I år er der 2 forskellige lokale juleøl

Lanceres fredag den 27. oktober på førende barer
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Sanaartornerup
unitsinneqarnissaa
piumasarigaat

38 20 20

TRANSPORT ELLER LEJE AF BIL.
PRISGARANTI MED KUNDEN I CENTRUM.

KONTAKT OS: +299 26 60 61

Kræver byggeri
stoppet

Qulleerniarfik Lysbutikken
NC 1. sal
42-43z

Postboks 889 · Noorlernut 33
3900 Nuuk · Tel: +299 32 25 41
Mail: le@infodesign.gl
www.infodesign.gl

Suliffeqarfiit ilusilersugassanik imaluunniit
nittarsaassutissianik atortunik amigaateqarpit?
- taava Info Design
attavigiuk...

Restaurant Nasiffik

Har din virksomhed brug
for design og produktion
af grafiske produkter?
- så kontakt Info Design

32 91 90

IGGIAA NUUSSUAQ

38 20 10

85 ÅR = SPAR

85 %
PÅ ALLE STEL

ALDERS
RABAT

Min. 50% på alle stel. Gælder til 21.10.17 ved køb af glas.
Kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter.

38 20 20
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Illoqarﬁtsinni
nujalerisut

DAMEKLIP: Nujalerifﬁk
Man.-Tirs.-Ons. 290,Tors.-Fre.-Lør. 300,Blok 12 A-001 Tlf. 31 15 48
IDHAIR PRODUKTER
v/Arnannguaq Therkildsen
KAN KØBES

Byens frisører

Salon Puk

Tlf. 32 26 30

FRISØR SØGES

Mandag-Fredag 9-19
Lørdag 9-14

Frisører: PUK · LISE · JONNA · BULA
puk@puk.gl · Inspektørbakken 9B

salon puk

Salon Nutsat

Blok 5 /Naja Lange
v

H.J. Rinksvej 5 · 3900 Nuuk

Tlf. 323800 el. 559350
Tirs.-Fre. 10-19 · Lør. 10-14

Nauja

Frisør søges

Erene

Tlf: 329797

Peqqisuseq &
Inuummarinneq
Sundhed
& Velvære

Open 24 hours
365 days

Laserbehandling
Diamantpeeling
Massage & Ledmanipulation
Reduktion af cellulite
Neovitaprodukter
Permanent hårfjerning m.m.

aFrøkenaSmørblomsta
RetroaVintagea
Antika butik

Suliffeqarﬁit
Virksomheder

fitnessgl.gl

+299 32 55 55
Kr. 149 pr. month

+299 491111
laserklinik.gl

Åbningstider:
Man./Fre. 9-19 · Lør. 9-14

Frøken Smørblomst

Inspektørbakken 9B (Salon Puk)

Ambulance

344 112

H.J Rinksvej 33

• 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
GÂBA BROBERG

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

543858/326479

E-mail: gbroberg@greennet.gl

Profilering af Din Virksomhed

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

ALTERNATIV
KOSMETOLOG
NEGLE,- OG
ØJENVIPPETEKNIKER
MASSAGE
HANS EGEDESVEJ 29, STUEN TIL VENSTRE - Tlf: 49 94 94

Biludlejning
Bådcharter

BÅDCHARTRING
“Immanuel”

Tlf. 32 39 66

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

Sara´s Bogføring
- Bogføring
- Løn administration/ Akissarsialerineq,
allaffissornertaalu
- Økonomi & Regnskabs assistance/
Aningaasanik naatsorsuutinik sulianut ikiorti
- Indrivelse/ Akiliisitsiniarneq

Flyttebilen Tlf 312558

Nuuk-Biludlejning ApS

Mobil: 55 52 48

Martek Boat Charter

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

Skiltning af Din Virksomhed

Facadeskilte · Streamers · Bilreklame · Klistermærker · Konturskåret
bogstaver · Tekstiltryk produceres lokalt hos os · Lysskilte · Pylon skilte
og meget mere laver vi også.
Kongevej 7 Tlf. 549999/329999 jm@arcticlogo.gl www.arcticlogo.gl

Luksus hotellejligheder
Bo lækkert i nye (ikke rygere) hotellejligheder tæt på Nuuk centrum. Stort køkken,
stue og soveværelse(r). Der er vaskemaskine, tørretumbler, TV m/dekoker, radio,
cd og dvd. Internet. Specielt gode priser ved langtidsleje.

Kontakt: 583640 · jan@sydbo.gl · www.sydbo.gl

Se priser og tilbud på
www.martek.gl
E-mail martek@martek.gl
Telefon +299 487348
Pilluaqqussuteqarit – akeqanngilaq
Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00

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

Nukullaq 3-A Tlf. 312131

info@hvt.gl

DEADLINE
Ussassaarutinik
Deadline
tunniussivissat:
for annoncer:
SISAMANNGORNEQ TORSDAG KL. 12.00.
NAL. 12.00.
Deadline for repro
klar annoncer:
Ussassaartunik
naqeriaannarnik
MANDAG KL. 12.00
tunniussivissaq:
Skal bookes torsdag.
ATAASINNGORNEQ
NAL. 12.00

Send en hilsen gennem Nuuk Ugeavis
– det er helt gratis.
Sendes senest torsdag kl. 12.00

Illerup ujaratta
GRAVSTEN
Hurtig og omhyggelig forarbejdning.
Levering pt. inden for få dage.
Kontakt:
Mobil: 55 44 00 · Mail:karlbejders@gmail.com

GRØNLANDSK PRODUKTION A/S
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Qatanngutigiit Hegelundikkut sassaalliutissaat:

