqqaannartumik aallakaatitsisalernikkut innuttaasut akuutinneqarnerulernissaannik kissaateqarpoq.
Borgmester Asii Chemnitz Narup (IA) ønsker
med tv-dækningen at inddrage befolkningen mere i de aktuelle sager.
Foto: Sermitsiaq.AG
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Sipaakkit /
Spar

Nuuk Center, Nuuk og Nuussuaq

995

1 kg
DANSKE GULERØDDER

15.-

Q
E
N
R
O
I
S
S
I
U
U
G
N
A
I
D
S
L
E
FØDS

2 x 2 kg
NAATSIIAT QALL.
NUNAANNIT /
Danske Kartofler,

Pr. pose

30.-

Nuuk Center, Nuuk og Nuussuaq

AVOCADO

3 stk

20.-

HONNINGMELON

Pr. stk

15.-

Neqeroorutit atuutilissapput Pingasunngorneq 09.09 Sapaat 13.09.2015 /
Tilbuddene gælder fra Onsdag d. 09.09 til Søndag d. 13/09.2015

Naqitat kukkuneqartarsinnaaneri, nunguutsinerillu - kiisalu nioqqutissat pigisat killeqarsinnaaneri sillimaffigineqassapput.
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte- og begrænset parti varer.
Lynge Olsen reklame & kommunikation A/S

5
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SPANIEN

Nuuk Center, Nuuk og Nuussuaq

Sipaakkit /
Spar op til

4495

Delikatessen
Delikatessen
Mamartuliat
Mamartuliat

TORRE ORIA
Gran reserva imlt. / el. RESERVA,
75 cl

75.-

Sipaakkit /
Spar

20.-

39

95

PIZZA NAMM. SULIAQ /
Hjemmelavet Pizza

Q
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I
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I
U
U
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N
A
I
D
S
L
E
FØDS
SIDSTE
CHANCE

Sipaakkit /
Spar

6 x 33 cl

23.-

FAXE KONDI RETRO

49.Puuisa akii ilanngunnagit /
Uden Pant

Neqeroorutit atuutilissapput Pingasunngorneq 09.09 Sapaat 13.09.2015 /
Tilbuddene gælder fra Onsdag d. 09.09 til Søndag d. 13/09.2015

Nuuk Center, Nuuk og Nuussuaq

Naqitat kukkuneqartarsinnaaneri, nunguutsinerillu - kiisalu nioqqutissat pigisat killeqarsinnaaneri sillimaffigineqassapput.
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte- og begrænset parti varer.
Lynge Olsen reklame & kommunikation A/S
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WHO-p imminut toquttarneq
pinaveersaartinniarlugu
ulloritittagaa
Imminut toquttarnerup pinaveersaartinneqarnera pillugu paasisitsiniaanermut innuttaasut qaaqquneqartut
Sisamanngorneq 10. september 2015 tassaavoq WHO-p imminut
toquttarnerup pinaveersaartinneqarneranut ullorititaa. Suliffeqarfiit
peqatigiiffiillu suleqatigalugit Kommuneqarfik Sermersooq innuttaasunut tamanut paasisitsiniaanermut Katersortarfimmi ingerlasussamut aggersaapput.
Nal. 13.00 - 17.00 suliniaqatigiiffiit assigiinngitsut imminut toquttarnermik pinaveersaartitsillutik suliniutaannik ilisimatinneqassaatit.
NaL. 19.00 - 21.00 Ilagiit Sinnisaat suleqatigalugit erinarsoqatigiittoqassaaq, tussiaqatigiilluni paasisitsiniaasoqarlunilu. Unnuk
eqqissisimasumik ingerlanneqassaaq toqukkut qimagussimasut
eqqaamaneqassallutik.
Ajornanngippat nal. 21.00 kingorna qimagussimasut eqqaaniarlugit
naneruarfinnik ikumatitsisoqassaaq.
Ulloq imartooq ornigullutit peqataaffigiartoruk pinaveersaartitsinermillu sulinermut tapersersueqataallutit.
Aaqqissuisut:
MIO (Meeqqat pisinnaatitaaffiinik suliallit), Inuuneruna
Iggoraassuk,Nunatta Atuagaateqarfia, Katsorsaavik Nuuk, DIH
Tidlige indsats, Politiit, Inuusuttut sukisaarsaarfii ILLU, NUIF, Kommuneqarfik Sermersooq.

WHO´s selvmordforebyggelsesdag
Borgere inviteres til informationsdag om selvmordsforebyggelse.
Torsdag den 10. september 2015 er det WHO´s selvmordforebyggelsesdag. I samarbejde med virksomheder og foreninger inviterer
Kommuneqarfik Sermersooq alle borgere til informationsdag i
Forsamlingshuset.
Kl. 13.00 - 17.00 får du information om, hvordan de forskellige
organisationer arbejder med selvmordsforebyggelse.
KL. 19.00 - 21.00 er der sang-, salme- og informationsaften i samarbejde med Menighedens repræsentanter. Det bliver en stille og rolig
aften, hvor man mindes de døde.
Hvis der er mulighed, vil der være lanternetænding efter kl. 21.00 til
ære for de døde.
Kom og deltag i en indholdsrig dag, og giv din støtte til det forebyggende arbejde.
Arrangører:
MIO (Børnerettighedsinstitutionen), Inuuneruna Iggoraassuk,
Landsbiblioteket, Katsorsaavik Nuuk, DIH Tidlige indsats, Politiet,
Ungdomsklubben ILLU, NUIF, Kommuneqarfik Sermersoooq.

Sermersooq.gl
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Ilassinninneq · Reception
Michael Linfos

Michael ukiut 11-it Kalaallit
Sillimmasiisarfianeereerluni,
allanik suliaqarusulersimavoq.

Taamaammat nuannaarutigissavarput, sullitagut, suliffeqarfiit,
allallu suleqatigut, Michael ilikkarluarlersimasai takusinnaagutsigit

Tallimanngorneq 11.sept. nal. 15.00 –miit,
allaffitsinni, Sipisaq Avannarleq 1, Nuuk
Takkullutit, Michael Kalaallit Nunaaniit
aallartilluarnissaanik peqataajartorina

Michael Linfos har efter 11 år hos Kalaallit Forsikring,
valgt at søge nye udfordringer.
Det vil derfor glæde os at se kunder, samarbejdspartnere
og forretningsforbindelser, som Michael har lært godt at
kende igennem årene

fredag den 11. September 2015 fra kl. 15.00 på
vores kontor, Sipisaq Avannarleq 1, Nuuk
Kom forbi og send Michael godt afsted fra Grønland
- vi glæder os til at se dig

- takunissassinnut qilanaarluta

Projektledelse i praksis (giver 10 ECTS)

Som projektleder opererer du i krydsfeltet mellem
definerede rammer, ressourcer og mål, samt din evne til
at motivere og skabe samspil mellem de mennesker, som
skal bære projektet igennem. Kurset sætter fokus på det
at lede projekter i praksis og styre projekterne i mål inden
for den givne tid og økonomi.
Undervisere: Charlotte Bæk Risbjerg og Maren Granlien
2 moduler og 1 valgfri eksamen. Opstart: 20. oktober.
Tilmeldingsfrist: 22. september

Mediatoruddannelsen (giver 10 ECTS)

Som Mediator har du indsigten til at se potentialet i en
nødvendig konflikt. Du har værktøjerne og
forhandlingsteknikkerne til at sikre ro og retning for
parterne og for dig selv. Dette giver dig modet til at gå ind
i konkrete konflikter og konstruktivt håndtere, løse og
forebygge disse.
Undervisere: Charlotte Bæk Risbjerg og
Arnanguak Holm Olsen
2 moduler og 1 valgfri eksamen. Opstart: 27. oktober.
Tilmeldingsfrist: 29. september

Tlf. 34 25 82 – kursus@ninuuk.gl

Underviserne har flere
års erfaring med
international ledelse og
undervisning i Grønland.

Konflikthåndtering og Konstruktiv Kritik

www.kursus.gl

+299 701243 • www.forsikring.gl • kfa.erhverv@if.gl

Undgå drama og styrk de positive relationer på din
arbejdsplads. Hvad udløser konflikter? Og hvordan
håndterer vi konflikten, så vi både bevarer relationen
og giver plads til dynamikken?
Underviser: Charlotte Bæk Risbjerg
Dato: 25. – 27. august
Tilmeldingfrist: 2. oktober

Pisortatut Ilisimatusarfik - Ledelsesakademiet
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15 ilanngullugu /
it Marlunngorneq 15/09 – g20den 15/09 – 2015
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Gælder fra onsdag den 09/09
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Ammasarfiit: / Åbningstider:
Ataa - sisamanngornermut 10 -18 • Tallimanngorneq 10-19 • Arfininngorneq 10-17 • Sapaat 11-17
Oqarasuaat: 38 11 19 / Mandag til Torsdag 10-18 • Fredag 10-19 • Lørdag 10 - 17 • Søndag 11-17 • Tlf.: 38 11 19
Akit atuutissapput nioqqutissat lagerimi pigitillugit. Naqitat kukkuneqarsimappata nioqqutissallu pisimanngikkutsigit allannguinissatsinnut imminut pisinnaatippugut.
Priserne gælder så længe lager haves. Vi tager forbehold for trykfejl og svigtende leverancer

Lynge Olsen reklame & kommunikation A/S

A
M
E
T
L
L
I
GR
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15 ilanngullugu /
it Marlunngorneq 15/09 – g20den 15/09 – 2015
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da
Atuutissapput
til og med tirs
Gælder fra onsdag den 09/09

R
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TIL
COVERS

-30%
Lynge Olsen reklame & kommunikation A/S

TIL IPHONES,
MOBILER OG IPA
DS
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KISSARTUT · MENU

job.sermitsiaq.ag

9.- 16. september

PINGASUNNGORNEQ · ONSDAG

Fiskefrikadeller
m/hvid sovs og grønt

SISAMANNGORNEQ · TORSDAG

Chili con carne

TALLIMANNGORNEQ · FREDAG

Nuuk Golfklub har afholdt golfarrangemnet lørdag den 22. og søndag
den 23. augsut 2015, venligst sponsoreret
af Ulo Rengøring % Service ApS/
Godthåb Dampvaskeri

Flanksteaks m/krydderkartofler
og pebersovs
ATAASINNGORNEQ · MANDAG

Paprikagryde m/pølser og ris

MARLUNNGORNEQ · TIRSDAG

Braiserede svinekæber
m/kartoffelmos og surt

PINGASUNNGORNEQ · ONSDAG

Grønlandsk stegt makrelfilet
m/persillesovs

40-,
ATAASEQ
PR. RET

PISINIARFIK / BUTIK
AQQUSINERSUAQ B-2815 • POSTBOKS 779 • 3900 NUUK • GRØNLAND
TEL: +299 32 32 31 • fAX: +299 32 57 58 • MOBIL: +299 27 27 36
PLR@QALUT.GL • WWW.QALUT.GL

Brugseni.gl

A-RÆKKEN:
Nr. 1: Niels Nielsen

133 Nettoslag

Nr. 2: Jan Rasmussen

137 Nettoslag

Nr. 3: Frank Rasmussen

141 Nettoslag

Nuuk Golfklub takker sin sponsor:
Ulo Rengøring & Service ApS/
Godthåb Dampvaskeri

100%-imik kalaallit piat
100% ejet af det grønlandske folk

Godthåb Dampvaskeri

B

Katersatit pissarsiaqarfigilluarnerulikkit

Aningaasaliineq imaluunniit toqqorterineq?
Kalaallit Nunaata Tamarmiusup ANINGAASERIVIATA ikiorusuppaatit angujumallugu katersavit ilinnut pissarsiaqaataanerpaanissaat.
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Aningaasanik inissiinermi siunnersorterput misilittagartooq Anders
Uldberg oqaloqatigiumallugu inniminniigit uku aqqutigalugit
au@banken.gl imal. sianerlutit normumut 70 1234.

G

Banken.gl · tlf. 70 1234
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Respect Pendel

Tilbuddene gælder fra d. 24.06.15 t.o.m. d. 01.07.15
eller så længe lager haves orbehold for trykfejl & udsolgte situationer

Højde 30cm. Diameter 22cm.
Farver Grøn, Lilla, Blå & og multi
Velegnet til LED pære (medfølger ikke)
Normal 599,00

Mambo
Skrivebordslampe
Højde 50cm.
Farver Hvid, Pink & Blå
LED Lyskilde 4 Watt
Normal 449,00

BEDST PÅ KVALITET & SERVICE

Imaneq 22 - Postbox 244 - 3900 Nuuk
Tlf. Butik 365000 Tlf. Værksted 365009 Mail: Elplus@elplus.gl
Åbningstider:

Man-Torsdag 900-1730 Fredag 900-1800 Lørdag 1000-1300
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Inuussutissarsiutinut suliniarnerit
nutaat pillugit ataatsimiigiarit
Vækstfonden naapiguk, saqqummiussiniartut Kalaallit Nunaanni suliffeqarfinnut,
suliniuteqartunut, suliffeqarfimmik ineriartortitsinissamik kissaateqartunut imaluunniit s.i.
avammut niuernermik piareersalersunut aningaasaliinermut periarfissanik nutaanik.
CSR Grønland naapiguk, erseqqinnerusumillu tusasaqarfigalugit meeqqat atuarfianni
atuaqatigiinnut angajullernut suliat nutaat, tassani inuussutissarsiortut inuusuttunik
suleqateqalerput, pitsaanerusunik periarfissaqalerniassammata ilinniarnissaminnut
qinnuteqarnissamut aamma angusaqarlutik atorfeqalernissaminnut sulisutullu inuunissamut.
Tallimanngorneq 11/9, nal. 13.00-15.00, Ledelsesakademimi Ledelsesakademiet

Kom til møde om nye erhvervstiltag
Mød Vækstfonden som vil præsentere de nye finansieringsmuligheder for grønlandske
virksomheder, som har projekter, ønske om udvikling af virksomheden eller som fx vil
forberedelse til eksport.
Mød CSR Greenland og hør nærmere om den nye indsats for folkeskolens ældste
klasser, hvor erhvervslivet indgår forløb med de unge, så de har bedre forudsætning for
at søge uddannelse og drømme om karriere og arbejdsliv.
Fredag 11/9, kl. 13.00-15.00, Ledelsesakademiet

Arctic Business Network: contact@arcticbusinessnetwork.com +299 58 74 58

Oqaluffik oquttoq
Naalagiartartunit malugineqareersimassaaq piffissami kingullermi naalagiartitsinerit Annaassisitta oqaluffiani ingerlanneqartarmata. Hans Egedep oqaluffia
annertuumik oqoqalersimavoq suliaritingaatsiartussanngorlunilu.
Oqaluffiup ilaa matuneqareerpoq massakkullu allaffiit aamma matuneqartussanngorput.
- Ilumoorpoq Hans Egedep oqaluffia oqoqangaatsiarmat, tamannalu tunngavigalugu naalagiartitsinerit Annaasisitta oqaluffiani ingerlanneqartassapput adventit sapaataasa siullianni 29. november-ip
tungaanut. Ullorli allanngoriaannaavoq, imaassinnaavoq siusinnerusukkut kingusinnerusukkulluunniit
aatsaat naammassisut, apeqqutaavoq suliarinera
qanoq ingerlanersoq, domprovst Isak Davidsen oqar-

poq.
Naalagiartitsisarfiup iluani, qilaami allaffinnilu
oqummik nassaartoqarsimavoq.
- Domprovstip allaffia imaarneqareerpoq, maannalu allaffiit allat imaarneqarlutik. Allaffiit nuunneqassapput Jens Mølleri-ip Aqqutaanut nr. 4-mut,
kalaaliaqqatoqqap akianiittumut. Qaqugu allaffiit
nutaat atulissanerigut nalugallarparput, tamanna
kingusinnerusukkut nalunaarutigiumaarparput, Isak
Davidsen oqarpoq.
Taamaakkaluartoq naalagiartitsinerit ikilinavianngillat. Naalagiartitsinerit, ilisinerit kuisitsinerlu
Annaasisitta oqaluffiani ingerlanneqartassapput.
Oqaluffiup allaffiisa ammasarneri allanngussanngillat.

Som kirkegængerne allerede har bemærket, så er
gudstjenesterne i den seneste tid blevet afholdt i
domkirken Annaasisitta Oqaluffia. Hans Egedes kirken er hårdt angrebet af skimmelsvamp og skal igennem en større renovering.
Dele af kirken er allerede blevet lukket, og nu skal
alle kontorerne også flyttes.
- Hans Egedes kirken er meget hårdt ramt af skimmelsvamp og derfor bliver alle gudstjenesterne
afholdt i domkirken Annaasisitta oqaluffia frem til
1. advent 29. november. Men datoen kan sagtens
ændre sig, det kan være kirken bliver færdig før eller
senere, oplyser domprovst. Det kommer an på, hvordan det går med renoveringen, siger domprovst Isak
Davidsen.

Der er blevet fundet skimmelsvamp inde i selve
kirkerummet, hvor gudstjenesterne bliver afholdt, på
loftet og i kontorerne.
- Domprovstens kontor er allerede blevet tømt og
man er nu i gang med at tømme de andre kontorer.
Vi får nye lokaler i Jens Møller-ip Aqq. 4, lige over for
det gamle brædt. Hvornår vi begynder at bruge de
nye lokaler vil blive oplyst på et senere tidspunkt,
siger Isak Davidsen.
Gudstjenesterne vil ikke blive færre af den grund.
Gudstjenester, begravelser og dåb vil blive afholdt
i domkirken Annaasisitta Oqaluffia, som de allerede
har gjort den seneste tid.
Kirkens åbningstider vil heller ikke ændre sig.

ASS.: LEIFF JOSEFSEN

Kirken ramt af skimmelsvamp
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Rækkehuset er en del af en ejerforening med 6 boliger.

OLE BRANDTSVEJ 3 C

Rækkehuset har gennemgået en
større istandsættelse med blandt
andet nye gulve, nyt bad, nyt køkken
og gode trelags-vinduer og efterisolering, ny hoveddør og indvendige
døre.

I stueplan er tre gode værelser, nyere
badeværelse med klinker på gulv og på væg
fra gulv til loft. Endvidere er der bryggers
med vindue.

Kvarteret: Boligen ligger tæt på offentlige transport, skole, børnehave
og indkøb på rolig vej.

”Et rigtig
lækkert rækkehus!”

Boligen: Fra eget trappeparti med
mindre veranda, er der rummelig
entre med klinkegulv og garderobe,
fordelingsgang med klinkgulv med
adgang til øvrige rum i stueplan og
trappe til 1. sal.

Larseeraq Chemnitz
Egede

1. sal er stort, regulært og dejlig lyst.
der er køkken fra HTH med hvide
skabselementer, massiv træbordplade, overskabe med spots og integrerede hårde hvidevarer.

Til rækkehuset hører endvidere stort
loftrum og udhus med el og plads til
opbevaring.
Ejendomstype
Rum
Boligareal
Udhus
Opførelsesår

Villa, 1 fam.
4
99 m2
2 m2
1979

Kontant
Udbetaling
Brutto
Netto

1.995.000
100.000
8.729
6.592
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Få mere ud af din opsparing

Investering eller opsparing?
I Hele Grønlands BANK hjælper vi dig med at få overblik over,
hvordan du får mest ud af dine opsparede penge.
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Book et møde med vores erfarne investeringsrådgiver Anders
Uldbjerg på au@banken.gl eller ring på 70 1234.

G

Banken.gl · tlf. 70 1234
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v. Flemming Johansen

Reparation af træ og glasfiber
Isætning af motor/bovpropel m.m.
Nuuk Golfklub har afholdt match
søndag den 30. augsut 2015, venligst
sponsoreret af KONPAP

Iluliarsuit illoqarfiisa
pingaarnersaannut Ilulissanut
timmisartuutissavatsigit,
tassanilu malugisassat
misigisassallu matup
silatinnguaniipput.
Aallarfissaq 2015-imi sep. – dec.

A-RÆKKEN:
Nr. 1: Frank Rasmussen
Nr. 2: Albrecht Damgaard
Nr. 3: Rasmus Ryvold

67 Nettoslag
71 Nettoslag
76 Nettoslag

B-RÆKKEN:
Nr. 1: Jens Paulsen
Nr. 2: Susanne Bisgaard Rasmussen
Nr. 3: Anders Skov Michaelsen

31 point
30 point
28 point

Nuuk Golfklub takker sin sponsor:
KONPAP

Ilulissani sapaatit
akunnerisa
naanerat sivisooq

Ullut sisamat, timmisartumik Nuummiit, Hotel Arctic, ullaakkorsiornerit, tikilluaqqusilluni nereqatigiinneq angalaarnerillu pingasut
ilanngullugit.
Inummut ataatsimut akit 6.695,- koruuniniit

Reykjavikip
qeqqani ullut
tallimat
Pisiniarneq, kulturi, unnuakkut
inuuneq pinngortitarlu
alutornartoq – taakku
tamarmik Islandimiipput.
Inniminniigit – inissat
killeqarput!.
Aallarfissaq 2015-imi sep. – okt.
Ullut tallimat, timmisartumik Nuummiit, akunninneq,
akunnittarfik ullaakkorsiornerillu ilanngullugit.

Inummut ataatsimut akit 5.665,- koruuniniit

Ice Camp aamma
Kangerlussuarmi
misigisassat
Misilittagaqarluartumik angallassisoqarluta ulluni marlunni Sermersuarmi issittumi
ilisimasassarsiortut tumaat
atuassavavut misigisassarsiussallutalu.
Aallarfissaq 2015-imi sep. – dec.
Ullut sisamat, timmisartumik Nuummiit, Ice Camp, angalaarnerit
piffissanilu neriffiusuni tamani nerisassat ilanngullugit.

Inummut ataatsimut akit 6.295,- koruuniniit

Angalanissanut neqeroorutit
greenland-travel.gl alakkarlugu takusinnaavatit

akNittart
innimin
kakkut aluunniigit im rlutit
ne
nit sia 85
3485
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RESTAURANT · HYTTEUDLEJNING · JAGT · FISKERI · AKTIV FERIE

• Firmaudflugter
• Arrangementer

• Teambuilding
• Kurser, mv.

Venligst kontakt os for individuelt pris og program

restaurant Nasiffik

Bord & reservationer på 48 25 55
og mbek@greennet.gl

Naasuerniarfik
NUUK CENTER-IMI
BLOMSTERBUTIK- OG BRUGSKUNST BUTIK I NUUK
Makkua pisiarisinnaavatit:

Vi får friske
blomster
hver uge

• Naasut qilertat kusanartut
• Katittunut
• Kransit & ilisinermi naasut
• Suliffeqarfinnut naasut

aul.gl

Vi får friske
blomster
hver uge

• Ilasseqatigiinnermi naasut

Her finder du:
• Flotte buketter
• Brullupsbuketter
• Begravelsesbinderi
• Firmabuketter

• Naasut saanngutillit
• Angerlarsimaffinni atortussat
• Tiit Tante T-mit & Sing Tehus-mit
• Sukkulaatit Summerbird-mit
• Viinit

• Til Reception

• Karamiilit

• Planter
• Masser af Brugskunst
• Te fra Tante T / Sing Tehus

Sap. ak. tamaasa
naasut nutaat
tikittarput

• Chokolade fra Summerbird

ATUARNERMUT ATATILLUGU
PAASISASSARSIORNEQ
Sarfaq Ittuk-mut ilaallutit angalagit...

• Vin og mouserende vin
• Karamel fra Karamel Kompagniet

STUDIETUR

Rejs med Sarfaq Ittuk…

Tlf. 321676

IVALU QVISTGAARD
Åbningstider: Mandag-Fredag 10-18 · Lørdag 11-16 · Søndag 12-16

Åbningstider:
Mandag-fredag 10-18
Lørdag 10-16 • Søndag 11-16
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DANSEMUSIK
PÅ SKYLINE BAR
FREDAG DEN 11. SEPTEMBER &
LØRDAG DEN 12. SEPTEMBER

NYT MENUKORT
Spisestedet Sarfalik
præsenterer i denne
uge nyt menukort
med spændende
lokale råvarer på et
internationalt niveau.

De største hits til danseskoene!

EFTERÅR & VINTER

2015

”Den, som æder
til han revner,
står ikke til at
redde”

“Takanna neriniarits

i”

Inuit ordsprog

“En ny rets opfindelse,
bidrager i højere grad
til menneskeslægtens
lykke, end opdagelsen
af en ny stjerne”
Brillant-Savarin

”Drenge, der
stjæler fra
madgryden, bliver
dårlige fangere”
Inuit ordsprog

Glæd dig f.eks. til at nyde:

KOKOSPOCHERET
GRØNLANDSK TORSK

AKUSTISK KONCERT
MED TALENTFULDE

Katrin &
Jordan Duo

Limeblad, citrongræs, chili, lange bønner og broccoli

GRATIS ENTRÉ
Aldersgrænsen er mindst 21 år. Billede-ID skal fremvises på forlangende.

Se hele det nye
menukort på
www.HHE.gl, hvor du
også kan reservere
bord i restauranten.
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19.00
l.
k
r
e
d
n
y
g
e
b
glade
t
Arrangemente ende, men der er også dansegulv til danse
s sidd
Koncerten nyde
buffet.
s er 299,- inkl.
gæster. Billetpri

Hotel Hans Egede 4  S TA R H OT E L W I T H A 5  S TA R CO N F E R E N C E C E N T R E
Phone +299 32 42 22 | booking@HHE.gl | restaurant@HHE.gl | conference@HHE.gl | www.HHE.gl

Billetter til begge arrangementer sælges
i receptionen på Hotel Hans Egede
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charterafhentningaktivallearbejdsplads
Arktisbefragtningberedskabblåhimmelbug
seringbygderengagereteffektivfisketurfje
ldefjordturfleksibilitetfornøjelsefugle
• Nuuk - Qooqqut t/r
2.375,- DKK
gletchergodkendtgodsGrønlandgæstfrihjæ
• Nuuk - Kapisillit t/r
3.925,- DKK
lpsomholdbarhorisonthurtighvalerhæderl
•
Nuuk
Qoornoq
t/r
2.750,- DKK
igimponerendeindflydelseinteressantisfj
eldejagtturkompletkurertransportkvalit
• Starttakst 2.250,- DKK inkl. 2 timer,
etlokalkendskabluftlærerigmaritimmiljø
herefter 775,- DKK/time.
naturoplevelseoplysendeopmærksomoptima
Bekvem siddeplads til 5 personer i
ltordentligordholdenovervældendeperfek
tionpraktiskprofessionelpålideligredni
opvarmet kabine.
ngrelevantrettidigrummelighorisontsam
Båden er udstyret jævnfør Søfartsstyrelsens
arbejdesejlturservicesikkersikkerhedso
krav og passagerer ansvar er forsikret op til
lskinsommerstabilstyrketransportsæler
sølovens begrænsningsregler
særklassesæsonsømandskabtillidtimingtr
oværdigtryghedturismeudrykningultimati
vunderholdendeundersøgelseuspoleretvan
dfaldvejrvelfunderetvelkommenvidstrakt
vintervitaltvækstværdifuldtværdsættewe
ekendturuniktsupermageløstfantastiskch
arterafhentningaktivallearbejdspladsAr
Tlf. +299 487348, E-mail: martek@martek.gl, Web: www.martek.gl
ktisbefragtningberedskabblåhimmelbugse

Mika Martek mini charter
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Nuuk Golfklub har har i samarbejde
med Grønlands Revisionskontor A/S
afholdt match lørdag den 15. aug. 2015,
venligst sponsoreret af
Grønlands Revisionskontor A/S
RESULTATET AF MATCHEN:
Nr. 1: Lotte Østergaard

41 Nettoslag

Nr. 2: Kirsten Østergaard

33 Nettoslag

Nr. 3: Michael Linfos

30 Nettoslag

Nr. 4: Apollo Jeremiassen

28 Nettoslag

Grønlands Revisionskontor A/S

Statsautoriserede revisorer
Imaneq 18 . Boks 319 . Tlf. 323133 . Fax 323066 . info@revisor.gl

3 Bogføring
3 Regnskab
3 Revision

3 Rådgivning
3 Skat

Nuuk Golfklub takker sin sponsor:
Grønlands Revisionskontor A/S

NY ARNANUT
ER UDKOMMET
•••

Arnanut nutaaq
saqqummerpoq

Facebook-ikkut malinnaaffigitigut
Følg os på Facebook
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MUTTEN ∙ TUGTO ∙ TULLEMUT ∙ MINIMUTTEN

ÅBENT ALLE DAGE

FRA KL. 12.00
L E V E N D E

M U S I K

Katrin & Jordan Duo
GRATIS ENTRÈ!

FRÆK WEEKEND PÅ KRISTINEMUT
Fredag den 25. og lørdag den 26. september

STRIPSHOW
MED MARIE

"Den frække aften begynder med topløs servering i baren".
GRATIS ENTRE!

FESTLIG KONCERT

HANS JUKKU BAND
FREDAG DEN 11. OG LØRDAG DEN 12. SEPTEMBER

T
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K

K

K

M

UTTEN

STINEM
RI

M

UT
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STINEM
RI

UT

LLEMU

STINEM
RI

UT

TU

UT

FACEBOOK-MI TAKUUK
WWW.FACEBOOK.COM/KRISTINEMUT

STINEM
RI

K

GRATIS
ENTRÈ!

HANS JUKKU NOAHSEN, OVE HEILMANN, TITKEN JAKOBSEN
OG NUKANNGUAQ GEISLER SPILLER KONCERT PÅ KRISTINEMUT.

IN

IMUTTE

N
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Handelsstandsforeningen og
AWG2016 vil samarbejde om at gøre
AWG2016 til en succes. Her er det
næstformanden i
handelsstandsforeningen Claus
Christoffersen og Maliina Abelsen.
. Foto: Benny Kokholm

Niuertut peqatigiiffiat aamma
AWG2016 AWG2016 iluatsilluarsinnaaqqullugu suleqatigiikkusupput.
Matumani niuertut peqatigiiffiata
siulittaasuata tullia Claus
Christoffersen aamma
Maliina Abelsen

AWG-2016

Samarbejde er nødvendigt
Når over 2.200 mennesker kommer til byen i marts næste år kan vi kun løse opgaverne, hvis vi alle samarbejder – store som små
Det fastlog AWG2016-direktør Maliina
Abelsen torsdag på et møde i Grønlandsbanken mellem forretningslivet
og AWG2016.
Der er selvfølgelig størst fokus på
sport og kultur, som det hele handler
om.
Men at sikre transport, bespisning og
overnatning af de over 1800 sportsfolk
og trænere er de vanskelige opgaver,
og det kræver samarbejde mellem alle
parter, og det kræver en masse frivillige, varme hænder.
De store virksomheder i landet er
med som sponsorer, og Grønlands Erhvervs direktør Brian Buus Pedersen er
med i ledelsen af AWG2016.
– Det er netop for at understrege
vigtigheden af de private virksomheders deltagelse, sagde Maliina Abelsen.
Nogle af de landsdækkende virksomheder hjælper med det, de kan,
som sponsorater, ligesom de er med
til at skaffe frivillige fra deres virksomheder rundt om i landet. For eksempel
hjælper Royal Greenland og Brugsen
på den måde.
Maliina Abelsen oplyste, at
AWG2016 placerer langt størstedelen
af opgaverne her i landet, kun 6-8 procent af de samlede budget går til forhandlere udenfor landet, fortalte hun
Catering samarbejder
Maliina Abelsen nævnte som eksempel
en af de store opgaver: bespisningen
af de mange unge mennesker, som

kommer til Nuuk.
– Her kommer mange cateringvirksomheder – store som små – til at
samarbejde om opgaven, fortalte hun.
Overnatningen – hvor de unge
idrætsfolk skal bo på skolerne og klasseværelser skal indrettes til sovesale
– kræver også en indsats. Hvor lang tid
tager det at opsætte omkring 900 køjesenge. Og hvem skal sove hvor. Det er
logistik, som skal forberedes og alt skal
være klar.
– Det bliver op til hvert holds træner
at bestemme, hvem der skal sove i hvilken seng, i det område, de får udleveret. Drenge og piger bor skarpt adskilt,
fortalte Maliina Abelsen.
- Vi kan ikke gennemføre dette uden
at alle virksomheder – store som små
– er med og er klar til at modtage de
mange mennesker, understregede
Maliina Abelsen.
-De kommer en weekend og selvfølgelig vil nogle af dem havde glemt noget, som de er nødt til at købe. Derfor
er det selvfølgelig vigtigt, at butikkerne
har åbent, hvis de ellers er interesserede i handlen. Man må forvente, at
efterspørgslen på alle dagligdags ting
stiger i den periode.
– Det vil ikke være smart, hvis der eksempelvis ikke er bind nok i byen til pigerne, kommenterede naalakkersuisoq
for blandt andet idræt og kultur Nivi
Olsen, som også var med til mødet, da
hun er meget interesseret i netop samarbejdet med det privat erhvervsliv.

Tele-forbindelser
En helt anden ting er, at de unge
mennesker uden tvivl gerne vil købe
simkort til deres mobiltelefoner og tablets, allerede når de lander i Kangerlussuaq – især hvis der opstår forsinkelse.
Men selvfølgelig skal disse specialbutikker i Nuuk have åbent i weekenden,
når de kommer. De mange besøgende
får også brug for at kunne oplade deres telefoner med videre og skal have
de nødvendige adaptere og opladere
til vore stikkontakter.
Så det er vigtigt, at Tele-post og andre butikker, som kan hjælpe de unge
med deres kommunikation, er friske til
det også selv om det er weekend. For
om mandagen starter idrætsaktiviteterne, så de unge skal have alt deres
grej på plads i løbet af den weekend,
hvor de kommer.
Handel i butikkerne
– Der bliver efterspørgsel på alting i
alle butikker, vurderer Maliina Abelsen.
– De forskellige sportshold har selvfølgelig udstyr med til reparationer,
men med så mange mennesker og
forskellige sportsgrene opstår der selvfølgelig situationer, hvor de har brug
for hjælp.
Ud over de unge kommer der mange VIP’ere, forældre og andre gæster,
som vil bruge byens restauranter og
andre spisesteder.
- Hvis der er kø, nytter det jo ikke noget at det tager en halv time at få mad.