Kalaallit nerisassaataannut nersuiniarneq
Qatanngutigiit Hegelundikkut nalinginnaanngitsunik nerisassiornissaminnut namminneq aalajangiussaminnut periarfissinneqarput, nerisassiatillu sapaatip akunnerata naanerani ataatsimi Godthaab Bryghusimi sassaalliutigissavaat.
ALL. NICOLAI NISSEN, HECA NUUK
NJN@HECA.GL
Aaqqissuussinerup uuma saqqummiunnissaa nammineerlunga qilanaarisimaqaara.
Heca Nuuk A/S-imi piffissaq sivisujaartoq atorlugu
pilersaarusiorlutalu iggavik sammivarput. Iggavipput
piffissami sivisulaartumi matoqqavoq, suliniutigineqartussanillu arlalinnik piareersaateqarluta.
Ilaatigut neriniartarfimmik nutaarluinnarmik januaarimi ammaassaagut. Tamanna septembarimi saqqummiuttussaagaluarparput, immikkulli ilisimasallit
ilaannik nunanit allaneersunik sulisussarsiniarnitsinni
sulisinnaanermut akuersissutinik pissarsiniarnerput
ilungersunartoqarsimalluni. Kalaallit nerisassiassaataasa ileqqutoqaasalu pitsaasut nunanut tamalaanut
attuumassuteqartinnissaat neriniartarfimmi nutaami
pingaartinneqartussaapput. Tamanna pissaaq kalaallit-Kinamiullu ataatsimoorussamik neriniartarfianni
Red Dragonimi, 2018-imi januaarip naalernerani
ammarneqartussami.
Sapaatit akunneri arlaqanngitsut qaangiuppata
nerisassanik annissassanik nerisassiavut aamma saqqummiutissavavut, tamatumani maani nerisassiassanik atuilluta annissassanik nerisassiortassalluta.
Heca Nuuk A/S-imi barini neriniartarfinnilu assi-

giinngitsuni ussassaarinernik nutaanik aamma pilersitsiniarpugut, tamatumanilu kalaallit nerisassiassaataat pingaarnerutinneqassallutik.
Tamakku siullersaat, tallimanngornermi novembarip 17-ianni aamma arfininngornermi novembarip
18-ianni Godthaab Bryghusimi pisussaavoq.
Iggarissorsuit Inunnguaq aamma Ilannguaq Hegelund namminneerlutik aaqqissukkaminnik assigiinngitsunik tallimanik sassaalliuteqarniarput, tamatumani isumassarsiullaqqissuseq aamma kalaallit nerisassiassaataat pitsaasut ataatsimoortinneqassallutik.
Iggarissorsuit taakku iggavimmik aqutsisuussapput sassaalliutissatillu soqutiginarluinnartut, sapaatip
akunnerata naanerani ataasiinnarmi sassaalliutigissavaat.
Igasut pissartanngorniunnerini arlalinni ajugaasareerlutik, isumassarsiullaqqissusertillu pissutigalugit,
qatanngutigiit Hegelundikkut nunami maani igasuni
soqutiginarnersaallutillu ”takutitsisartuupput”.
Aaqqissuussinermi saqqummiussisussat tassaapput Heca Nuuk A/S tamatumani suleqatigalugit
Royal Greenland, Neqi aamma Sigurd Müller Vinhandel.
Tamanna qilanaarisorujussuuarput.

Hegelund brødrene præsenterer:

En hyldest til det
grønlandske spisekammer
Hegelund brødrene har fået frie hænder
til at skabe en usædvanlig spændende
menu, som de selv præsenterer én enkelt
weekend på Godthaab Bryghus.
AF NICOLAI NISSEN, HECA NUUK
NJN@HECA.GL
Her er en event, som jeg personligt har glædet mig
til at løfte sløret for.
Vi har været igennem en længere proces med
koncept og køkkenet hos Heca Nuuk A/S. Køkkenet
har været lukket i en længere periode, og vi har forberedt en række nye tiltag.
Vi åbner blandt andet en helt ny restaurant til
januar. Den skulle have været lanceret i september,
men vi har haft udfordringer med at få arbejdstilladelser til nogle af de eksperter, vi har rekrutteret
fra udlandet. Den nye restaurant bliver et fyrtårn for
vore ambitioner om at bringe gode grønlandske
råvarer og traditioner ind i en international sammenhæng. Det kommer til at ske på den grønlandskkinesiske fusionsrestaurant Red Dragon, der åbner

ultimo januar 2018.
Vi lancerer også om få uger et nyt take away koncept, hvor vi så småt tager hul på brugen af lokale
råvarer i klassiske take away retter med videre.
Vi kommer også til at skabe helt nye events på de
forskellige barer og restaurationer hos Heca Nuuk
A/S, hvor spændende madoplevelser med grønlandske råvarer er prioriteret højt.
Den første af sin art, afholder vi allerede fredag
den 17. og lørdag den 18. november på Godthaab
Bryghus.
Mesterkokkene Inunnguaq og Ilannguaq Hegelund har fået frie hænder til at skabe en spændende
5-retters menu, hvor kreativitet og gode grønlandske råvarer går op i en højere enhed.
Mesterkokkene leder slagets gang i køkkenet,
og præsenterer den spændende menu, som kun
serveres én enkelt weekend.
Med flere sejre ved kokkemesterskaberne i bagagen, og en fascinerede kreativitet, er Hegelund
brødrene nogle af de mest spændende kokke og
”artister”, man kan finde i et køkken her i landet.
rrangementet præsenteres af Heca Nuuk A/S i
samarbejde med Royal Greenland, Neqi og Sigurd

Inunnguaq Hegelund kisiartaalluni ilinniartunut
ilinniarsimasunullu pissartanngorniunnerni ajugaasuusarpoq. Igasunngorniat 2007-imi GM-erneranni
ajugaavoq. 2009-2010-2015-imi igasut GM-erneranni
ajugaavoq.
Inunnguaq Hegelund er den eneste der har vundet 1.
præmie både for elever og udlærte. I 2007 vandt han
GM for kokkelærlinge. I 2009-2010-2015 vandt han GM
for kokke

Müller Vinhandel.
Det glæder vi os meget til.