Så må man hellere skære ned på menukortet, så man kan bespise flere på
kortere tid, vurderer Maliina Abelsen.
- Og så er der hele souvenirbranchen.
Alle de unge vil gerne have noget med
hjem fra Grønland. De mange købestærke men sikkert også mere kræsne
VIP’ere, som kommer, vil uden tvivl
også gerne købe ting fra Grønland, og
de behov skal vi være klar til at opfylde,
mener Maliina Abelsen.
Handelsstandsforeningen, som var
med til at arrangere mødet, mener, der
faktisk er en masse ting, som det lokale
erhvervsliv kan byde ind med, men at
det virker som om, at de mindre virksomheder mangler at blive engageret
i projektet.
– Det kan hænge sammen med, at
mange små virksomheder ikke tror, de
er store nok til at bidrage med noget.
Men projektet omkring catering viser
jo, at små virksomheder i flok kan løfte
meget store opgaver, sagde Jan Joe
Seidsen fra Handelsstandsforeningen
på mødet.
– Jeg synes, det er et flot stykke
arbejde AWG2016 gør for at få det
enorme arrangement til at blive en
succes. men jeg håber samtidig at det
lykkedes at involvere mange flere af de
små virksomheder. Det havde vi håbet,
at vi sammen kunne gøre med arrangementet, siger han.
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AWG-2016

Suleqatigiinnissaq pisariaqarpoq
Inuit 2.200-t sinnillit aappaagu marsimi tikippata suliassat naammassisinnaassavavu aatsaat tamatta
– mikisut angisuullu - suleqatigiikkutta
Taama AWG2016-pisortaq Maliina
Abelsen niuertut AWG-llu akornanni sisamanngornermi Grønlandsbankenimi
ataatsimiittoqarnerani oqarpoq.
Timersorneq kulturilu, annermik
pineqartut, soorunami sammineqarnerussapput.
Kisianni timersortartunut 1800-t sinnilinnut assartuineq, nerisitsineq unnuiffissaqartitsinerlu qulakkiissallugit
suliassaavoq ilungersunartoq, taamaattumillu attuumassuteqartut tamarmik
akornanni suleqatigiinnissaq kiisalu
nammineq kajumissutsimik suleqataasorpassuarnik ikiorteqarnissaq pisariaqarluni.
Nunatsinni suliffeqarfissuit aningaasaliisutut peqataapput, Sulisitsisullu
Peqatigiiffiata pisortaa AWG-2016-ip
aqutsisuinut peqataavoq.
– Suliffeqarfiit namminersortut peqataanerisa pingaaruteqassusaa erseqqissarniarlugu taamaattoqarpoq, Maliina
Abelsen oqarpoq.
Nuna tamakkerlugu suliffeqarfiit ilaat
piginnaasaqarfigisaminnik ikiuupput,
aningaasaliissutitut, soorluttaaq nunatsinni suliffeqarfimminnit nammineq
kajumissutsimik ikiuuttussanik pissarsioqataasut. Assersuutigalugu Royal
Greenland aamma Brugsen taamatut
ikiuupput.
Maliina Abelsen oqarpoq, AWG2016imit suliassat amerlanerpaartaat nunami maani inissinneqarsimasut, aningaasartuutissatullu missingersuutinit taamaallaat 6-8 procentit nunatta avataani tuniniaasunut atorneqartut, oqaluttuarpoq.
Nerisitsinermi suleqatigiinneq
Maliina Abelsenip inuusuttorpassuarnik Nuummut tikittussanik nerisitsinissaq suliassat angisuut ilaattut oqaatiga.
– Tamatumani nerisitsinermik suliffeqarfippassuit – angisuut mikisullu – suliassami suleqatigiissapput, oqaluttuarpoq.
Unnuiffissaqartitsineq timersortartut
inuusuttut atuarfinni najugaqarfigisassaat inillu atuarfiusut sinittarfinngortinneqarfigisassaat suliniuteqarnissamik
aamma piumasaqarfiuvoq. Siniffiit 900t inissitsiternissaat qanoq sivisutigissava. Kikkut sumi sinissappat. Tamatumani assartuineq piareersarneqassaaq
sunalu tamarmi inissinneqarsimassal-

luni.
– Holdit tamarmik sungiusaasuisa
sumiiffimmi tunniunneqartumi kikkut
sumi sininnissaat aalajangigassarissavaat. Nukappiaqqat niviarsiaqqallu immikkoorluinnarlutik najugaqassapput,
Maliina Abelsen oqaluttuarpoq.
- Suliffeqarfiit mikisut angisuullu
inuppassuarnik tiguseqataanissamut
peqataanngippata piareersimanngippatalu tamakkua tamaasa isumagisinnaanngilavut, Maliina Abelsen erseqqissaavoq.
- Sapaatip-akunnerata naanerani
tikisssapput soorunamilu ilaat pisiarisariaqalikkaminnik puigugaqarsimassapput. Taamaattumik pisiniarfiit niuernissamik soqutiginnikkunik ammanissaat
soorunami pingaaruteqarpoq. Ulluinnarsiutit piffissami tassani piumaneqarnerunissaat ilimagisariaqarpoq.
– Nivissanut tamanut naammattunik
assersuutigalugu nalequtaqanngippat
tulluarnavianngilaq, timersornermut
kulturimullu naalakkersuisoq Nivi Olsen
ataatsimiinnermut najuuttoq, namminesortunillu suleqateqarnissamik soqutiginnilluinnartoq, oqarpoq.
Telemi attaveqaatit
Allarluinnaq tassaavoq inuusuttut oqarasuaatiminnut qarasaasiaaqqaminnullu Kangerlussuarmut tikiinnarlutik
sim-kortinik pinngitsoornatik piserusunnissaat – pingaartumik kinguaattoortoqarpat. Kisianni pisiniarfiit immikkuullarissut tamakkua tikippata Nuummi sapaatip-akunnerata naanerani soorunami ammassapput. Tikeraarpassuit
oqarasuaatimik sarfalersornissaannik
aamma pisariaqartitsissapput innaallagissamullu ikkuffitsinnut naleqqussaatinik sarfalersuutinillu peqartariaqassallutik.
Taamaattumik Tele-Postip pisiniarfiillu allat inuusuttut attaveqarnerannut
ikiuussinnaasut sapaatip-akunnerata
naaniugaluartoq eqeersimaarnissaat
pingaaruteqarpoq. Timersorneq ataasinngornermi aallartissaaq, taamaattumik inuusuttut sapaatip-akunnerata
naanerata ingerlaneranik tikerarunik
atortussaminnik tamanik inissitsiterissapput.
Pisiniarfinni niuerneq
– Pisiniarfinni tamani suut tamarmik

piumaneqassapput, Maliina Abelsen
naliliivoq.
– Timersortartut asssigiinngitsukkuutaat iluarsaassinissamut soorunami
atortussaateqassapput, kisianni inuit
taama amerlatigitillugit timersuutillu
taama assigiinngiiaartigitillugit pissutsinik ikiortariaqalerfiinik pisoqartassaaq.
Inuusuttut saniatigut inunnik nuimasorpassuarnik, angajoqqaanik tikeraanillu allanik illoqarfimmi neriniartarfinnik nerisarfinnillu allanik atuisussanik.
- Utaqqisoqarpat nerisassat pissarsiarinissaannut akunnerup affaanik
sivisussuseqarnissaa iluaqutaanavianngilaq. Taava sassaalliutissat allassimaffiat naalineqartariaqassaaq, piffissami
sivikinnerusumi amerlanerit nerisinneqarsinnaaqqullugit, Maliina Abelsen
naliliivoq.
- Aamma tammajuitsussaqarniarneq
puigorneqassanngilaq. Inuusuttut tamarmik Kalaallit Nunaannit angerlaassaqarusussapput. Nuimasorpassuit
pisisinnaassuseqarluartut kisiannili
aamma narrutuut qularnanngitsumik
aamma Kalaallit Nunaannit tammajuitsussanik piserusussapput, pisariaqartitallu tamakkua naammassinissaannut

piareersimassaagut, Maliina Abelsen
isumaqarpoq.
Niuertut peqatigiiffiat ataatsimiinnermik aaqqissuusseqataasoq isumaqarpoq najukkami inuussutissarsiortut
sorpassuarnik tunniussassaqartut, kisiannili soorluuna inuussutissarsiortut
piariikkanik tamanik tunniussivigineqanngikkunik soqutiginninnavianngitsut.
– Tamanna suliffeqarfeerarpassuit
tunniussaqarnissamut naammattumik
angissuseqartutut isumaqartannginnerannut attuumassuteqarsinnaavoq.
Kisianni nerisitsinissamik suliniummit
takutinneqarpoq suliffeqarfiit mikisut
ataatsimoorlutik suliassanik angisuunik
isumaginnissinnaasut, Jan Joe Seidsen
niuertut peqatigiiffianneersoq ataatsimiinnermi oqarpoq.
– Isumaqarpunga AWG2016 aaqqissuussinerujussuaq iluatsilluarsinnaaqqullugu kusanartumik suliaqarsimasoq. Kisianni neriuppunga suliffeqarfiit
mikisut ilarpassuisa peqataatinnissaat
iluatsissagaat. Aaqqissuussinermi
peqatigiilluta taamaaliorsinnaanerput
neriuutigisimagaluarparput, oqarpoq.

Naalakkersuisoq Nivi Olsen isumaqarpoq, namminersortut suliassamik
isumaginneqataanissaat pingaaruteqartoq.
Naalakkersuisoq Nivi Olsen mener det er vigtigt, at det private erhvervsliv er med
til at løse opgaven. Foto: Benny Kokholm
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Pilluarit

Tillykke

Pilluarit

NUREPA APS

8. september

Martin Kuitse
Løvenskjold Christensen
 2 år 

Tømrer Snedker Malerarbejde

Kære Martin, hjertelig tillykke med din
2 års-fødselsdag.
Vi håber du har haft en fantastisk dag
med masser af gaver og sang.
Vi eeeelsker dig alle sammen.

Flemming: 551477 · Erik: 585704

Kærlig hilsen
Emil, Sara, anaana og ataata

Min elskede veninde
hjertelig tillykke med dagen i morgen
Torsdag den 10/9-2015.
Tænk det er allerede 1 års siden.
Håber du får en vidunderlig dag. K
nus og Krammer
Trine

Postboks 5086 · 3905 Nuussuaq · nurepa@greennet.gl
Telefon: 31 17 72 · Telefax: 31 17 71

Imarsiortunut
SØSIDEN

Sælges: Nordstar 26
Patrol fra 2012. Utrolig
sødygtige båd. Volvo
Penta D4-260 HK Diesel
m/duoprop. Sejlet ca.
220 timer. Topfart 33-35
knob. Motor er der garanti
fra Volvo. Ny bundmalet
2014. Bovproppel, trim
flaps, varmt og koldt vand,

sø toilet, sprinkler til forrude, auto ildslukker i motorrum, oliefyr 4 KW, samt
motorvarmer i kabinen.
Diverse udstyr medfølger.
Radio/CD/AM/FM med
antenne, Garmin 401 GPS/
Kortplotter/Radar, VHF radio. Båden er i land og kan
beses efter aftale. Nypris
980.000 kr. Sælges (prisen
kan forhandles) til kr.
850.000,-. Kontakt Jakob
Berthels, tlf. 324822, for
nærmere info eller mail:
nuka@greennet.gl

Septemberip aallaqqaataani
Nipilersornermik Ilinniarfiup
Erinarsoqatigiivi
aallarteqqissaagut!

Musikskolens Kor starter igen
fra starten af september!

Arfininngornikkut erinarsortarneq 3-5 år kingusinnerusukkut
angajoqqaajusut peqatigalugit aallartinneqassaaq. Uunga
peqataarusukkaanni nalunaartoqarsinnaavoq: niemirosing@
gmail.com.

Lørdagssang for 3.-5.-årige med forældrene starter lidt
senere.
Man kan melde sig til holdet per mail til niemirosing@
gmail.com.

2.-4.klasse: pingasunngornikkut nal. 16-17.

2.-4. klasse om onsdagen kl. 16-17.
Fra 5. klasse og op om torsdagen kl. 15.30-17.

5.klassiniit qummut: sisamanngornikkut nal.15.30-17.00.
Erinarsorneq kalaallisut ingerlanneqartarpoq.

Koret synger på grønlandsk og øver på musikskolen ved
Päivi Niemi-Rosing & Pipaluk Lynge Berthelsen.

Hans Egedesvej 7, takuss!

Hans Egedesvej 7, takuss!

Postboks 1005 · 3900 Nuuk
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Ripasso Pendel

Højde 30cm. Diameter 22cm.
Farver Grøn, Rød, Hvid & og Sort
Velegnet til LED pære (medfølger ikke)

Cap Pendel

Diameter 18cm. Hvid & sort glas
Velegnet til G9 LED pære (medfølger ikke)
Normal 849,(Udstillings modeller)

Bretagne Pendel

Diameter 43cm. Hvid metal
Velegnet til LED pære (medfølger ikke)

Disk Bordlampe

Tilbuddene gælder fra d. 09.09.15 t.o.m. d. 16.09.15
eller så længe lager haves forbehold for trykfejl & udsolgte situationer

Højde 40cm. Rød eller Hvid
Pære medfølger ikke
Normal 399,00
(Begrænset antal)

Mento Bordlampe
Højde 37cm.
Kraftig LED 3Watt
Pink
Normal 499,00

Mio Gulvlampe
Højde 150cm.
Farver Stål med hvide glas
G9 pære 28Watt medfølger
Dæmpbar
Normal 799,00

Holly 3 Gulvlampe
Højde 150cm.
Farver Hvid, Rød & sort skærme
Pære medfølger ikke
Normal 699,00

BEDST PÅ KVALITET & SERVICE

Imaneq 22 - Postbox 244 - 3900 Nuuk
Tlf. Butik 365000 Tlf. Værksted 365009 Mail: Elplus@elplus.gl
Åbningstider:

Man-Torsdag 900-1730 Fredag 900-1800 Lørdag 1000-1300
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KATUAMI PISUSSAT / DET SKER I KATUAQ

Katuaq Kulturip Illorsua

Ammasarfiit/Åbningstider: Ataa./Man – Tall./Fre. nal./kl. 11.00 – 21.00
Arf./Lør – Sap./Søn. nal./kl. 10.00 – 21.00
Inniminniiffik / Billetbestilling på telefon: +299 36 37 80
www.katuaq.gl

OKTOBER

AKISUANERIT FESTIVAL 2015
TUSARNAARTITSINEQ / KONCERT
1. okt. 22.00-24.00

Dr. Alban Show // Nuuk Posse
Iserneq/Entré: kr. 150,- / kr. 200,-

2. okt. 22.00-02.15

Mariina // Zikaza // Pilu Lynge // Rikka
Iserneq/Entré: kr. 300,- / kr. 350,-

SEPTEMBER

QOOQQUT FESTIVAL 2015

3. okt. 22.00-02.30

ILAQUTARIIT KATERSUUFFIAT / FAMILIENS SAMLINGSSTED

4. okt. 20.00-21.30

Dizzy Mizz Lizzy // Small Time Giants // Nanook // For Akia
Iserneq/Entré: kr. 400,- / kr. 450,-

Ilaqutariinnut sammisassaqartitsinerit workshopillu ullut tamaasa
Familieaktiviteter & workshops alle dage

Hans Jukku Show // Unplugged Show: Nina & Malik, Pilu Lynge,
Inuk, Kishima, Christian & Frederik (Nanook), Hans Mortensen,
Kimmernaq, Asit & Rockstones
Iserneq/Entré: kr. 100,-

11. sept. tall./fre. Qajaq, Ataatsimuualaarneq / Hygge, Dida
12. sept. arf./lør. Timi Asimi: Ilaqutariinnut timersortitsineq allanillu sammisaqartitsineq /
Motion og aktiviteter for hele familien
Peter Kujooq: Ujaqqanik qiperuineq / Stenhugning
Iluliaaraq: Ilaqutariiulluni qalipaaqatigiinneq / Familie maling
Rosa Olsen: Aqaanermik pikkorissaaneq / Kælevise kursus
DIDA: Meeqqanut mikisortalinnut sammisassaqaqatigiitsitsineq /
Workshop til familier med små børn
Pakkalussat: Linedanse workshop
Nipilersortussat / Musikere: Maalia & Rosa, Nikolaj Lønstrup,
Maalia & Juuna, Martin & Godmand, Ajinai, Jenseeraq
13. sept. sap./søn. Arpaqatigiinneq / Fælles løb
Angalanissamut billetsi Katuap saaffiginnittarfiani pisiarineqarsinnaalereerput
Salg af transport kan købes i Katuaqs reception

OKTOBER

NUUK NORDISK KULTURFESTIVAL 2015
PAARLERSUARMI TUSARNAARTITSINEQ / FOYERKONCERT
Ingerlanerani nunanit avannarlermiunit aammalu kalaallinit isiginnaartitsisoqartarlunilu
saqqummersitsisoqartassaaq, nipilersortut, qitittut assilialiortartullu ilaatigut matumani
pineqarput.
Der vil være forskellige, nordiske, og herunder naturligvis også grønlandske, optrædelser og udstillinger inden for bl.a. musik og dans og billedkunst.gemente.
Akeqanngilaq / Gratis

Kulturikkut tapiisartoq/
Kultursponsor:

Erhvervsklub sponsorer:

Pilersaarutit allanngorsinnaaneri
paasissutissallu kukkuneqarsimasinnaaneri
sillimaffigeqquneqarput

Andre sponsorer:

NunaFonden

Der tages forbehold for
programændringer og trykfejl
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SAPAATIP AKUNNERANI FILMIT / UGENS BIOGRAFFILM

Katuaq Bio

Ammasarfiit/Åbningstider: Ataa./Man – Sap./Søn. nal./kl. 16.00 – 21.00
Inniminniiffik / Billetbestilling på telefon: +299 36 37 80
www.katuaq.gl

ping./ons.

9. sept.
DS

T

tall./fre.

arf./lør.

Q G
A A LI N
AT IL
G EST
AG FOR
E

SI

T

sis./tors.

N

DS

Q G
A A LI N
AT IL
G EST
AG FOR
E

SI

N

18.30

16.00

21.00

10. sept.

18.15

21.00

18.15

21.00

Inderst Inde

Sommeren ‘92

Genre: Animation, Adventure
Spilletid: 1 time 37 min.
Akia/Pris: kr. 105,- / kr. 60,-

Genre: Komedie, Dansk, Drama
Spilletid: 1 time 35 min.
Akia/Pris: kr. 90,- / kr. 45

Naggataaq/Sidste fores. 9. september

Naggataaq/Sidste fores. 9. september

11. sept.

12. sept.

Spionen fra U.N.C.L.E.
18.15
sap./søn.

21.00

13. sept.

ataa./man.

marl./tirs.

Genre: Action, Komedie
Spilletid: 1 time 56 min.
Akia/Pris: kr. 90,-

Instruktør: Guy Ritchie
Medvirkende: Henry Cavill, Armie Hammer,
Alicia Vikander

Naggataaq/Sidste fores. 16. september

18.15

21.00

18.15

21.00

14. sept.

15. sept.

Maze Runner 2: Infernoet
Genre: Sci-Fi, Action
Spilletid: 2 timer 9 min.
Akia/Pris: kr. 90,-

Instruktør: Wes Ball
Medvirkende: Dylan O’Brien, Kaya
Scodelario, Thomas Brodie-Sangster

Naggataaq/Sidste fores. 23. september

21.00

18.15

17. SEPTEMBER
ping./ons.

22. SEPTEMBER

24. SEPTEMBER

29. SEPTEMBER

Trainwreck

Roger Waters
The Wall

16. sept.
DS

Q G
A A LI N
AT IL
G EST
AG FOR
E

SI

N

T

18.15
Pilersaarutit allanngorsinnaaneri
paasissutissallu kukkuneqarsimasinnaaneri
sillimaffigeqquneqarput
Der tages forbehold for
programændringer og trykfejl

21.00

Tilladt for alle

Premierefilm

Frarådes for børn under 7 år

Verdens premierefilm

Tilladt for børn over 11 år

Babybio forestilling

Tilladt for børn over 15 år

Film i 3D

Everest

Frank

Art Cinema

Katuap filminik isiginnaarsitsissutaa 4K isumaqarpoq, sisamariaammik fuld HD TV-miit ersarinnerusoq.
7.1 surround sound isumaqarpoq nipi digitaliusoq piffiit assigiinngitsut arfineq pingasut aqqutigalugit nipeqartarmat.
Katuaqs digitale biografmaskine er 4K, som er 4 gange opløsningen af en fuld HD fjernsyn,
og med 7.1 surround sound, som giver digital lyd fra 8 separate lydkilder.
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KIVITSISA 2016
Peqatigiilluta qanoq annertutigisumik
kivitseqatigiissinnaavugut ?
Asasagut suliffeqarfiit, peqatigiiffiit, kattuffiit, pisortaqarfiit allallu soqutiginnissinnaasut.
Matumuuna kajumissutsimik suliaqarnermut tunngasumik
seminarimut immikkuullarissumut qaaqquatsigit.
Kajumissutsimik sulinerup sunniutai inuiaqatigiinnut naleqartorujussuupput.
Peqatigiilluta paasitugu qanoq isilluta nammineq kajumissutsimik sulineq 2016-imi
immikkut sammisinnaaneripput.
Idrættens Analyseinstitut, nunatsinni kajumissutsimik sulinermut tunngasunik ingerlatsisut
minnerunngitsumillu Esben Danielsen, Roskilde Festivalimik ingerlatseqataasimasoq,
soqutiginartumik saqqummiiumaarput. Tamanna saniatigut seminarimi ullunni
marlunni illit sunniuteqaqataasinnaavutit.
Uani
erusinpaasisaqarn
ti
naavu t:
www.gif.gl

Ullut:
Sumiiffissaq:
Akia:
Nalunaarfissaq:

2015-imi septembarip 22-at 23-allu
Nuuk, Hotel Hans Egede
500,- (seminarip nalaani nerisaqarneq ilanngullugu)
gif@gif.gl

Hvor meget kan vi løfte i fællesskab?
Kære organisationer, foreninger, virksomheder, det offentlige og andre interesserede.
I inviteres hermed til et specielt og anderledes seminar med frivilligheden i fokus.
Frivillighedens verden har stor værdi for samfundet. Lad os sammen finde ud af hvordan vi
konkret får sat frivilligheden på dagsorden i 2016.
Kom og bliv inspireret af bl.a. Idrættens Analyseinstitut, lokale aktører og Esben Danielsen, der har arbejdet for
Roskilde Festival og sæt dit præg på debatten på dette to dages seminar.
Datoer:
Sted:
Pris:
Tilmelding:

22. – 23. september 2015
Nuuk, Hotel Hans Egede
500,- (inkl. forplejning under seminaret)
gif@gif.gl

Aaqqissuussisut/ Arrangører:

Læs mere
på:
www.gif.g
l
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Igaffimmi kantiinamilu
suliassanik ingerlatsinissamut
neqerooruteqartitsineq
Kommuneqarfik Sermersuumi, Kommuneqarfiup Allaffiata, matumuuna igaffimmi kantiinamilu suliassat suliariumannittussarsiuuppai. Suliassat tamanut
neqeroorutigineqartut isumaqatigiissuteqarnikkut suliarineqassapput Kommunimi Pisiniarnermut Politikki naapertorlugu.
Suliassaq ataatsimoortillugu, Kommuneqarfiullu Allaffiata kantiinaanik attartornertalimmik neqeroorutigineqassaaq, suliassallu ilaannaa kisiat neqeroorutigineqarsinnaanngilaq.
Igaffimmi kantiinami sullissinermi kommunimi sulisut tamarmik nerisassiuunneqarlutillu pajuttorneqartarput, imeruersaatit assigisaallu ilanngullugit, kantiinami tuniniagassatut aammalu ataatsimiinnerni, ilassinninnermi
Kommuneqarfiullu Allaffiani allanik aaqqissuinernut atatillugu sassaalliinerni.
Tamakku saniatigut kantiina ullumikkut kommunimut kaffiliuussisarpoq,
tamatumani kommune sulisunut tamanut akeqanngitsumik kaffimik/tiimillu
tunniussaqartarluni.
Igaffimmi kantiinamilu sulineq nammineq ingerlattussaavoq. Kisianni imermut, kiassarnermut innaallagissamut, ingerlatsinermut atortunut, pequtinut
assigisaannullu aningaasartuutit Kommuneqarfik Sermersuumit akilerneqassapput, taamatullu neqerooruteqartoq attartornermut akiliuteqartussaanani.
Neqerooruteqarnermi atortussat
Neqerooruteqarnermi atortussat nittartakkami uani aaneqarsinnaapput
sermersooq.gl/neqeroorutit.
Neqerooruteqarnermi piffissaritinneqartoq
Neqeroorutit ilanngussassat ilanngullugit udbud@sermersooq.gl-imut
kingusinnerpaamik 14. septembari 2015 nassiunneqassaaq. Neqeroorutit
pissarsiarineqartut akornanni, neqerooruteqartullu itisiliillutik saqqummiussinissaanut/isumaqatiginninniarfiginissaannut aggersarnissaannut kommune
nammineq toqqaasinnaanissaminut pisinnaatippoq.

Lang weekend
i Ilulissat

Flyv til isfjeldenes hovedstad
Ilulissat, hvor de store indtryk
og oplevelserne findes lige
uden for døren.

Afrejse i sep. – dec. 2015.
Alt dette får du:
• Fly Nuuk - Ilulissat t/r
• 3 nætter på Hotel Arctic med morgenmad
• 3 udflugter og velkomstmiddag
Pris pr. person fra kr. 6.695,-

5 dage i hjertet
af Reykjavik

Shopping, kultur, natteliv eller
spændende natur – der er noget
for alle i Island.
Book nu – begrænsede pladser.

Udbud af køkken- og
kantinedriftsopgaver
Kommuneqarfik Sermersooq, Rådhuset, udbyder hermed udførelse af køkkenog kantinedriftsopgaver. Opgaven udføres som en offentlig kontrakt i henhold
til kommunens Indkøbspolitik.
Opgaven udbydes samlet og som en forpagtning af rådhusets kantine, og der
kan ikke afgives tilbud på kun en del af opgaven.
Køkken- og kantinefunktionen varetager alle opgaver i forhold til kommunens ansatte med hensyn til fremstilling og levering af mad, drikkevarer og
lignende dels til salg i personalekantinen og dels til servering i forbindelse
med møder, receptioner og øvrige arrangementer på Rådhuset. Herudover har
kantinen i dag en kaffeordning med kommunen, hvor kommunen for en fast
pris, køber kaffe/te til samtlige medarbejdere.

Afrejse i sep. – okt. 2015.
Alt dette får du:
• Fly Nuuk - Keflavik t/r, transfer
• 4 nætter på centralt hotel
• Lækker morgenmadsbuffet
Pris pr. person fra kr. 5.665,-

Ice Camp og
oplevelser i
Kangerlussuaq

Køkken- og kantinefunktionen skal hvile i sig selv. Dog afholdes alle udgifter
til vand, varme, elektricitet, driftsudstyr, inventar m.v. af Kommuneqarfik
Sermersooq ligesom tilbudsgiver ikke skal afholde husleje.

Gå med i polarforskernes
fodspor og oplev to dage på
Indlandsisen sammen med en
erfaren guide. Også oplevelser i
Kangerlussuaq.

Udbudsmateriale
Udbudsmaterialet kan hentes på sermersooq.gl/udbud.

Afrejse i sep. – dec. 2015

Tidsfristen for tilbuddet
Tilbud med tilhørende bilag skal sendes til udbud@sermersooq.gl senest den
14. september 2015. Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem
de indkomne tilbud og indkalde tilbudsgivere til en uddybende præsentation/
forhandling.

Alt dette får du:
• Fly Nuuk – Kangerlussuaq t/r
• 2 overnatninger på Polar Lodge
• 2 dages Camp Ice Cap
• 2 udflugter
• Alle måltider
Pris pr. person fra kr. 6.295,-

Postboks 1005 · 3900 Nuuk

Se flere gode rejsetilbud på greenland-travel.gl

Bestil
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5
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Sanaartorfissatut
atorneqarsinnaasut
Kommunimut pilersaarummut tapiliussami 1A11-2-mi, Quassunnguaq – Nuuk, sanaartorfissat saqqummiunneqarneri.
Kommuneqarfik Sermersuup matumuuna sanaartorfissat arfineq
pingasuusut qinnutigineqarsinnaalerneri nalunaarutigai. Illoqarfiup ilaani inissisimasut isikkivigeqisumi. Sanaartorfissaq nunap
assingani ilanngussaq 2-mi “Sanaartorfissat” saqqummiunneqarsimasumi takuneqarsinnaapput, aamma kommuunip nittartagaani
sermersooq.gl –mi takuneqarsinnaapput, imaluunniit Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik, Nunaminertanut Sanaartornermullu Oqartussaqarfimmut piniarneqarsinnaallutik.
Sanaartorfissaq Kommunimut pilersaarummut tapiliussami 1A11-2,
Quassunnguaq – Nuuk, aalajangersakkap ilagaa.
Sanaartorfissat nr. B8 - B15, Fjeldvej-ip tallissutaaniittussami inissisimapput. Sanaartorfissat arfineq pingasuusut ilaqutariit ataatsit
illussaanik sanartorfissatut aaliangigaapput.
Sanaartorfissat allat atorneqanngitsut nunap ilaaniittut ( B1 – B7 )
matumani nalunaarummi ilaatinneqanngillat.
Sanaartorfissanut arfineq pingasuusunut sanaartorfigiuminarsaanissaq, nunaminertamik tunineqartut iluminni nammineq
aaqqissugaanik suliniaqatigiit aqqutigalugit ingerlanneqassaaq,
taakkua isumagissavaat pilersaarusiornissaq. Sanaartorfiusussami
aqqusinermi (Fjeldvej-ip tallissutaani), sanaartornernik pisarialinnut atassusiinerit, innaallagissap aqqutaanik, tele-mut, imermut
aqqusersuinerit, kuuffissuarnik kiisalu biilinut inissiisarfiit pilersinnissaat pineqarput.
Sanaartorfigiuminarsaanermut suliniutit Kommuneqarfik Sermersuumiit akuerineqartassapput.
Sanaartorfissaq

Atorneqarnissaa

Ann.nunaminertaq
sanaartorfiusussaq

Ann.nunaminertaq
sanaartorfiusussaq

Ann.nunaminertaq
sanaartorfiusussaq

B8-B15

Ilaqutariit
ataatsit illussaat

170m2

240m2

12x20m

Sanaartorfissani B8-miit - B15-mut nunaminertanik inniminniinissaq / agguaassinissarlu, kommunip aalajangersagai malinneqassapput.
Qinnuteqartussanut makkua eqqumaffigissavaat
• Kinaluunniit inatsisitigut pisinnaatitaaffiiagaasimanngitsoq
suliffeqarfik, ingerlatsivik imal. kattuffiit nunaminertamik qinnuteqaateqarsinnaapput.

Qinnuteqaammut ilanngunneqassapput:
• Tulleriiaarinermi allattorsimaffik B8-miit – B15-mut sanaartorfissanut kissaatigisat tulleriaarneri.
• Sanaartornissamut piffissaliussaq
• Sanaatugassap suunerata annertussusaatalu allaatigineqarnera
• Qinnuteqartup aningaasaqarneranut uppernarsaat, sanaartugassap naammassinissaanut piginnaassuseqarneq.
Qinnuteqartup saqqummiutissavai qinnuteqartup aningaasaqarnermigut sanaartugassatut pilersaarutigineqartup naammassisinnaaneranut piginnaaneqarneranullu uppernarsaatit. Uppernasaat
tassaassaaq bankimiit nalunaajaat qinnuteqartup aningaasaqarnerminik piginnaasaanut suliniummut naammassinnissinnaassusaa.
Qinnuteqartup akisussaaffigaa qinnuteqaatip naammattumik
eqqortumillu nassuiaasersornissaa.
Qinnuteqaatit piumasaqaatit malillugit tamakkiisumik paasissutissanik peqartut kisimik makitsinissamut peqataatinneqarsinnaapput.
Qinnuteqaatit tamarmik siusinnerusukkut kingusinnerpaamilluunniit ulloq 30. sept.2015 tiguneqartut ataatsikkut tigusimasutut
isigineqassapput.
Sanaartorfissanut qinnuteqartut amerlassusaat najoqqutaralugit
makitsinikkut agguataarneqassapput.
Tamatuma saniatigut innersuussutigineqarpoq nunaminertanik
agguaassisarnermi maleruagassanut una quppersagaq: http://www.
sermersooq2024.gl/dk/arealtildeling/
Nunaminertamik inniminniiniarluni qinnuteqaaat, imaluunniit paasissutissanik allanik pissarsiniartoqassappat uunga nassiunneqassapput, Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik, Postboks 1005,
3900 Nuuk, imaluunniit elektroniskimik uunga sai@sermersooq.gl
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Ledige byggefelter
Ledige byggefelter nr. B8 til B15 i Kommuneplantillægsområde
1A11-2, Quassunnguaq – Nuuk.
Kommuneqarfik Sermersooq meddeler hermed REVIDERET annonce for 8 ledige byggefelter, beliggende højt i byen med smuk
udsigt. Byggefelternes beliggenhed fremgår af kommuneplantillæggets kortbilag 2 ”Byggefelter” og kan ses på kommunens hjemmeside sermersooq.gl eller rekvireres ved henvendelse til Forvaltning
for Anlæg og Miljø, Areal og Bygningsmyndigheden.
Byggefelterne er omfattet af bestemmelserne i Kommuneplantillæg
1A11-2 Quassunnguaq, Nuuk.
Byggefelterne B8-B15 er beliggende i forlængelse af Fjeldvej over
400-rtalik. Bebyggelsen på de 8 byggefelter må opføres som enfamiliehus, incl. stikledninger.
De øvrige ledige byggefelter (B1-B7) i delområdet udbydes ikke i
denne annoncering.
De kommende arealrettighedshavere skal stå for byggemodning af
området gennem en fælles projektgruppe, som skal varetage projektering og etablering af fornødent infrastrukturudbygning. Denne
private byggemodning omfatter fuldt udbygget vej (forlængelse
af Fjeldvej), nødvendige hovedforsyningsledninger; EL, tele, vand
og kloak samt parkering. Det samlede byggemodningsprojekt skal
godkendes af Kommuneqarfik Sermersooq.
Byggefelt