Ilannguaq Hegelund igasut 2014-imi GM-erneranni
ajugaavoq.
Ilannguaq Hegelund vandt GM for kokke i 2014.
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PR. STK.

NU
VERDENSKORT
EL. KURV

PR. STK.

NU FRA
LED LANTERNE,
LILLE EL. STOR

149,95

129,95

efterårs

NYHEDER
LANTERNE, 25X30 CM

NU

199,95

ARLAAT / FRIT VALG

4 STK.
BILLEDER AF
SOMMERFUGLE

69,95

3 STK.

NU
KURVESÆT

379,95

Neqeroorutit atuupput marl. 24/10-2017 ilanngullugu / Tilbuddene gælder til og med tirsdag d. 24/10 - 2017
Nioqqutissat nunguttoorsinnaaneri, naqitsinerlussinnaanerput aammalu assinik kukkusumik ikkussisoorsinnaanerput
ilisimaqquarput. / Med forbehold for udsolgte varer, trykfejl og billedfejl
facebook.com/inspirationnuuk

Imaneq 27, Postboks 1063, 3900 Nuuk
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Lynge Olsen Group A/S

Ammasarfiit: / Åbningstider:
Ataa. – tall. Nal.: 10:00 – 18:00 / Mandag-fredag kl. 10.00 - 18.00
Arf. Nal.: 10:00 – 16:00 / Lørdag kl. 10.00 - 16.00

MACBOOK AIR 13,3"

BEOPLAY S3

❖ Intel Core i5, 1,8 GHz
❖ Intel HD Graphics 6000
❖ 8 GB RAM, 128 GB SSD

7.499.SIPAAKKAT / SPAR

1.500.-

❖
❖
❖
❖

Inspireret af geometri
Bluetooth 4.0
Fantastisk lyd
Stereo- og omsluttende indstilling

1.999.SIPAAKKAT / SPAR

1.000.-

Naqinnerlutanut
Naqinnerluta
t nut nioqqutillu nunguttoorsimasinnaanerinut allannguisits
ta
allannguisitsisinnaanerillu
erillu sillimaffigeqquneqarput / Der ta
ttages
ges forbehold for trykfejl og udsol
udsolgte varer.

BOSE SOUNDLINK REVOLVE
TRÅDLØSE HØJTTALER - SORT
❖ Trådløs højttaler
❖ 360 graders lyd
❖ Op til 12 timers brug

1.599.SIPAAKKAT / SPAR

500.-

IPHONE 7 - 32GB - SORT
❖ 4,7” Retina HD-skærm
❖ A10 Fusion processor, Force Touch
❖ 12 megapixel kamera, 4K video

APPLE TV 64 GB
❖ Underholdningscenter
❖ Apple TV Remote
❖ Avanceret tvOS

1.499.SIPAAKKAT / SPAR

Nuuk

350.-

Atuutissapput Pingasunngorneq 18/10-miit
Marlunngorneq 24/10 – 2017 ilanngullugu /
Gælder fra onsdag den 18/10 til og med tirsdag den 24/10 – 2017

4.699.SIPAAKKAT / SPAR

1.100.-

Følg os: www.facebook.com/notabene.gl
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Sipaakkit /
Spar

3.300.Sipaakkit /
Spar

800.-

2.999.Galsted Nalaasaarfik
chaiseloNG-italik / Sofa med chaiSelong
siullermik: / før: 6.299,-

699.-

Gedser
issiaVissUaQ /
lÆneSTol,
SandfaRVe
siullermik: /
før: 1.499,-

1/2 PRIS
JYSK-imi
JYSK
imi aKiT SilanngaJaaleqaaT
a /
aT

JYsk Går pris-amok

Galsted Nalaasaarfik / Sofa
inunnut marlunnut, qernertoq amiusaq /
2-personers sofa i sort læderlook
siullermik: /
før: 2.999,-

1.499.-

Sipaakkit /
Spar

Sipaakkit /
Spar

2.000.-

1.500.-

1.999.-

Galsted Nalaasaarfik / Sofa
inunnut pingasunut, qernertoq amiusaq /
3-personers sofa i sort læderlook
siullermik: / før: 3.999,-

LAGERIMIITTUUTITTA NUNGUNNISSAANNUT / Så længe lager haves
tilbuddene gælder fra
den 18. oktober til den 24. oktober 2017

industrivej, Boks 1032
3900 nuuk
Tlf. nr.: +299 32 58 10

åbningstider:
mandag-Torsdag.....10.00 - 18.00
fredag...........................10.00 - 19.00

lørdag...........................10.00 - 16.00
Søndag.........................lukket
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ARlAAT
Frit valg
Siullermik: /
Før: 69995

HavNDal, BorUp, Brovst issiaviK /

SpISEBORDSTOl

349

95

Sipaakkit /
Spar

350.-

1/2 PRIS
JYsK-imi
JYsK
imi aKit silaNNgaJaaleqaat
a /
at

JYSK GåR pRIS-AmOK
TUREBY ISSIAVIK /
spiseBorDstol,
BrUN
Siullermik: /
Før: 49995

TORRIG ISSIAVIK /
spiseBorDstol
Siullermik: /
Før: 99995

Sipaakkit /
Spar

500.-

Sipaakkit /
Spar

499

95

250.-

249

95

LAGERIMIITTUUTITTA NUNGUNNISSAANNUT / Så længe lager haves
Tilbuddene gælder fra
den 18. oktober til den 24. oktober 2017

industrivej, Boks 1032
3900 Nuuk
tlf. nr.: +299 32 58 10

åbningstider:
mandag-torsdag.....10.00 - 18.00
Fredag...........................10.00 - 19.00

lørdag...........................10.00 - 16.00
søndag.........................lukket
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Nu kan du endelig sove
til fornuftige priser i Nuuk

ILISIMATUSARFIK - GRØNLANDS UNIVERSITET - UNIVERSITY OF GREENLAND

SLM-Klubben

inviterer til foredrag af
ANNELIS KUHLMANN,

Nu med hotellejligheder og flere dobbeltværelser
centralt i Nuuk. (34 sovepladser i alt)

lektor i Dramaturgi ved Aarhus Universitet

VANDREHUSET , inkl. wifi:
Enkeltværelse kr. 495 pr. nat.
Dobbeltværelse kr. 695 pr. nat

Onsdag, den 18. oktober 2017, kl. 19:30
Auditoriet, Ilimmarfik

• Fælles stue/køkken og toilet/bad.
• Gratis adgang til vaskemaskine og tørretumbler.

Det er hér, det sner – eller – My home is my castle

Hvad sker der, når teaterforestillingen rykker ud af teatret og bliver
en del af livet uden for den konventionelle kunstinstitution? De fleste
mennesker genkender det, at have haft særlige oplevelser, der knytter
sig til specifikke steder. Nogle kan endda genkalde sig sanseindtryk ved
at komme tilbage til det specifikke sted, hvor indtrykket oprindeligt
fæstnede sig. På teaterområdet har de såkaldte site-specific performances i de senere år også bragt fokus på, hvordan klassikerne kan indgå i
stedsspecifikke rammer og samtidig give nye bud på den kulturarv, som
klassikere ofte bliver sat i forbindelse med.

VANDREHUSET 2, inkl. wifi:
Stort enkeltværelse kr. fra 595 pr. nat
(velegnet til kursister)

VANDREHUSET 3, inkl. wifi:
Hotellejlighed med alt tilbehør. Egen indgang.
Dobbeltværelse.
Seng i sovesal.

KUN kr. 995 pr. nat
KUN kr. 795 pr. nat
KUN kr. 400 pr. nat

• Fælles køkken og toilet/bad.
• Gratis adgang til vaskemaskine og tørretumbler.

Specielle priser til sportsforeninger og firmaaftaler.
ANMELDELSER FRA BOOKING.COM - GENNEMSNIT 8,4

I foredraget tager Annelis Kuhlmann udgangspunkt i, hvordan det
stedsspecifikke på Kronborg Slot i Helsingør er blevet til ramme for
grænseoverskridende Shakespeare-opsætninger. Det gælder især en
række internationale og multikulturelle Hamlet-opsætninger, som har
udfordret synet på teatret og på spørgsmålet om identitet og kulturarv i Danmark.

10 Han fra Polen
Maali is really
friendly and she
helped me a lot.
I love her smile!
Nice stay.

Alle er velkomne!
Der serveres kaffe/te og kage i pausen.

8,3 Peter fra DK
Stedet lever fuldt
op til beskrivelsen. God service.
Gode faciliteter
med køkken og
tøjvask.

9,6 Marie
fra Irland
Enestående.

9,6 James
fra USA
Good value place to stay while
you explore the
spectacular
Nuuk region.

VANDREHUSET.COM VH@GREENNET.GL
TLF. 551155 / 553201

Umiatsianik inissiisarfiup Qasigiannguit atorneqarnerata taamaatinneqarnissaannik nalunaarut

Ophør af bådoplagsplads –
Qasigiannguit (Nødhavnen)

Ulloq piffissaliunneqartoq tassaavoq: 31. oktober 2017

Kommuneqarfik Sermersooq skal
hermed meddele, at bådoplagspladsen Nødhavnen skal rømmes
senest 31. oktober 2017, som det
tidligere via sermersooq.gl, trykte
medier og andre nyhedsmedier
har været annonceret.

Kommuneqarfik Sermersooq-miit matumuuna nalunaarutigineqassaq umiatsianik inissiisarfik Qasigiannguit kingusinnerpaamik 31.
oktober 2017 imaarneqareersimassammat,
soorlu tamanna sermersooq.gl, nittartakkatigut, nutaarsiassat naqitat, taavalu tusagassiuutit allat aqqutigalugit siusinnerusukkut
nalunaarutigineqarnikuusoq.
Sumiiffimmi pineqartumi, tassalu Qasigiannguani angallatit, angallatit toqqavii atortuutillu allat ullup siuliini taaneqartup qaangiunnerata kingorna peerneqarsimanngitsut
kommunimiit nuunneqassapput. Nuunneqarneranut ajoqusissagaluarpata, taamatullu
nuussinermi aningaasartuutaasut piginnittuusup nammineq akisussaaffigissavai.

Sumiiffimmi pineqartumi umiatsiamik
atortunilluunniit allanik peqaruit sulilu
nunaminertamik atuisinnaanermik qinnuteqaasiorsimanngikkuit qinnuigissavatsigit
piaarnerpaamik tamanna isumageqqullugu
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmut saaffiginninnikkut.