Anvendelse Maks.
bebygget
areal

Areal for
byggefelt

Dimensioner

B8-B15

Enfamiliehus

240m2

12x20m

170m2

at gennemføre projektet. Banken skal erklære, at banken anser ansøger for at være økonomisk i stand til at gennemføre det beskrevne
projekt.
Kun ansøgninger, som indeholder disse oplysninger, vil komme i
betragtning. Det er ansøgers ansvar at ansøgningen er tilstrækkelig
og korrekt belyst.
Alle ansøgninger der indkommer før eller senest den 30. Sept. 2015
vil blive betragtet som samtidige. Afhængig af antal ansøgninger vil
byggefelterne blive fordelt ved lodtrækning.
Der henvises i øvrigt til Kommuneqarfik Sermersooqs almindelige
bestemmelser for arealtildeling. http://www.sermersooq2024.gl/dk/
arealtildeling/
Yderligere oplysninger kan indhentes hos Forvaltningen for Anlæg
og Miljø, telefon 36 74 41.
Ansøgning om arealreservation fremsendes til Kommuneqarfik
Sermersooq, Forvaltningen for Anlæg og Miljø, Postboks 1005, 3900
Nuuk, eller elektronisk til sai@sermersooq.gl

Kommende arealrettighedshavere skal følge almen procedure jf.
kommunes bestemmelser om arealtildeling i forbindelse med
udlodning og meddelelse om arealreservation/arealtildeling på byggefelterne B8-B15.
Ansøgere skal være opmærksomme på følgende:
• Enhver juridisk person; enkelt person, firma, selskab eller forening kan ansøge om et areal.
Ansøgningen skal vedlægges:
• Prioritetsliste indeholdende 1. – 8. prioriterede byggefelter. ( af
byggefelterne B8 – B15 )
• Tidsplan for byggeriet.
• En beskrivelse af byggeriet.
• Dokumentation for ansøgers økonomiske evne til at gennemføre byggeriet.
Ansøger skal fremlægge dokumentation for ansøgers økonomiske
evne til at gennemføre det beskrevne projekt. Dokumentationen
skal ske i form af bankerklæring om ansøgers økonomiske evne til

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik · Forvaltning for Anlæg og Miljø · Postboks 1005 · 3900 Nuuk
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Tarnikkut innarluutillit Nuummi
najugaqarfittaassapput
Kommunalbestyrelsip najugaqarfissamik nutaamik pilersitsinissamik aalajangernerata kingorna inuusuttut tarnikkut innarluutillit
sisamat, Nuummut angerlarnissaminnut periarfissaqalerput.

All.: Lars Damkjær,
Kommuneqarfik Sermersooq
Inuusuttut tarnikkut innarluutillit sisamat Kommuneqarfik Sermersuumeersut, maanna Danmarkimi najugaqartut, angerlarnissaminnut periarfissaqalerput.
Kommuneqarfik Sermersuumi kommunalbestyrelsip
25. aggusti 2015 ataatsimiinnermini Nuummi pineqartunut najugaqarfimmik pilersitsiniarluni aalajangerpoq.
– Kommunitsinni innuttaasut kiffartuussinissamut
pisariaqartitaannik neqeroorfigineqarsinnaanissaat
pingaartippara. Tarnikkut innarluutilinnut neqeroorutit piffissami sivisuumi amigaatigineqarput, taamaattumik najugaqarfissaq una annertuumik siua-

riaataavoq, oqarpoq Kommuneqarfik Sermersuumi
borgmesteri, Asii Chemnitz Narup (IA).
Isumaginninnermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiornermullu Ingerlatsiviup innuttaasut, maanna
kommuneqarfiup avataani inissinneqarsimasut, attavigissavai, Nuummut angerlarnissaminnut kissaateqartut sisamat ujartorniarlugit.
Najugaqarfissaq nutaaq, aappaagu ukiup aallartilaarnerani ammarneqartussatut naatsorsuutigineqartoq, ataavartumik arfineq-pingasunik sulisoqalernissaa assigiinngitsutigullu ikorfartuisoqartussaasoq
naatsorsuutigineqartoq, Aqqusinersuarmi inissisimassaaq.
Najugaqarfik nutaaq, iluarsartuunnera ilanngullugu, 3,7 mio. koruuninik akeqassaaq.

– Taamatut iliuuseqarneq sipaarniarnerunngimmat, erseqqissaatiginissaa pingaartippara, innuttaasulli innarluutillit ilaqutaasa qanittuani kulturikkullu
ilisimasaanni, pitsaasumik najugaqarfimmik neqeroorfiginissaat kissaatigaarput.
– Taamaattumik paaqqinnittarfinnut akisuunut
atuisarunnaarnermut ukiumut sipaarutaasartussat taamaallaat 600.000 koruunit aamma 800.000 koruunit
akornanniipput, taakkulu ukiumoortumik angerlarluni angalasarnernut allaffissornerusarnernullu aningaasartuutaasartut assigaat, oqarpoq Isumaginninnermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiornermullu
Ataatsimiititami siulittaasoq, Malene Lynge.
Tamatuma saniatigut angerlartitsinikkut illoqarfimmi suliffissanik pilersitsisoqassaaq akileraarutinillu
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Psykisk handicappede
får bosted i Nuuk
Fire unge psykisk handicappede får nu mulighed for at vende hjem til Nuuk efter kommunalbestyrelsen har besluttet at
etablere et nyt botilbud
Af Lars Damkjær,
Kommuneqarfik Sermersooq
Fire unge psykisk handicappede fra Kommuneqarfik
Sermersooq, der i dag bor i Danmark får nu mulighed
for at vende hjem.
Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq
besluttede på sit møde tirsdag den 25. august at der
skal oprettes et bosted til netop den målgruppe i
Nuuk.
– Det er vigtigt for mig, at vi kan tilbyde vores
borgere den service, vi har brug for her i kommune.
Vi har længe manglet tilbud til de psykisk handicap-

pede, derfor er dette bosted et stort, stort fremskridt,
siger borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii
Chemnitz Narup (IA).
Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv vil nu kontakte de borgere, der i dag er anbragt
uden for kommunen, for at finde frem til de fire, der
ønsker at vende hjem.
Det nye bosted, der forventes at åbne i begyndelsen af næste år, forventes at få omkring otte fastansatte samt forskellige støttefunktioner og skal ligge
på Aqqusinersuaq.
Med istandsættelsen kommer det nye bosted til at
koste 3,7 millioner kroner

– Det er vigtigt for mig at pointere, at dette ikke er
en spareøvelse, men at vi gerne vil give vore handicappede borgere et godt tilbud i nærheden af familie og i den kultur, de kender.
Derfor er den årlige besparelse ved ikke længere
at skulle bruge de dyre institutionspladser i blandt
andet Danmark også kun 600.000 og 800.000 kroner,
svarende til de årlige hjemrejser og den ekstra administration, siger formanden for udvalget for Velfærd,
Arbejdsmarked og Erhverv, Malene Lynge.
Samtidig betyder hjemtagelsen at der vil blive
skabt lokale arbejdspladser og skatteindtægter.

Asii Chemnitz Narup: – Kommunitsinni innuttaasut
tamaasa pisariaqartumik kiffartuussinnaajumallugit
najugaqarfissaq una annertuumik siuariarneruvoq.
Asii Chemnitz Narup: – Dette bosted er et stort fremskridt for at kunne give alle borgere den nødvendige
service i vor kommune.
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Niuerfik nutaarluinnaq nittartakkakkut pisinissamut
tuniniaanissamullu periarfissalik.
Helt ny markedsplads med nye muligheder for køb og salg online.

Sigma linse 50-500mm og
2xconveter til Nikon

Brugte 6x9 tommer bil/båd
højttalere til salg

5.500 kr

1.000 kr

Sælskind dragt

RYGEOVN til WEBERGRILL

1.200 kr

999 kr

Kombivogn

Fedtstensfigur

1.500 kr

4.000 kr

Seng 90 x 200 Dream Zone

iPad sælges el. byttes med
Macbook Air

2.200 kr

4.000 kr

Piseqqusaarutit aviisimi ilaatiguk – www.tuniniaavik.gl annertunerusumik paasisaqarfigiuk
Få din annonce med i avisen – Se mere på www.tuniniaavik.gl
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Foodfestival 2015
Kalaallit nerisassaataat takusakkit,
naamakkit misilerarlugillu!

Se, duft og smag de grønlandske
fødevarer!

Sermersuumi Inuussutissarsiornermut Siunnersuisooqatigiit septembarip
18-ni, 19-ni 20-vianilu Katuami kalaallit nerisassiaataanik tipigialaartitsillunilu qalaarpalaartitsissaaq akeqanngitsumik tamanut ammasumik.

Den 18., 19. og 20. september 2015 vil det dufte, syde og boble i Katuaq, når Sermersooq Business Council holder åben og gratis madfestival med grønlandske fødevarer.

Foodfestival 2015-mi ilisimasanik siaruarteriffiussaaq kalaallit nerisassiaataat ileqqutoqqat malillugit aammalu nutaaliaasumik sulianik. Tunisassiortut naapikkit aammalu angerlarsimaffimmi nammineq naatitat kiisalu nipittartut saarullimmit sanaat pillugit saqqummiussisunit isumassarsiorlutit.

Foodfestival 2015 skal udbrede kendskabet om nye og traditionelle
grønlandske produkter. Mød menneskene bag produkterne og bliv inspireret af oplæg om alt fra hjemmedyrkede grønsager til plastre lavet af
torsk.

PILERSAARUT:
Tallimanngorneq, septembarip 18-at 2015
Kalaallit nerisassaataannik tunisassiortut naapikkit
Kalaallit nioqqutissaataanik tunisassiortut naapikkit. Nioqqutissaataat
takusakkit, naamakkit misilerarlugillu.
Nal. 13.00-imiit 16.00-p tungaanut.
Arfininngorneq, septembarip 19-at 2015
Unammisitsinerit oqaluttuarnerillu.
Nerisassiornermut unamminermi ajugaaniutivinneq, Kaagiliullaqqinneqqusaanneq aamma kalaallit nerisassaataat pillugit ”Oqaluttuat”.
Nal. 13.00-imiit 16.00-p tungaanut.
Sapaat, septembarip 20-at 2015
Saarulliup ullua
Saqqummersitsinerit, nerisassianik misileraanerit aamma saarulliup pingaarutaa pillugu assigiinngitsuniit saqqummiussinerit.
KNAPK aamma Sermersuumi Inuussutissarsiornermut Siunnersuisooqatigiit saarullimmut ulloqartitsissapput.
Nal. 13.00-imiit 16.00-p tungaanut.

PROGRAMMET:
Fredag d. 18. september 2015
Smag og oplev landets bedste produkter
Mød de grønlandske fødevarer producenter. Se, hør og smag deres produkter.
Fra 13.00 – 16.00 i Katuaq
Lørdag d. 19. september 2015
Konkurrencer og historiefortælling
Finale for Madkonkurrencen, Kagekonkurrence, Udstillinger og fortællinger om grønlandske råvarer.
Fra 13.00 – 16.00 i Katuaq
Søndag d. 20. september 2015
Torskens dag
Udstillinger, smagsprøver og forskellige oplæg om torskens betydning.
Sermersooq Business Council afholder sammen med KNAPK torskens
dag.
Fra 13.00 – 16.00 i Katuaq
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REYKJAVIK TIL LAVPRIS
REYKJAVIKIMUT AKIKITSUMIK
FLYV FOR MINDRE SIPAARLUTIT TIMMISARTORIT

AIRICELAND.DK

lavpris

25%
ÍSLENSKA/SIA.IS/FLU 75791 08/15

T IL
R ABAT K
VI
R E Y K JA

KLIK DIG FREM TIL AIRICELAND.DK
TAST RABATKODEN VED BOOKING: VINTER
TOORTAALLUTIT AMMARUK: AIRICELAND.DK
INNIMINNIIGUIT ILANNGAATISSAMUT KODE ALLAGUK: VINTER
Booking periode: 26. august til 18. september.
Gælder for Semi Flex billetter fra Kulusuk,
Narsarsuaq, Nuuk eller Ilulissat til Reykjavik
tur/retur i rejseperioden 26. august 2015 til
30. april 2016.
Gælder fra 26. august 2015 på flyvninger fra Narsarsuaq og Ilulissat indtil
ultimo september 2015, flyvninger fra Nuuk og Kulusuk indtil ultimo
marts 2016 og flyvninger fra Ilulissat i perioden 16. februar 2016 indtil
12. april 2016.

Kulusummiit, Narsarsuarmiit, Nuummiit
imaluunniit Ilulissaniit uterlugulu (t/r) Semi Flex
billetinut atuuppoq angalaffissami uani:
26. august 2015-miit 30. april 2016-p tungaanut.
Neqeroorut Narsarsuarmiit aamma Ilulissaniit timmisartuussinernut
atuutissaaq piffissami 26. august 2015-miit 2015-mi septemberip
naanerata tungaanut, Nuummiit aamma Kulusummiit
timmisartuussinernut 2016-mi martsip naanerata tungaanut atuulluni
kiisalu Ilulissaniit timmisartuussinernut piffissami
16. februar 2016-miit 12. april 2016-p tungaanut atuutissalluni.
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Timi Asimi
forsøger at
leve videre
Kim Godtfredsen: – Vi har et tilbud til børn og unge, som er
faldet uden for systemet, som kommunerne bør bruge.

Kommunen holdt op med at støtte Ungdomsprojektet Timi Asimi og fjernede tilskuddet for to år siden, nu vil de tiltrække
sig kommunens opmærksomhed med alternativ metode
Af Dorthe Olsen
dorthe@sermitsiaq.gl

Ungdomsprojektet Timi Asimi har til formål at
hjælpe unge med svære sociale og emotionelle
vanskeligheder. Timi Asimi henvender sig til unge,
som efter, at alle handlemuligheder på egen skole
er afprøvet, ikke skønnes at kunne udvikle sig i skolernes undervisningsmiljø. Deres projekt kører i fire
måneder, og sommermånederne bruges primært
ude i naturen, mens resten af tiden bruges i lokaler,
der lejes i byerne.
Kim Godtfredsen, der er idémanden bag Ungdomsprojektet Timi Asimi, har haft stor succes med
at hjælpe unge med at komme videre i livet, når
man tænker på de mange unge, der har gennemført
forløbet. Men Timi Asimi har i år ikke gennemført
nogen hold på grund af manglende politisk opbakning i Kommuneqarfik Sermersooq.
– Siden Timi Asimi startede i 2011 er næsten
samtlige deltagere kommet videre med livet. I
løbet af de år Timi Asimi har eksisteret har 145 unge
bestået projektet, oplyser Kim Godtfredsen.
Timi Asimi vil nu finde ud af, hvor mange henvendelser de vil få, hvis de sætter en annonce i de
forskellige aviser, foreløbig i Nuuk Ugeavis, Tamanut
Avannaa og Tamanut Kujataa, som er ugeaviserne i
henholdsvis Nord- og Sydgrønland.
– Da vi henvendte os til Sermersooq for at søge
om støtte, fik vi kun et arrogant afvisende svar. De
sagde, at de selv ville arbejde med unge, og hvis vi
havde behov for at gøre noget, så skulle vi selv arbejde. Med andre ord, de har ikke brug for os. Men vi
vil gerne modsige dem ved at vise dem faktuelle tal
på, hvor mange unge, der ikke kommer videre efter
folkeskolen, siger Kim Godtfredsen.
Siden Timi Asimi startede i 2011 har 145 unge som
nævnt været igennem et forløb. Kim Godtfredsen
har ingen idé om, hvordan kommunen vurderer
eller hvilke kriterier, de går efter, når de behandler
projekter.
– Når vi har fået tal på, hvor mange unge, der
gerne vil Timi Asimi, vil vi henvende os til kommunen igen og vise dem, at der faktisk er behov
for et forløb for unge, som ikke kan komme videre i
deres liv og er kommet i arbejdsløshedsstatistikken
efter folkeskolen. Vi vil vise dem antallet og navnene
på alle ansøgerne og håbe på, at de så vil bruge

vores koncept, siger han.
Timi Asimi har ikke en liste over, hvor mange unge,
der gerne vil igennem et Timi Asimi projekt, da de
ikke laver en venteliste eller har et ansøgningsskema
til Timi Asimi.
– Vi ved, at der er mange unge, der gerne vil igennem et Timi Asimi projekt. Når vi skal starte et nyt
forløb, får vi altid en masse henvendelser med det
samme, men vi har aldrig prøvet at annoncere efter
unge, der gerne vil deltage, så vi er lidt spændte på
resultatet.
Timi Asimi har som nævnt ikke gennemført hold
i år, men har haft små projekter i samarbede med
deres sponsorer, som er nogle store arbejdspladser i
byen. De unge har blandt andet ryddet op og gjort
rent rundt omkring i byen. I denne uge har unge
arbejdsløse, som har været igennem et Timi Asimi
projekt, en opgave, som de skal lave i samarbejde
med Tele.
Hvad håber I på?
– Hvis vi for eksempel får 90 henvendelser, så
tager vi til kommunen og siger, ”her har vi 90 unge,
der gerne vil følge et forløb i Timi Asimi, og I siger, at
der ikke er brug for os. Hvad vil I gøre med dem”. Det
er nogle helt centrale spørgsmål, der vil blive stillet.
Timi Asimi havde sidste år et samarbejde med
det private børnehjem IMP, og der er mulighed for
et samarbejde igen, men ikke før der er helt klare
retningslinjer omkring samarbejdet, oplyser Kim
Godtfredsen.

får chancen for at byde ind. Dette er også meddelt
Timi Asimi skriftligt, siger Søren Valbak.
Er det en beslutning, der er taget af politikerne?
– Det er en administrativ beslutning, men udvalget (Børn, Familie og Skole) samt resten af kommunalbestyrelsen er orienteret om dette, og har
godkendt principperne for den beskrevne udvikling
af Familieområdet (Udviklingsplanen).
Han oplyser, at ungemålgruppen, som de kalder
de unge, der ikke går videre i job eller starter på en
uddannelse efter folkeskolen, er faldet fra næsten 50
procent til cirka 25 procent over de sidste år. – Det er
stadig ikke godt nok, men det går den rigtige vej.
– Der arbejdes over en bred front med en lang
række differentierede tiltag for at få alle med efter
folkeskolen. Blandt andet ved nogle af de indsatser,
der er beskrevet i ovennævnte Udviklingsplan, siger
Søren Valbak.