ARLAANNIK APEQQUTISSAQARUIT SAAFFISSAQ:
Immikkoortortami aqutsisoq Vilhelm
Lynge Hard, 36 76 42 imal. e-mail: vilh@
sermersooq.gl. Teknikkikkut sulialik
Andreas Mølgaard-Christiansen, 36 74 49
imal. e-mail: amch@sermersooq.gl.

10 Laura fra
Canada
”Perfection in
Nuuk”

Deadline for rømning er 31. oktober 2017

På ovennævnte område vil kommunen efter førnævnte dato foranledige, at både, bådstativer og andet
udstyr, der ikke er flyttet, bliver
fjernet på ejerens risiko og regning.
Ejer du en båd eller andet udstyr
på området, og mangler du en

arealtildeling til båd eller udstyr,
skal vi anmode dig hurtigst
muligt om at søge en tildeling
ved henvendelse til Forvaltningen for Anlæg og Miljø, Areal- og
Bygningsmyndigheden.

HAR DU SPØRGSMÅL, KAN
DU RETTE HENVENDELSE TIL:
Afdelingsleder Vilhelm Lynge
Hard, 36 76 42, e-mail: vilh@
sermersooq.gl eller til teknisk
medarbejder Andreas Mølgaard-Christiansen, 36 74 49,
e-mail: amch@sermersooq.gl.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø
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GILAQ /
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JUNIARPUGUT – VI VIL VÆ

AKIKINNERPAA

A++

B

Energikl. Vaskeevne

6

Kg vask

1200
Omdr.

PURO COVER
IPHONE 5/5S

129.-

2.599.- 1.699.1.499.SIPAAKKIT/SPAR 1.100,-

SIPAAKKIT/SPAR 1.000,-

ERRORSIVIK / VASKEMASKINE
MAS
A KI
AS
K NE

IPHONE SE,16 GB

• Imaqqortussusaa: /
Kapacitet: 6 kg
• Sigguisinnaanera: /
Omdrejningshastighed: 1200 rpm
• Programmit 24-it / 24 programmer

• 4,0" Retina HD-skærm
• 12 megapixels, 4K-video
• Touch ID-fingeraftrykssensor

Pisiassaatigut
TAMARMIK
akimikkut
qularnaatsuupp
ut

SIPAAKKIT/SPAR 1.000,-

AIRFREE
A
AI
R
LUFTRENSER P100
• Hø
Højst effektiv luftrensning
• Til rum op til 51m2
• Pe
Perfekt til allergikere

199.-

249.-

SIPAAKKIT/SPAR 50,-

SIPAAKKIT/SPAR 150,-

KAFFEMASKINE

PLATTAN TX ON-EAR HOVEDTELEFONER

• Kapacitet 1,25 liter
• Drypstop-funktion
• Automatisk slukning

• On-ear hovedtelefoner
• Stilrent design
• Indbygget mikrofon og fjernkontrol

599.SIPAAKKIT/SPAR 200,-

TRUST GXT 38 2.1 HØJTTALERE 60W
• 60 W RMS udgangseffekt
• Kabel-kontrolenhed med indgange til hovedtelefoner,
iPod og MP3-afspillere
• Kompatibel med PC, Wii, PS3 og Xbox 360

Elgiganten akikinnerpaajorusuppoq. Elgigantenimut pisiniarninni tamatigut isumannaatsumik akikinnerpaanillu pisisinnaanerit, nioqutissaatitta akimikkut qularnaveeqquseriigaanerisa ilinnut
iluaqqutissartaqartereerpaa. Kalaallit Nunaanni unammillertitsinnut sanilliulluta tamatigut minnerpaamik 100 koruunimik akikinnersaarusuppugut.
Elgiganten vil være billigst. Vores prisgaranti sikre dig, at du altid handler billigst i Elgiganten. Vi vil altid være minimum 100 kr. billigere end alle konkurrenter i Grønland.
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

Atuutissapput Pingasunngorneq 18/10-miit Marlunngorneq 24/10 – 2017 ilanngullugu /
Gælder fra onsdag den 18/10 til og med tirsdag den 24/10 – 2017

LYNGE OLSEN GROU
UP A/S

Prisgaranti
på ALLE
varer
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Atuarfinni siulersuisunut
qinersineq 2017
MARLUNNG. 24. OKTOBARI 2017 NAL. 14 -20
Illoqarfiit atuarfiini tamani immikkut
angajoqqaat tallimanik ilaasortassarsiussapput, taakkununngalu sinniisussat tallimat. Nunaqarfiit atuarfiini angajoqqaat
pingasunik ilaasortassarsiussapput,
taakkunnungalu sinniisussat pingasut.
Illoqarfinni atuarfimmi tallimanik amerlanerusunik nunaqarfinnilu atuarfinni
pingasunit amerlanerusunik atuarfiup

siulersuisuanut qinigassanngortittoqarpat
qinersisoqassaaq.
Qinersisussat allassimaffiani allassimasut
24. oktobari nammineq taasiartornissamut pisinnaanngikkunik allakkatigut
taasisinnaapput. Allakkatigut taasinermut
maleruaqqusat atuarfiup allaffianut saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaapput.

Skolebestyrelsesvalg 2017
TIRSDAG 24. OKTOBER 2017 KL. 14 -20
Der vælges 5 forældrerepræsentanter og
5 suppleanter for hver byskole. Til bygdeskolerne skal der vælges 3 forældrerepræsentanter og 3 suppleanter. Såfremt der
opstilles mere end 5 kandidater til byskolerne og 3 kandidater til bygdeskolerne
afholdes valg til skolebestyrelsen.

Illit qitornavillu atuarfigaarsi
Aalajangeeqataagit oqartussaaqataallutillu
Qitornavit atuarfia pillugu erseqqinnerusunik paasisaqariartorit
Atuarfinni ataasiakkaani qinersineq qinigassanngortittullu pillugit paasissutissiissutinik nassiussissapput.
Atuarfiup siulersuisuinut qinersinissamut
angajoqqaat soqutiginnilluarnissaat neriuutigaarput.

Det er din og dit barns skole
Vær med til at bestemme og få indflydelse
Få nærmere besked på dit barns skole

Hvis nogle personer på valglisten skulle
være forhindrede i personligt at afgive
stemme den 24. oktober, er det muligt
at afgive brevstemme. Retningslinjerne
i forbindelse med brevstemning kan fås
ved henvendelse på skolens kontor.

Den enkelte skole vil udsende informationsmateriale om valget på den enkelte
skole og om de opstillede kandidater.
Vi håber, at mange forældre vil vise interesse for det kommende skolebestyrelsesvalg.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Børn og Skole

ONSDAG 18. OKTOBER 2017
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Restaurant Charoen Porn
THAI GOURMET

Køkkenchef Kemporn tilbyder
en spændende, utraditionel og
eksotisk
julebuffet! Buffet’en byder på en
variation langt fra det sædvanlige,
med en række
perler fra det thailandske og asiatiske køkken, heraf flere i grønlandsk forklædning

Jule-buffet
2017

Salmon White sauce

Kanang Tod

Hel laks

Frølår med hvidløg

Garden salads
Tom Kha Kai

Stegt and

Suppe med kylling & kokos

Forårsruller

Hjemmelavede,
med palmesauce

Med nam dang sauce

Cor Mou Phad
Krapow

Skiver af mør nakkefilet
med hvidløg, sød basilikum,
chili og soyasauce

BESTILLING:

32 57 59
55 89 91

Tlf.
eller
info@charoenporn.gl

Illoqarfimmi
ussassaariffiusartuni
juullimut niuernissat
sakkortusaruk
Juullimut ussassaarinissannut
ikiussallutit piareersimavugut

Saaffiginniffissaq/Henvendelse:
annoncer@sermitsiaq.gl

Keang Keaw Whan
Kai

Udskåret kylling i grøn
karry, med aubergine,
sød basilikum, bambusskud
og lime leaves og kokos

Mini-steak af oksefilet
Med hvidløgs/pebersauce

Prøv en anderledes julefrokost!

Phanang moskus

Udskåret moskuskølle med
lime leaves, chili og kokossauce

Mou Ob Prik

Stegt svinekød med peber
& hvidløgssauce

Jasmin ris

Pla Rad Prik

Vores egen importerede

Bangkok seafood

Friske frugter
Ris à l’a mande

Rødfiskefilet i sød chilisauce
Dybstegte skaldyr og fisk

FRA KL. 18.30 FØLGENDE DAGE:
Fredag 1. og lørdag 2. december
Fredag 8. og lørdag 9. december
Fredag 15. og lørdag 16. december

Med kirsebærsauce

PR. PERSON:

Kr.

245,-

Boost dit julesalg via
lokale platforme
Vi står klar til at hjælpe dig
med din julekampagne
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Sisorartartut peqatigiiffiat NSP
illoqarfimmiunut saaffiginnikkaangat
ALL. KAREN BRENDSTRUP
NSP.NUUK@GMAIL.COM
Sisorartartut peqatigiiffiat NSP illoqarfimmiunut saaffiginnikkaangat.
NSP apriilip aallaqqaataanni 2017-imi ukiup aappassaanneersumik katersuiniarluni ujakkaartitsivoq.
Lions Nuuk aaqqissuussinermut tapersersuiniarluni
aalajangersimasoq suleqatigineqarpoq. Nuussuup
Mannguani ujakkaarfigineqartussaq piareersarneqarsimavoq ujakkaartunillu kaajallanneqaraangat Lions
Nuuk 20 koruuninik, Nuummi meeqqat innarluutillit
sungiusarnerminni atortussaannut atorneqartussanik
tapiissuteqartarluni. Meeqqat, inuusuttut inersimasullu
ujakkaaqataalluavipput – nuannisartoqarluni akunnerminnilu unammiuaartarlutik. Ujakkaarfiusussaq 456eriarluni kaajallanneqarpoq taamalu 9.120 koruunit tapiissutigineqarlutik! Ujakkaaqataasunit tamanit angusaq ajunngilluinnartoq.
Lions Nuummit taakku akunnaallilerlugit 10.000
koruunit tapiissutigineqarput.
Katersuiniarnerup kingorna NSP Kommuneqarfik
Sermersuumi meeqqanut innarluutilinnut katsorsaasartut (timimik sungiusaasoq aamma pillorissaasoq)
suleqatigalugit aalariaatsinik malugissutinillu sungiusarnermi atortussanik pisiniarpoq. Katsorsaasartut tamatuma saniatigut innarluutilinnik sullissisunut atuartitsinermik ingerlataqarput, taakku taamaalillutik atortunik atuisinnaalerniassammata taamalu pinnguarnissamut sungiusarnissamullu isumassarsiarpassuaqalerlutik.
Meeqqat sapaatip akunneranoortumik Illorpumi katersuunneranni, atortussat meeqqanit nuannaartunit