Timi Asimi får en chance
Direktør for forvaltningen for børn, familie og skole i
Kommuneqarfik Sermersooq, Søren Valbak, oplyser,
at kommunen ikke har ”støttet” Timi Asimi, men har
tidligere købt ydelser og forløb hos Timi Asimi som
ekstern leverandør.
– Vi er i gang med at revurdere den samlede
indsats på børne- og familieområdet, herunder
indsatsen vedrørende de udsatte unge. Afdelingen
vil i høj grad fremover selv etablere de nødvendige
indsatser, men vil ikke udelukke, at der til særligt
definerede indsatser indkøbes eksterne leverandører
til at udføre disse. I de tilfælde vil der blive tale om
egentligt udbud af opgaverne, hvor Timi Asimi også

2. Andelen af afgangseleverne som er startet
på en uddannelse direkte efter folkeskolen
2014 (indenfor 3 måneder).
- Efterskole: 44,7 procent
- Gymnasiet: 13, 7 procent
- Erhvervsuddannelse: 1,0 procent
- Udenfor uddannelse: 40,6 procent

Fakta:

Tal på Ungemålgruppen og folkeskolens adgangselever:
1. Ungemålgruppen 2014: 63,5 procent
(ungemålgruppen er defineret som unge
mellem 16-18 år, som IKKE er i gang med en
formel uddannelse eller efterskole. Piareersarfiit-forløb tæller ikke med her).

3. Andelen af afgangseleverne (år 2013) som
er startet på en ungdomsuddannelse indenfor 1 år efter folkeskolen; 2014 (indenfor 17
måneder) 38 procent.
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Timi Asimi ingerlaannarniarluni
misiliisoq
Kommunip inuusuttunut suliniut Timi Asimi ukiut marluk matuma siorna tapersersorunnaarpaa tapiissutillu unitsillugit, maannali
allaanerusumik periaaseqarlutik kommunimit eqqumaffigineqarnissamik anguniagaqalerlutik
Dorthe Olsen
dorthe@sermitsiaq.gl
Inuusuttunut suliniut Timi Asimi, inuusuttunik inooqatigiinnikkut misigissutsitigullu annertuumik ajornartorsiuteqartunik, atuarfinnilu iliuusissatut periarfissanik tamanik misileraasoqareeraangalluunniit
ineriartoqqissinnaasutut nalilerneqartartunik, ikiuiniarnissamik siunertaqarpoq. Qaammatini sisamani ingerlanneqartarpoq, aasaaneralu asimiinnerunermut
atorneqartarluni, piffissallu sinnera inini illoqarfimmi
attartorneqartuni atorneqartarluni.
Kim Godtfredsen, Timi Asimimik isumassarsisuusoq, inuusuttunik inuunerminni ingerlariaqqinnissamut ikiuiniarnermini angusarissaarluarsimavoq,
inuusuttut aaqqissuussinermik naammassinnittarsimasut amerlassusaat eqqarsaatigissagaanni. Kisianni
Timi Asimi Kommuneqarfik Sermersuum politikkikkut tapersersorneqannginnini pissutigalugu ukioq
manna pikkorissartunik aallartitsisimanngilaq.
- Timi Asimi 2011-mi aallartimmalli peqataasut
tamangajalluinnarmik inuunerminni ingerlariaqqissimapput. Timi Asimip ukiuni taakkunani atuunnerani
inuusuttut 145-t suliniummik naammassinnissimapput, Kim Godtfredsen oqarpoq.
Timi Asimip maanna paasiniarnialerpaa aviisini assigiinngitsuni, maannamuugallartoq Nuuk Ugeavisimi,
Tamanut Avannaanimi aamma Tamanut Kujataanimi,
ussassaarutinik ilanngussaqaruni saaffiginnissutit qanoq amerlatigisut pissarsiarineqarumaarnerat.
-Tapiissutinik pissarsiniarluta Sermersuumut saaffiginnikkatta pingaakujuppaluttumik akineqaannarpugut. Oqarput namminneq inuusuttunik sullissiniarlutik uagullu arlaannik pisariaqartitsigutta nammineerluta sulisariaqartugut. Allatut oqaatigalugu
atorfissaqartinngilaatigut. Kisianni akerlilerusuppavut
inuusuttut qanoq amerlatigisut meeqqat atuarfiannit
ingerlariaqqinngitsoortarnerannut kisitsisinik piviusunik takutitsiviginerisigut, Kim Godtfredsen oqarpoq.
Inuusuttut 145-t missaanniittut Timi Asimimut
2011-mi aallartimmalli peqataasimpput. Kim Godtfredsenip kommunip suliniutinut aningaasaliiffigineqarnissamik qinnuteqaatinik suliarinnikkaangami qanoq nalilersuisarnera imaluunniit piumasaqaatinik

sunik tunngaveqartarnera ilisimanngilaa.
- Inuusuttut qanoq amerlatigisut Timi Asimimut
peqataarusunnerat paasigutsigu kommunimut saaffiginneqqissaagut takutillugillu inuusuttunut inuunerminni ingerlariaqqissinnaanngitsunut meeqqallu
atuarfiata kingorna suliffissaaleqisunut ilaalersimasunut pikkorissaarnermik pisariaqartitsisoqartoq.
Qinnuteqartut tamarmik amerlassusaat aqqilu takutinniarpavut suleriaatsitsinnillu atuiumanissaat neriuutigalugu, oqarpoq.
Timi Asimi inuusuttut qanoq amerlatigisut Timi
Asimip suliniutaanut peqataarusunnerannik allattorsimaffiuteqanngilaq, Timi Asimimut utaqqisunut
allattorsimaffiliorneq imaluunniit qinnuteqaammik
immersugassamik suliaqartannginnamik.
- Nalunngilarput inuusuttorpassuit Timi Asimimut
peqataarusuttut. Nutaanik aallartitsileraangatta peqataasimasut attaveqarfigisarpavut, taakkualu inuusuttunik peqataarusuttunik nassaarniarnitsinni
ikiortarpaatigut. Peqataarusuttorpassuarnit tassuuguinnaq saaffigineqartarpugut. Inuusuttunik peqataarusuttunik pissarsiorluta ussassaaruteqarsimanngisaannarpugut, taamaattumik qanoq amerlatigisunik saaffiginnittoqarnissaa pissanngatigilaarparput.
Timi Asimi ukioq manna pikkorissaanngilaq, kisiannili aningaasaliisutik illoqarfimmi suliffeqarfiit
angisuut ilaat peqatigalugit anngikitsunik suliaqartarsimallutik. Inuusuttunik peqataasimasunik ilaatigut
illoqarfimmi saliisarsimapput. Suliffissaaleqisut Timi
Asimimut peqataasimasut aamma sapaatip-akunnerani matumani Tele suleqatigalugu suliassaqarput.
Qanoq neriuuteqarpisi?
- Assersuutigalugu inuusuttunit 90-init saaffigineqarutta taava kommunimukassaagut oqarlutalu,
”aajukua inuusuttut 90-it Timi Asimimut peqataarusuttut, oqarpusilu atorfissaqartinneqanngitsugut.
Qanoq iliorniarpisigik.” Apeqqutit qitiulluinnartut
taakkua apeqqutigineqassapput.
Timi Asimi meeqqat angerlarsimaffiannik namminersortumik IMP-mik siorna suleqateqarpoq, suleqatigiilernissamullu periarfissaqarluaraluarluni, kisianni
suleqatigiinnermut aatsaat erseqqilluinnartunik najoqqutassaqalerpat, Kim Godtfredsen paasissutissiivoq.
Timi Asimi periarfissinneqassaaq
Kommuneqarfik Sermersuumi meeqqanut, ilaqutariinnut atuarfeqarnermullu ingerlatsiviup pisortaa
Søren Valbak paasissutissiilluni oqarpoq, kommunip
Timi Asimi ”tapiiffigisimanngikkaa”, kisiannili Timi
Asimimi avataanit pilersuisutut kiffartuussissutinik
ingerlatsinernillu pisisarsimasoq.
- Meeqqanut ilaqutariinnut tunngasuni suliniutinik
tamarmiusunik nalilersuileruttorpugut, ilaatigut inuusuttunut atugarliortunut suliniuteqarnermik. Immikkoortortaqarfik siunissami suliniutinik pisariaqartunik
nammineerluni pilersitsisalerneruniarpoq, kisiannili

suliniutinut immikkut nassuiaasersukkanut suliassat
ingerlanneqarnissaannut sullississunit avataaneersunit pisisarnissaq mattukkumanagu. Taama pisoqartillugu suliassanik suliariumannittussarsiuussineq pineqartassaaq, tamatumanilu Timi Asimi neqeroorusiornissamut aamma periarfissaqassaaq. Tamanna
Timi Asimimut allaganngorlugu aamma nalunaarutigineqarsimavoq, Søren Valbak oqarpoq.
Aalajangiineq tamanna politikerinit aalajangiunneqarsimava?
- Allaffissornikkut aalajangiineruvoq, kisianni ataatsimiititaliaq (Meeqqanut, Ilaqutariinnut Atuarfeqarnermullu) kommunalbesturelsillu sinnera tamatuminnga ilisimatinneqarsimapput, ilaqutariinnermullu
tunngasut ineriartortinneqarnissaannik allaaserisamut tunngavissat akuersissutigineqarsimallutik (Ineriartortitsinissamut pilersaarut).
Taanna ilisimatitsivoq inuusuttut siunnerfigineqartut, inuusuttut meeqqat atuarfiata kingorna suliffeqalerlutik ilinniagaqalerlutilluunniit imgerlariaqqinngitsoortartut, ukiut kingulliit ingerlaneranni 50
procentingajanniit 25 procentit missaannut appariarsimasut, kisiannili pissutsit suli naammaginanngitsut,
eqqortumilli ingerlasoqartoq.
- Kikkut tamaasa meeqqat atuarfiata kingorna peqataatinniarlugit suliniutinik assigiinngiiaartunik arlalissuarnik suliaqartoqarpoq. Ilaatigut suliniutit Ineriartortinissamut Pilersaarummi qulaani taaneqartumi allaaserineqartut aqqutigalugit, Søren Valbak oqarpoq.
Paasisat:
Inuusuttut siunnerfigineqartut meeqqallu
atuarfianni soraarummeertartut kisitsisitaat:
1. Inuusuttut siunnerfigineqartut 2014: 63,5
procent (taakkua tassaapput 16-18-illu akornanni ukiullit, ilinniakkamik efterskolemilluunniit ingerlataqanngitsut. Piareersarfiit atuartitsinerat matumani ilanngunneqanngilaq).
2. Meeqqat atuarfiannit 2014-imi soraarummeertut toqqaannartumik ilinniagaqalersimasut amerlassusaat (qaammatit pingasut ingerlaneranni).
- Efterskole: 44,7 procent
- Ilinniarnertuunngorniarfik: 13, 7 procent
- Inuussutissarsiummik ilinniagaqarneq: 1,0
procent
- Ilinniagaqarnerup avataani: 40,6 procent
3. Meeqqat atuarfiannit soraarummeertut
(2013) inuusuttut ilinniagaannik atuarfiup kingorna ukiup ataatsip iluani aallartitsisimasut
amerlassusaat; 2014 (qaammatit 17-it iluanni)
38 procent.
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MITTARFEQARFIIT QULLERSAQARFIUP ALLAFFIANI NUUMMIITTUMI

pisussaaffinnik naammassinnissinnaasumik
kiffartuussinermi sulisussarsiorpoq

Qullesaqarfitsinni Nuummiittumi Mittarfeqarfiit Qullersaqarfiata allaffiani
kiffartuussinermik suliamut pikkorissuseqarluni sulisussamik sunniuteqarluarsinnaasumik sulisussarsiorpugut. Sullitatit qitiutittarpatit, kiffartuussineq pitsaassuserlu kiisalu taakkua anguniarlugit sullissineq ataqqinaatigiumasarpatit. Kiffartuussinermi sulisortaatsitut pulaartutsinnut
Qullersaqarfiullu allaffiani suleqatitsinnut allanut tamatigoortumik suliassaqassaatit annertuumillu attaveqassallutit. Suliffeqarfimmut uummaarissumut ineriartortumullu suliassanik ingerlatsinermi namminersorluni
suliaqarnermik akisussaassuseqarnermillu pingaartitsisumut ilaalissaatit.
Suliassatit:
Makkua pingaarnertut suliarissavatit:
• Pulaartunik isertunik iseqqusineq
• Allagarsianik allagarsiaasivinnut agguaassineq aamma allakkanik allakkerivimmut aallerneq
• Mittarfeqarfiit qitiusumik emailianik ulluinnarni isumaginninneq aamma
allakkanik nassiussuineq
• Allaffimmi atortunik, igaffimmi atortunik assigiinngitsunik ulluinnarni
isumaginninneq aamma pisiniarneq kiisalu Arctic Importimut pingaarnertut attaveqaataaneq
• Mittarfeqarfinni qaaqqusisoqartillugu ataatsimiittoqartillugulu nerriviliorneq
• Tallimanngornikkut ullaakkorsioqatigiinnissamut pisiniarneq aamma
piareersarneq
• Ataatsimittarfiup akisussaaffiginera, tassunga ilanngullugit takujuminarnissaata torersuunissaatalu qulakkeernerat
• Ingerlaavartumik Qullersaqarfimmi torersaaneq, tassunga ilanngullugit
ulloqeqqartarfimmi ininilu allani ataatsimoorluni atorneqartartuni
• Ineqarfiugallartartumik aqutsineq
• Suliassat takkussuuttut, soorlu assersuutigalugu kopeerineq imaluunnit Qullersaqarfiup allaffiani immikkoortortanit tamanit pappiaqqanik
toqqorsineq
Piginnaasatit:
Suliartortuaannartuuvutit kiffartuussinissallu isumaqatigiissutaasimasup
isumaginissaa ataqqinaatigiumasarlugu. Inuit allat akornanniinnissat nuannaraat inuttullu ammasuuvutit inussiarnersuullutillu. Suliassatit pigiliuttarpatit naammaginartumillu piffissaq eqqorlugu naammassinissaat pingaartittarpat. Pitsanngorsaatissanik siunnersuuteqartarputit siornigiinerlu
nuannarisarlugu. Pisussaaffinnik naammassinnittarputit nammineerlutillu
sulineq nuannaralugu. Taakkua saniatigut naatsorsuutigaarput
• Tunngaviusumik qarasaasialerinermi word, outlook excelilu atussallugit
sapinngikkitit
• Pinerluuteqarsimannginnermut uppernarsaateqartutit
• Allaffimmiutut ilinniarsimasutit imaluunniit allaffimmi sulinermik ima-

luunniit kiffartuussinermik misilittagaqartutit
• Marluinnik oqaaseqarlutit danskisut kalaallisullu allassinnaallutillu oqalussinnaasutit
• Tuluttoorsinnaasutit (iluaqutaassaaq, kisianni piumasaqaataanngilaq)
• Biilernermut allagartaqartutit
Neqeroorutigaagut:
Suliffeqarfimmut ineriartortumut suliakkiisarnermik suliassanillu naammassinninnissamik akisussaassusilimmut nammineq sulianik naammassinninniarnermik sunniuteqarfiusumut ilanngutissaatit. Mittarfeqarfiit
suliaanut pissanganartumut 2014-imi aallartinneqartumut periusissiamut
Nalingamut ilanngutissaatit. Nalingami ilaatigut suliffeqarfitsinni sullissinerup pitsanngorsarneqarnissaa kiisalu sullitatsinnik avataaniittunik sullissinerup suleriaatsillu kiisalu sulisunik piginnaanngorsaanerup pitsanngorsarneqarnissaat qitiutinneqarput.
Atorfimmi atugassarititaasut
Atorfinitsitaaneq pissaaq Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissut naapertorlugu. Taamaattoqanngippat atorfinitsitaaneq atorfinittussamut toqqartumik isumaqatigiissusiornikkut pisinnaavoq. Taassuma saniatigut atorfimmi uku atuupput:
• Piffissap ilaa sapaatip akunneranut nalunaaquttap akunnerini 20-ni
nal. 8-12-ip imaluunniit 10-14-ip (ullut ilaanni) agguataarsimasoq
• Suliffik Nuummi Qullersaqarfimmi inissisimavoq
• ulisoqarnermi Pisortamut attuumassuteqarneq
Paasisaqarnerugit:
Atorfik pillugu apeqqutissaqaruit Sulisoqarnermut Pisortamut Birtha
Biancomut, telefon +299 38 26 04 imaluunniit mail:
bibi@mit.gl saaffiginninnissannut tikilluaqqusaavutit.
Soqutiginnippit?
Qinnuteqaativit, inuuninni sulerisimaninnik allattorsimaffiup kiisalu ilinniarsimanermut uppernarsaavit internetikkut nittartagaq ataaniittoq aqqutigalugu kingusinnerpaamik ulloq 25. september 2015 tigunissaat
qilanaaraarput.
Mittarfeqarfiit suliffeqarfiuvoq sinneqartooruteqarneq tunngavigalugu ingerlanneqartoq Namminersorlutik Oqartussat ataanniittoq. Mittarfeqarfiit Nunatsinni suluusalinnut mittarfinnik, qulimiguulinnut mittarfinnik
aamma mittarfimmi akunnittarfinnik ingerlatsineq ingerlataraat. Ukiumut timmisartunik tingitsitsinerit mitsitsinerillu 70.000-it missaanniittut
isumagisarpagut ilaasullu 350.000-it sinnerlugit kiffartuuttarlutigit. Sulisut
400-t missaanniippugut. Qullersaqarfik Nuummiippoq.
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Iserit A/S Nuummi