paasisaqarusuttunillu sisamanngornermi septembarip
28-anni atorneqalerput. Meeqqat innarluutillit taakkuninngalu sullissisut sisamanngornermi ualit tamaasa
Illorpumi naapinnissaminnut periarfissaqartarput, taamaalillutillu maannamiit atortut Lions Nuummit tunissutigineqartut atorsinnaalerlugit. Tamatuma saniatigut
Grønlandsbankimit timersortartut pooqattaannik tunissuteqartoqarneratigut piffissami qaninnerusumi
meeqqat atortut tamakku najugaqarfimminnut nassarlugit sapaatip akunnerata ingerlanerani sullissisutik
peqatigalugit aalariaatsit malugissutsillu pingaarnerutillugit sungiusarsinnaalissallutik.
Meeqqat atortorpassuit atorlugit nutaanik sungiusaleraangamik pinngualeraangamillu kiinnaat takullugit
nuannersuusarput. Arsat kiinnanik annuttunik qungujuttunillu assitallit isiginnaarluarneqarput miloriunneqartarlutillu - ”arsaatissaagut”, kaaviffinni assakaasoqartarluni naakkullu quinannaraangata illartoqartarluni,
arsat katsorsaataasut angisuut atorlugit assakaasoqartarluni, nikorfaffissani assigiinngitsuni nikorfaniarsarisoqartarluni, nikorfaffissat assigiinngitsunik ilusillit maluginiarneqartarlutik, nigalinnik igitsisoqartarluni katersisoqartarlunilu, qisuminerni sisamanik assakaasulinni
pallorluni ingerlaniartoqartarluni – allarpassuillu! Tamanna inuunermut kajumissinarpoq aamma meeqqat,
sullissisut katsorsaasartullu Linde aamma Mette taama
sammisaqartut takullugit nuanneqaat.
Ullormi ataatsimi ujakkaartitsisoqarneratigut – qujanartumilllu Kommuneqarfik Sermersooq, Grønlandsbanki minnerunngitsumillu Lions Nuuk suleqatiginerisigut – meeqqanut innarluutilinnut taama amerlatigisunik periarfissisoqarsinnaammat qungujulatitsisoqarsinnaammallu NSP-mit nuannaarutigeqaarput!

Innarluutilinnik sullissisut atortut nutaat atorlualerpaat
meeqqallu nuannisaqatigalugit – aajuna Nukappiaraq
sullissisunilu Elisabeth.
Støttepersonerne tog redskaberne til sig og legede
lystigt med børnene – her Nukappiaraq med sin støtteperson Elisabeth.

Når klubånden i langrendsklubben NSP
rækker ud i byen
AF KAREN BRENDSTRUP
NSP.NUUK@GMAIL.COM

Kommuneqarfik Sermersuumi katsorsaasartut innarluutilinnik sullissisunik atuartitsileruttorput.
Kommuneqarfik Sermersooqs terapeut-team i gang med
undervisning af støttepersonerne for de handicappede
børn.

Den 1. april 2017 holdt NSP for andet år i træk indsamlingsløb. I år var det i samarbejde med Lions
Nuuk, der havde valgt at støtte arrangementet. En
løjpe var lavet i Ravnedalen og for hver tilbagelagt
omgang på langrendsski donerede Lions Nuuk 20
kroner til træningsredskaber til handicappede børn i
Nuuk. Børn, unge og voksne gav den fuld gas på ski,
der blev både hygget og konkurreret indbyrdes. Det
blev til 456 omgange på langrendsski og dermed
9.120 kroner. En virkelig flot indsats fra alle løberne.
Lions Nuuk rundede op og donerede i alt 10.000
kroner.
Siden løbet har NSP i samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooqs terapeut-teamet (fysioterapeut
og ergoterapeut) for handicappede børn fået
indkøbt redskaber til træning af motorik og sanser.
Terapeuterne har endvidere holdt undervisning for
støttepersonerne til de handicappede børn, således
at de er blevet klædt på til brugen af redskaberne og
fyldt med idéer til leg og træning.
Torsdag den 28. september blev redskaberne
taget i brug af glade og nysgerrige børn til deres
ugentlige samling i Illorput. De handicappede børn
og deres støttepersoner har mulighed for at mødes
i Illorput hver torsdag eftermiddag, hvor de fra nu
af kan benytte redskaberne doneret af Lions Nuuk.

En donation af sportstasker fra Grønlandsbanken
har desuden gjort det muligt, at der inden længe
etableres en ordning, hvor børnene kan låne nogle
af redskaberne med hjem i deres egen institution,
så de i ugens løb kan træne videre med støttepersonen med fokus på motorik og sanser.
En fantastisk glæde var at spore i børnenes ansigter, når de gav sig i kast med nye udfordringer og
lege med de mange redskaber. Bolde med forskellige humør-ansigter blev kigget på og kastet med
– “vi skal spille fodbold”, der blev drejet rundt i tumlingekopper og grint når det kildede i maven, rullet
på store terapibolde, balanceret på forskellige
trædefigurer, følt og mærket på trædeplader med
forskellige mønstre, kastet og samlet ringe, rullet på
rullebræt liggende på maven – og meget andet!
Livsbekræftende og skønt at se hvordan børnene,
støttepersonerne og terapeuterne Linde og Mette
fik bragt det hele i spil.
I NSP er vi utrolig glade for at en dag på langsrendski – takket være samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq, Grønlandsbanken og i særdeleshed Lions Nuuk – kan give så mange muligheder for
de handicappede børn og frembringe så store smil!