INSPEKTØR-ISSARSIORPOQ
Iserit A/S Nuummi piaartumik atorfinissinnaasumik inspektør-issarsiorpoq.
Atorfik nammineersinnaasumut assigiinngitsunik suliassaqarfiuvoq, suliassallu
ilaatigut tassaapput Nuup illoqarfittaani nunaqarfittaanilu Kommuneqarfik
Sermersuup inissiaataanik ulluinnarni ingerlatsinermik aserfallatsaaliuinernillu
akisus-saaneq.
Suliassat tungaasigut inuttullu unammilligassat arlaqaqisut assigiiaanngeqi-sullu
Iserit A/S-imit neqeroorutigineqarput. Nuummi, Tasiilami Paamiunilu atorfeqartugut tunniusimasut 21-t missaaniippugut. Immikkoortortaqarfiit allaffiillu akornanni qanimut suleqatigiippugut, taamaammallu inummik piukkunnartumik
suliffeqarfitsinni suleqatissarsiorpugut, taannalu sulinermini pikkorissuseqassaaq,
suleqatigiinnermut piginnaasaqarluassaaq qiimasuussallunilu.
Nuummi inspektør-itut atorfik:
Kiffartuussisussatut suliffeqarfiugatta sullitavut - attartortuuppata, inissiaateqarfinni siulersuisuuppata imaluunniit inissiaatinik piginnittuuppat soorunami
tamaasa qitiutittussaavagut.
Ulluinnarni ulapaarfiusuni, assigiiaanngeqisuni pissanganartunilu inspektør-itut
suleqataassaatit, sulinermilu kiffartuussinermut pingaartitsineq, nammineersinnaaneq, akisussaaffeqarneq pissusissamisullu eqquinikkut piumasaqaatit
annertuut piumasaqaataassapput.
Suliassatit pingaarnerit makkuussapput:
• Iluarsaassinerit aserfallatsaaliuinerillu pilersaarusiornissaat nakkutiginissaallu.
• Sullissisut avataaneersut sulinerini malinnaaviginissaat nakkutiginninnissarlu.
• Attartortitat teknikkikkullu atortorissaarutit nakkutiginissaat.
• Inissiat qimanneqarnerini iserterfigineqarnerinilu misissuisarnissat.
• Kommunip inissiaataannik, suliffeqarfiutaannik allaffeqarfiinillu ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinernullu pilersaarusiortarnissat.
• Attartortunut inissiaateqarfinnilu siulersuisunut attaveqarnissaq.
• Teknikkikkut ingerlassat tungaasigut missingersuusiornernut missingersuutinillu nakkutilliinermut ilanngussassanik piareersaanerit.
• Kommunip inissiaataanni illuutaannilu annikitsunik annertuunilluunniit aserfallatsaaliuinissanut suliarinnittussarsiornerit, isumaqatigiissusiornerit, nak
kutilliinerit ingerlanneqartullu nalaanni qullersatut inissisimanissaq.
Sulininni allaffimmi allaffiullu avataani sulisariaqartassaatit, attartortunullu, inissiaateqarfinni siulersuisunut, avataanit sullitatsinnut pisortaqarfinnullu qanimut
attaveqassaatit, taamaammallu eqaatsumik sulisinnaaneq kiffartuusserusullunilu
pissuseqarnissaq pingaaruteqarluinnarput. Ataatsimiittisarnissaq suliffiup naliginnasup avataatigut pisoqartanissaa naatsorsuutigineqassaaq.
Naatsorsuutigaarput:
• Ilinniagaqartutit illuliornermi teknikeritut / teknikkikkut assistent-itut, illuliornermi konstruktør-itut, imaluunniit allatigut assassorlutit sulinermik ilinniaga-

qarsimanissat allaffissornikkullu misilittagaqarlutit .
• Microsoft Office-ip naliginnaasumik atornissaanik sungiussisimassasutit.
• Allakkatigut oqaloqatigiinnikkullu oqaasiliullaqqissasutit.
• Pitsaassutsinik akisussaaffimmik ilisimannissasutit, aalajangersimasuussasutit
nammineerlutillu sulisinnaaneq nuannarissagit. Saniatigut suliassat pilersaarusiornissaannut piviusunngortinnissaannullu piginnaassuseqassasutit.
• Inussiarnersumik pissuseqarlutillu ammasumik kiinnertassassutit, inuillu assigiinngitsut akornanni akaareqatigiinneq tunngavigalugu sulisinnaassasutit.
• Suleqataalluarlutillu suleqatikkuminassasutit – suleqativit akornanni suleqatigisallu avataaneersut akornanni.
• Naatsorsuutinik missingersuusiorsinnaassasutit aningaasaqarnikkullu aqutsinermik misilittagaqalaarsimassasutit.
• Kalaallisut danskisullu oqaaseqassasutit.
Uagut neqeroorutigisinnaavagut:
• Suliffeqarfik kajuminnartoq suliassallu akisussaaffittallit nammineersinnaaffiusullu, suliassat assigiinngiiaartut piffissami qaninnerusumi ungasinnerusumilu
ilinnut unammillernartussaasut.
• Suliat tungaasigut inuttullu ineriartornissaq.
• Piginnaasatit naapertorlugit akissarsiat soraarnersiuteqalernissannullu aaqqissuussinerit allanut unammillerluarsinnaasut.
Atorfininnermut atatillugu inissaqartitsivugut, tassungalu maleruagassat atuuttut naapertorlugit qularnaveeqqussut, inimut akiliutissat il.il. akilerneqartassaput.
Piaarnerpaamik imaluunniit kingusinnerpaamik 1. november 2015 aallartissinnaavutit.
Atorfik pillugu annertunerusumik paasisaqarusukkuit saaffigisassat tassaavoq
Ingerlatsinermut aqutsisoq Ane-Birgithe Pedersen, oqarasuaat:+ 299 36 30 04 /
e-mail: abp@iserit.gl - imaluunniit Ingerlatsinermut siunnersorti Betina B. Nornild,
oqarasuaat: + 299 36 30 08 / e-mail: beb@iserit.gl. Atorfinitsitsinissamut saqqummiussaq nittartakkatsinni aamma takuneqarsinnaavoq: www.iserit.gl
Qinnuteqaatit ”Inspektør, Nuuk”-mik qulequtserlugu, CV-t ilanngussassallu pisariaqartut ilanngullugit uunga nassiutissavat:
Iserit A/S
Postboks 1539
3900 Nuuk
Mail: job@iserit.gl
Qinnuteqaat kingusinnerpaamik tallimanngornermi 25. september 2015
tigoreersimassavarput.
www.iserit.gl iserfigalugu Iserit A/S-imut tunngasunik paasisaqarnerusinnaavutit.

Iserit A/S (SE/GER nr. 12227353) inissianik ingerlatsiviuvoq tamakkiisumik kommunemit pigineqartoq. Kommuneqarfik Sermersooq sinnerlugu ineqarnermut tunngasut Iserit-imit isumagineqartar-put.
Piginneqatigiiffiup pingaarnersatut suliarai kommunemi init attartugassiaasa 1.950-ut ineqatigiiaanullu 12-nut agguataarsimasut ulluinnarni ingerlanne-qarneri aamma allaffissornikkut isumagineqarneri. Kalaallit Nunaanni Nuuk illoqarfiuvoq pingaarnersaq 17.000-illu missaannit innuttaqartoq, illoqarfillu nuna tamakkerlugu allaffissornikkut ingerlatsinermut, piorsarsimassusikkut pikialaartitsisarnernut, ilinnagaqartitsinikkullu qitiusumik inissisimalluni. Illoqarfik nutaalianik periarfissaqarpoq, sammi-neqarsinnaasorpassuaqarluni, caféqarnikkut, pinngortitami aallutaqarnikut, soorlu piniarneq, aalisarneq, golferneq, sisorarneq immakkullu angalasinnaaneq, taamaaliortoqar-sinnaalluni nunarsuarmi kangerluit kusarnarnersaat ilaasa akornanni.

3900 Nuuk • Postboks 1539 • Oqarasuaat/Tlf. 36 30 00 • Fax +299 36 30 19 • E-mail: iserit@iserit.gl
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Malene Lynge: – Kommunimi innuttaasut tamaasa
peqataatinneqarnissaat kissaatigaarput, taamaattumik
tusarniaanermi akissutit tamarmik utoqqarnut politikkimik
suliaqarnermut ilaatinneqassapput.
Vi ønsker at inddrage alle kommunens borgere, derfor indgår alle
høringssvar i udarbejdelsen af ældrepolitikken.
Ass./Foto: Leiff Josefsen

Utoqqarnut tunngasut
sunniuteqarfigikkit
All.: Simone Koch Jensen,
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersuup tungaaniit kissaatigineqarpoq, utoqqarnut politikki nutaaq utoqqarnullu
tunngasuni immikkoortumut pilersaarut suliarineqalerpata innuttaasut peqataatinneqassasut. Immikkoortumut pilersaarut kommunimi 2016-imiit 2024mut utoqqarnut tunngasuni sulinermi aqutsinermut
pilersaarusiornermullu sakkussatut atuutissaaq.
Kommuneqarfik Sermersooq innuttaasut
isumaannik paasisaqarusuppoq
Utoqqarnut politikkiliornissami paasissutissanik katersinissaq imassaanillu suliaqarnissaq tullinnguupput, taamaammat Kommuneqarfik Sermersuumit
paaserusunneqarpoq, innuttaasut pitsanngoriaataasinnaasunik siunnersuutissaqarnersut.

– Innuttaasut utoqqarnut tunngasunik unammillernartunik nalaataqarsimagunik imaluunniit pitsanngoriaataasinnaasunik siunnersuutissaqarunik tusarniutitsinnut akissuteqarnissamut tikilluaqqusaapput.
Kommunimi innuttaasut tamaasa peqataatinneqarnissaat kissaatigaarput, taamaattumik tusarniummut
akissuteqaatit tamakkerlugit misissorneqarlutillu immikkoortumut pilersaarusiornermut utoqqarnullu
politikkiliornermut ilaatinneqassapput, Isumaginninnermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiornermullu
Ataatsimiititami siulittaasoq, Malene Lynge (IA) oqarpoq.
Tusarniummut siullermut tassa
piffissaliunneqartoq
Pitsanngorsaataasinnaasunik innuttaasut siunnersuutaat tigusimaleriarutsigit tusarniuteqaqqissaagut.
Innuttaasunik ataatsimiititsineq aamma pissaaq

Kommune aammattaaq Tasiilami, Ittoqqortoormiini,
Paamiuni Nuummilu aggustip septembarillu ingerlanerini innuttaasunik ataatsimiititsissaaq.
Tamatuma saniatigut kommunimi nunaqarfinni
innuttaasut peqataatinneqarnissaannut nunaqarfinni aqutsisut kommunimit suleqatigineqassapput.
Utoqqarnut tunngasuni unammillernartut
periarfissallu paasisaqarfigikkit
Kommune utoqqarnut tunngasut tamakkerlugit
allaaserinninnerugallartumik suliaqarnikuuvoq, kiisalu allattorsimaffimmut uunga katersorlugit immikkoortumut pilersaarut Utoqqarnut suliassaqarfik.
Allattorsimaffimmi Kommuneqarfik Sermersuumi
utoqqarnut tunngasuni unammillernartut periarfissallu atuarneqarsinnaapput.
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Få indflydelse
på ældreområdet
Af Simone Koch Jensen,
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at inddrage
borgerne, når der skal udarbejdes en ny ældrepolitik
og sektorplan for ældreområdet. Sektorplanen skal
fungere som et styrings- og planlægningsværktøj
for kommunens arbejde på ældreområdet fra 2016
til 2024.
Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at høre
borgernes holdning
Næste skridt er nu at indhente ideer og indhold
til den kommende ældrepolitik, og derfor ønsker

Kommuneqarfik Sermersooq at høre kommunens
borgeres forslag til eventuelle forbedringer.
– Hvis borgerne oplever udfordringer på ældreområdet eller har forslag til forbedringer må de meget
gerne sende os et høringssvar. Vi ønsker at inddrage
alle kommunens borgere, hvorfor alle høringssvar
gennemgås og inddrages i udarbejdelsen af sektorplan og ældrepolitik, siger formand for Udvalget for
Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv, Malene Lynge
(IA).
Der vil være yderligere en høringsrunde, når vi har
modtaget borgerne forslag til eventuelle forbedringer.

Borgmester Asii Chemnitz Narupip kommunimi innuttaasut utoqqarnut
tunngasuni pitsanngorsaataasussanik tusarniaaviginiarpai.
Borgmester Asii Chemnitz Narup vil nu høre kommunens borgere om
forbedringer på ældreområdet.
Ass./Foto: Helle Nørregaard, Kommuneqarfik Sermersooq

Nicolas Vahé

Afholder desuden borgermøder
Kommunen afholder desuden borgermøder i Tasiilaq, Ittoqqortoormiit, Paamiut og Nuuk i august
og september. Kommunen samarbejder derudover
med bygdebestyrelserne om inddragelse af borgerne i kommunens bygder.
Læs om udfordringer og muligheder på
ældreområdet
Kommunen har foreløbig beskrevet hele ældreområdet og samlet det i kataloget, Sektorplan for
ældreområdet. I kataloget vil man kunne læse om
udfordringer og muligheder på ældreområdet i
Kommuneqarfik Sermersooq.
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Unammisaqattaarnermut
qinnuteqarnissaq ukiumi 2015/2016
Unammisitsisarnissamut imaluunniit Timersortarfimmik attartuiniarneq ukioq 2015/2016 tunngasumut qinnuteqarniartunut qinnuteqaat
qinnutigeqquneqarpoq ulloq 22. September 2015 nallertinnagu,
taamaalilluni qinnuteqaatit inissiternissaat aallartinniassammata.
Qinnuteqaat imaluunniit attartuerusuttut e-mail-ikkut
ghb-hallen@greennet.gl imaluunnit postboks 233,
3900 Nuuk-mut saaffiginnissinnaapput.

Vedrørende stævneplan for
sæson 2015 / 2016
Ansøgninger om stævneønsker og ønsker om at leje hal skal være
Godthåbhallen i hænde senest 22. September 2015, således
udarbejdelse af stævneplanen 2015/2016 kan påbegyndes.
Ansøgning om at leje af hal kan rette henvendelse til
www.ghb-hallen@greennet.gl eller
postboks 233, 3900 Nuuk.

Inussivik & Nuummi Illorsuaq Timersortarfik
Postboks 233 · 3900 Nuuk
www.ghb-hallen.gl · E-mail: ghb-hallen@greennet.gl

Foodfestival 2015
Nuummi kaagiliullaqqinnerpaavit?

Er du Nuuks bedste kage-bager?

Taava periarfissaqalerputit takutinnissaanut! Ukioq manna septem
barip 18niit 20at ilanngullugu Sermersuumi Inuussutissarsiorner
mut Siunnersuisooqatigiit kaagiliornermi unammisitsissapput
Foodfestivaleqarneranut atatillugu Katuami. Arfininngornermi sep
tembarip 19ani kagiliorluni unammisitsinermi peqataasinnaavutit
nammineq kaagiliannik mamarluinnartumik kusanarluinnartumillu.
Imaassinnaavormi illerpiaq eqqugassaq anneq pissarsiarigit – pi
ngaarnertullu: taagorneqarsinnaallutit Ukioq 2015-mi Kaagiliullaqqinnerpaaq!

Så har du nu muligheden for at vise det! Ved årets Foodfestival d. 18.20.
sept. afholder Sermersooq Business Council en kagekonkurrence i Katuaq.
Og lørdag d. 19. sept. kan du deltage med dit hjemmebagte bud på en vel
smagende og smuk vinderkage. Så er det måske dig, der løber med hovedpræmien  og allervigtigst: Titlen som årets kage-bager 2015!

Peqataaniarlutit nalunaarit unammisitsinermut atit, oqarasuaati
vit normua kaagillu taaguutaa allallugit info@business.glmut ki
ngusinnerpaamik septembarip 17ani.

Tilmeld dig konkurrencen ved at skrive navn,
telefonnummer og kagetitel til
info@business.gl senest torsdag
d. 17. september.
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MITTARFEQARFIIT SØGER

pligtopfyldende servicemedarbejder
til hovedkontoret i Nuuk

Til vores hovedkontor i Nuuk søger vi en effektiv servicemedarbejder, der
professionelt vil servicere Mittarfeqarfiits hovedkontor. Du sætter dine kunder
i fokus og lægger en ære i at levere service og kvalitet i en og samme ydelse.
Som vores nye servicemedarbejder får du en alsidig rolle og en stor kontaktflade til vores gæster og de øvrige kollegaer på hovedkontoret. Du bliver en
del af en dynamisk og udviklende arbejdsplads, der lægger vægt på selvstændighed og ansvar i udførelse af opgaverne.

Vi tilbyder:
Du bliver en del af en spændende virksomhed i udvikling, der praktiserer en
høj grad af uddelegering og selvstændigt ansvar i opgaveløsningen, hvilket
giver rum til indflydelse på egne arbejdsopgaver. Du bliver en del af Mittarfeqarfiits spændende rejse, som blev igangsat i 2014 med strategi Nalinga.
Nalinga har bl.a. fokus på forbedret service intern såvel som eksternt, optimering af arbejdsprocesser og kompetenceudvikling af alle ansatte.

Dine opgaver:
• Du vil primært komme til at arbejde med følgende opgaver:
• Modtagelse af gæster
• Fordeling af dagens post i dueslag og evt. afhentning af post på posthuset
• Daglig varetagelse og videre sendelse af post på Mittarfeqarfiits centrale
Email
• Holde styr på og varetage indkøb af kontorartikler samt diverse husholdningsartikler, samt være Arctic Imports primære kontaktperson
• Borddækning ved interne sammenkomster og møder
• Indkøbe og forberede fælles fredagsmorgenmad
• Ansvarlig for mødelokalet, herunder at sikre at det er præsentabel og ryddeligt
• Løbende oprydning på hovedkontoret, herunder i frokoststuen og i andre
fælles arealer
• Administration af vakantbolig
• Ad hoc opgaver, f.eks. kopiopgaver eller arkivering fra alle afdelinger på
Hovedkontoret

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til relevant faglig organisation. Hvor
en sådan ikke findes, kan ansættelsen ske på individuel kontrakt. Derudover
gælder følgende for stillingen:

Dine kvalifikationer:
Du er stabil og sætter en ære i at levere den service, der er aftalt. Du kan lide at
omgås andre mennesker og er som person udadvendt og smilende. Du tager
ejerskab for dine opgaver og lægger vægt på at udføre dem tilfredsstillende
og til tiden. Du bidrager gerne med forslag til forbedringer og kan godt lide
at være på forkant med tingene. Du er pligtopfyldende og kan lide at arbejde
selvstændigt. Derudover forventer vi, at du
•
•
•
•

Behersker grundliggende IT funktioner i word, outlook og excel
Har en ren straffeattest
Er kontoruddannet eller har tilsvarende erfaring indenfor kontor eller service
Er dobbeltsproget i dansk og grønlandsk i skrift og tale kan engelsk
(en fordel, ikke et krav)
• Har kørekort

• Deltid med 20 timers arbejdsuge fordelt ml. 8-12 eller 10-14 (nogle dage)
• Arbejdssted er hovedkontoret i Nuuk
• Reference til HR chefen
Få mere at vide:
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte HR chef Birtha
Bianco på telefon +299 38 26 04 eller mail: bibi@mit.gl.
Er du interesseret?
Vi ser frem til at modtage din ansøgning, CV samt uddannelsesbeviser via
nedenstående link senest d. 25. september 2015.
Mittarfeqarfiit, Grønlands Lufthavne, driver 13 lufthavne, 46 helipads og 2 hoteller i Grønland. Vi varetager over 60.000 operationer (start og landing) og
servicerer mere en 350.000 passagerer om året. Med ca. 400 medarbejdere
er vi en af landet største arbejdspladser, og vi arbejder konstant på, at udvikle
vores medarbejdere og forretning. Vi tilbyder således en lang række services
og uddannelser, hvilket også sætter os i stand til at bidrage positivt til samfundsudviklingen.
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Iserit A/S søger

EN INSPEKTØR TIL NUUK
Iserit A/S søger en inspektør til snarest tiltrædelse til vores kontor i Nuuk.
Der er tale om en selvstændig stilling med varierende arbejdsopgaver,
herunder med ansvaret for den daglige drift og vedligeholdelse af Kommuneqarfik Sermersooq´s boligmasse i Nuuk og de dertilhørende bygder.
Iserit A/S tilbyder en hverdag med mange og forskelligartede udfordringer
både fagligt og personligt. Vi er 21 engagerede medarbejdere fordelt
i Nuuk, Tasiilaq og Paamiut. Vi har et tæt samarbejde afdelingerne og
kontorerne i mellem, og vi søger derfor den rette kollega, som kan indgå
i vores organisation med faglig dygtighed, evne til at samarbejde og et
godt humør.
JOBBET SOM INSPEKTØR I NUUK:
Da vi er en servicevirksomhed er kunden naturligvis i centrum, uanset om
det er lejeren, afdelingsbestyrelsen eller bygningsejer.
Du vil som inspektør være beskæftiget med en bred vifte af opgaver i en
travl, varierende og spændende dagligdag, hvor der stilles store krav til
serviceorientering, selvstændighed, ansvarlighed og disciplin.
Dine primære arbejdsopgaver vil være:
• Planlægge og føre tilsyn med istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder.
• Lave opfølgning og tilsyn af arbejdet fra fremmede entreprenører.
• Have tilsyn med lejemål og tekniske anlæg.
• Foretage ind- og udflytningssyn.
• Udarbejdelse af drift- og vedligeholdelsesplaner for den kommunale
boligmasse, institutioner og administrationsbygninger.
• Kontakt til lejere og afdelingsbestyrelser.
• Udarbejdelse af bidrag til budgetter og budgetkontrol for det tekniske
område.
• Udbud, kontraktudarbejdelse, tilsyn og byggeledelse på større og mindre renoveringsopgaver for den kommunale bygnings-masse.
Du kommer til at arbejde både i ”marken” og på kontoret og vil have en
tæt kontakt til vore lejere, afdelingsbestyrelser, håndværkere og offentlige
myndigheder, hvorfor fleksibilitet og serviceorientering er nøglebegreber.
Mødeaktivitet uden for normal arbejdstid må påregnes.
DINE KVALIFIKATIONER:
• Du har en uddannelse som byggetekniker / teknisk assistent, bygningskonstruktør eller anden håndværksmæssig baggrund med flair for eller

erfaring med administrativt arbejde.
• Du er fortrolig med brugen af Microsoft Office Pakken i almindelighed.
• Du er velformulerende i skrift og tale.
• Du er kvalitets- og ansvarsbevidst, har gennemslagskraft og kan lide at
arbejde selvstændigt. Du formår ligeledes at planlæg-ge og følge op på
opgaver.
• Du er positiv, åben og udadvendt og kan omgås mennesker med forskellig baggrund.
• Du er en god kollega og er god til at samarbejde – både med kolleger
og eksterne samarbejdspartnere.
• Du kan udarbejde budgetter og har nogen erfaring med økonomistyring.
• Du er fuldt ud dobbeltsproget.
VI TILBYDER:
• En attraktiv arbejdsplads og et ansvarsfuldt og selvstændigt job, med
varierende arbejdsopgaver, som vil udfordre dig på kort og lang sigt.
• Faglig og personlig udvikling.
• En konkurrencedygtig løn og pensionsordning der modsvarer dine
kvalifikationer.
Til jobbet kan anvises bolig, for hvilken der betales depositum, husleje m.v.
efter de til enhver tid gældende regler.
Tiltrædelse pr. 1. november 2015 eller efter aftale.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Driftsleder, Ane-Birgithe Pedersen, tlf.: + 299 36 30 04 / mail: abp@iserit.gl, eller
til Forvaltningskonsulent, Betina B. Nornild tlf.: + 299 36 30 08 /
mail: beb@iserit.gl.
Se også stillingsopslaget på vores hjemmeside: www.iserit.gl
Send venligst din ansøgning mærket ”Inspektør, Nuuk”, vedlagt CV og
relevante bilag til:
Iserit A/S
Postboks 1539
3900 Nuuk
Mail: job@iserit.gl
Ansøgningsfrist: Fredag, den 25. september 2015
Klik evt. ind på www.iserit.gl for yderligere oplysninger om Iserit A/S.

Iserit A/S er et 100 procent kommunalt ejet boligadministrationsaktieselskab (SE/GER nr. 12227353). Iserit A/S udfører opgaver indenfor bolig-området for Kommuneqarfik Sermersooq. Selskabet har som sin primære opgave at varetage drift og administration af kommunens ca. 1.950 udlejningsboliger, fordelt på 12 boligafdelinger. Nuuk er Grønlands
hovedstad med ca. 17.000 indbyggere og er centrum for centraladministra-tionen og for landets kulturelle og uddannelsesmæssige aktiviteter. Byen har alle moderne faciliteter og
byder på mange muligheder for både caféliv og enestående naturoplevelser som f.eks. jagt, fiskeri, golf, skisport og sejlture i et af verdens smukkeste fjordsystemer.

3900 Nuuk • Postboks 1539 • Oqarasuaat/Tlf. 36 30 00 • Fax +299 36 30 19 • E-mail: iserit@iserit.gl

46

ONSDAG 9. SEPTEMBER 2015

Smede- og Maskinarbejde

udføres

GRØNLANDS SKIBS- & ENTREPRENØRVÆRKSTED ApS
Postbox 180 • 3900 Nuuk • Tlf. 32 22 52 • Fax 32 48 48

Mobil 55 67 64

Mobil 55Kleemann
67 64
Amalie
Aps

Mobil
55· 3905
67Nuussuaq
64
Postboks 5133

Postboks 5133 · 3905 Nuussuaq
Mail: a.k.maler@greennet.gl

Mail: a.k.maler@greennet.gl

www.kassoq.gl
·
·
·
·

Centrum Grill

Vielsesringe
Grønlandsk guld
Grønlandske smykkesten
Brugte guldsmykker købes

Tlf. 32 42 74

Åben
Man.-Lør. 06.00-21.00
Søn.
08.00-21.00

Åbent efter aftale

v/Palle Møller · Mobil 52 23 60

Ambulance

Postboks
5133 · 3905 Nuussuaq
Børnekryds
& Tværs
Mail: a.k.maler@greennet.gl

238

238

MALERMESTER Amalie Kleemann Aps

Amalie Kleemann Aps

Vi holder til i Entreprenørdalen/Nuukullak B 1678

Meeqqanut

MALERMESTER

MALERMESTER

Alt i

JEGER
238

SEKUND

SOMMERSPISE

ÆGGEKAGE

344 112

38 20 10

UDGAVE

LØVTRÆER
KLUDRE

RULLEBRÆT

AFGRØDE

niels nygaard aps
TuapannguiT 40, Boks 240, 3900 nuuk

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02

UBEBOET
GUDINDE

LØFTE

SKY

NUUK ELEKTRONIK
Box 446 • 3900 Nuuk
Tlf. 553839

Ole Rendal

SOPRAN

ole@rendal.dk

HØSTREDSKAB
PURÉ

UNGKOEN
HAVFUGL

TON

KRAVL

SMELTE
ENLIG
KVINDE

Nuukullak 34
32 78 54
ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag
Kl. 14.00-18.00
Lørdag kl. 10.00 – 14.00.

BAGDEL

GENLYD

www.dyreartikler.gl

MØDES
LYSERØD

IVIK BÅDCHARTER
MALIK BÅDCHARTER

DIÆT
GRUNDSTOF

LÆNGSEL

Begge 12 pass.

Tlf. 31 32 18

GIVE

Jagttur, fjordsejlads
eller efter deres ønske

RÆKKE
ANTAL
TONE

Applespecialisten

238

Ta n d l æ g e

IKKE
STORE
BRUGBARE

AK OG -?
TO ENS

HJULRING
UDEN
PENGE
BENÆGTELSE

BORGRESTER

SVERIGE
SVIN

Pilluaqqussuteqarit – akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

FØR U
FLYVEMASKINE

Distr. www.pib.dk

Ateq/Navn:

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. uani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Aaqa Mathiassen
Manguaq 25-105, 3905 Nuussuaq

Box 301, 3900 Nuuk · Sipisaq Avannarleq 10-B
Tlf. 38 39 60 · Fax 32 24 99
nuukugeavis@nuukugeavis.gl

Ansvarshavende redaktør:
Poul Krarup
krarup@sermitsiaq.gl
mobil 55 19 02
Administration
administration@sermitsiaq.AG

Pilluarit
Tillykke

Ved lodtrækning findes vinderen,
som får et gavekort på kr. 200,fra Matas.

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00
Send en hilsen til en du kan
lide gennem Nuuk Ugeavis
– det er helt gratis
Hilsen kan også mailes
Skal være indsendt
senest torsdag kl. 12.00

nuukugeavis@nuukugeavis.gl
Annoncer
nuukugeavis@nuukugeavis.gl

Amerlassusaat: 7.400
Oplag: 7.400

Grafik: Mia Duelund Schmidt
mia@nuukugeavis.gl
Tlf. 38 39 60

Ussassaarutinik allanillu
tunniussivissaq kingulleq:
PINGASUNNGORNEQ

Naqiterivik /Tryk:
A/S Medieselskabet NVS

Sidste frist for indlevering af
annoncer m.v. er: ONSDAG

Ussassaarutini sullitatsinnit kukkunersiorneqarsimasuni kukkunerit Nuuk
Ugeavisimi akisussaaffigisinnaanngilagut.
Nuuk Ugeavis påtager sig intet ansvar
som følge af evt. fejl i annoncer, som har
været i korrektur hos kunden.
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Vandrehuset
Overnat centralt
i Nuuk fra
Fra kun kr. 400,-

Tlf. 553201

vh@greennet.gl • vandrehuset.com

Nanoq Consult & Service

Natilerisoq

NUUK GULVSERVICE ApS
Nukappiakuluk 1C · Tlf. 321677 · 551677

Byens
billigste
tæpper

Rengøring udføres af dygtige
medarbejdere til konkurrencedygtige priser. Få et godt tilbud.

Henvendelse Tlf. 311935, ncs@ncs.gl.

Nuuk Vand & Varmeservice ApS

Tlf. 32 50 22

Suliffissaaleqivit?

Døgnvagt telefon 55 23 35

Er du ledig?

job.sermitsiaq.ag
www.sermitsiaq.ag

Autoriseret Volvo Penta & Yamaha forhandler
Iggiaanut 6-10 - Tlf. 31 15 40 - www.nmc.gl

NUREPA APS

Reparation af træ og glasfiber
Isætning af motor/bovpropel m.m.

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

Lisbeth Kreutzmann: lisbeth@nkb.gl • Else Ezekiassen: else@nkb.gl

INUK
HOSTELS
Mobil 483535

Kom og se nyhder fra Klim & TOBE

v. Flemming Johansen

H.J. Rinksvej 9 · Box 275 · 3900 Nuuk · Telefax 32 22 12

Tømrer Snedker Malerarbejde
Flemming: 551477 · Erik: 585704
Postboks 5086 · 3905 Nuussuaq · nurepa@greennet.gl
Telefon: 31 17 72 · Telefax: 31 17 71

• Unnuineq/Indkvartering
• Konferencer
• Ataatsimiinnerit/Møder
• Sutitsinerit/Ture
www.inukhostels.com

Nota Bene

pitsaasoq akigissaartuaannartoq - altid kvalitet til den rigtige pris

100,-

799,-

SPAR 99,-

SPAR 200,-

HAMA STAR 700 STATIV

KAZAM TROOPER

Normalpris 199,-

299,-

4,5 dual sim smartphone
Normalpris 999,-

899,-

SPAR 200,-

SPAR 500,-

NATIONAL GEOGRAFIC 10X25

1999,-

SPAR 500,-

PENTAX XG-1

52x zoom, 16 megapix, Full HD video
Normalpris 2499,-

2499,-

SPAR 1500,-

FINLUX FIN32PREEMBK

Multi coated optik. Normalpris 499,-

32” LED Smart tv med wifi.
Normalpris 3999,-

NATIONAL GEOGRAFIC 8X42

Vandtæt, dugger ikke. Normalpris 1399,-

SPAR P
Å TIL

IPHONE 6

NUUKUGEAVIS 37/15

16 GB
64 GB

TILBUD 4799,TILBUD 5699,-

3
0
%
PÅ

UDVAL
GTE
TV

Toqqorsivimmiititaqarnerput tamaat akit atuupput.
Naqitatigut kukkusoqarsinnaanera pilersuinerullu
ajalusoorsinnaanera malugeqquarput.
Priserne gælder så længe lager rækker.
Vi tager forbehold for trykfejl og svigtende leverancer.