13

ONSDAG 18. OKTOBER 2017

Nerisassiat pingasut

3 retters menu

Siuleqqiut

Forret

Ikinnerpaamik inunnut qulinut

Minimum 10 kuverter

Rejecocktailit flutesilerlugit dressingilerlugillu

Rejecocktail med flutes og dressing

Nerisassat

Hovedret

Savap quttoraa ilivitsoq siataq flødekartoffelilerlugu salatilerlugulu

Helstegt lammekølle med flødekartofler
og blandet salat

Kinguleqqiut

Dessert

Ris á la mande kirsebærsaucelerlugu

Eqqaamallugu
siusissukkut inniminniissagavit

Ris á la mande med kirsebærsauce

Husk at bestille
i god tid

149,inummut ataatsimut akeq
Pris pr. person

Julefrokostimut nerisassiat
J u l e f r o k o s t m e n u u d af h u s e t

Julefrokostimi nerisassat

Julefrokost buffet

Ikinnerpaamik inunnut qulinut

Minimum 10 kuverter

Nillertut

Koldt

Ammassassuit karrysalatilerlugit
Sylte rødbedelerlugu siinuppilerlugulu
Kapisilik pujuugaq sennepsdressingilerlugu
Manniit raajallu mayonnaiselerlugit,
kaviaarilerlugit citronilerlugillu

Sild med karrysalat

Kissartut

Lunt

Sylte med rødbeder og sennep
Røget laks med sennepsdressing
Æg og rejer med mayonnaise, kaviar og citron

Aalisagaq siataq remouladelerlugu
Tinguliaq baconilerlugu champignonilerlugulu
Ribbenstegi rødkålilerlugu
Medisteri rødkålilerlugu
Hamburgerrygi tungusunnitsumik qalligaq
Grønlangkålilerlugu kajortitanillu naatsiialerlugu
Qeerlutuup meqqua rødkålilerlugu

Fiskefilet med remoulade
Leverpostej med bacon og champignon
Ribbensteg med rødkål
Medister med rødkål
Glaseret hamburgerryg med grønlangkål
og brunede kartofler
Andelår med rødkål

Iffiat qaqortut, iffiat punnerlu nerisassanut ilaapput

Buffetten er inkl. brød, rugbrød og smør

Kinguleqqiut

Dessert

Ris á la mande kirsebærsaucelerlugu

Ris á la mande med kirsebærsauce

Amerl. · Antal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ateq · Navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Najugaq · Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Illoqarfik · By: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oqaras. · Tlf.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aaneqassapput ulloq · Afhentes dato: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nal. · Kl.: . . . . . .
Ingerlanneqassapput ulloq · Bringes dato: . . . . . . . . . . . . . .Nal. · Kl.: . . . . . . .
Aatsineq · Levering kr. 70,-

199,inummut ataatsimut akeq
Pris pr. person
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Naasuerniarfik

8
1
/
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TURE VIN

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER
Sap. ak.
tamaasa naas
nutaat tikittar ut
put.
Vi får friske
blomster hver
uge.

Naasunik pisiguit qulissaa

akeqanngitsumik
pissavat 150 kruuninik nalilik
Naasunik qulinngiluanik pisiguit qulingat akeqassanngilaq
Køb 9 buketter og få den 10. gratis Værdi 150,-

Naasunik qulinngiluanik pisiguit qulingat akeqassanngilaq
Køb 9 buketter og få den 10. gratis Værdi 150,-

Naasunik qulinngiluanik pisiguit qulingat akeqassanngilaq
Køb 9 buketter og få den 10. gratis Værdi 150,-

Naasunik qulinngiluanik pisiguit qulingat akeqassanngilaq
Køb 9 buketter og få den 10. gratis Værdi 150,-

KAPISILLIT/QOORNOQ

– 7 timer

FJORDSAFARI

– 4 timer

NORDLYS TUR

– 2 timer

VANDRETURE
Få et 10-turs kort og
få den 10. buket

med snesko

ISKLATRING

gratis

– værdi 150 kr.

Naasunik qulinngiluanik pisiguit qulingat akeqassanngilaq
Køb 9 buketter og få den 10. gratis Værdi 150,-

CITY SIGHTSEEING i bil eller bus

Naasunik qulinngiluanik pisiguit qulingat akeqassanngilaq
Køb 9 buketter og få den 10. gratis Værdi 150,-

CITY WALK

Ilinnartut
ersiallillu
utoqqalin

– National Museum, Kolonihavn

10%-nik

ut
igisarpag
akikilliliiv
10%
Vi giver ÷
de og
n
til studere
ter
is
n
pensio

Naasunik qulinngiluanik pisiguit qulingat akeqassanngilaq
Køb 9 buketter og få den 10. gratis Værdi 150,-

iq NAASUT

Naasunik qulinngiluanik pisiguit qulingat akeqassanngilaq
Køb 9 buketter og få den 10. gratis Værdi 150,-

Tlf. 321676

Åbningstider:
Mandag-fredag 10-18
Lørdag 10-16 · Søndag 12-15

Tupilak Travel
Ilivinnguaq 18

(+299) 31 32 18 info@tupilaktravel.gl
www.tupilaktravel.com

NUNATTA ATUAGAATEQARFIA
Grønlands Landsbibliotek · Central Library of Greenland

Qaaqqusissut
Ole Brandtip aappaagu 100-liiffissaralua malunnartinniarlugu aaqqissuussinissamut attuumassuteqarsinnaasut/soqutiginnissinnaasut isumassarsioqatigerusullusi aggersarneqarpusi.

Pingasunngorneq oktobarip 25-ianni
2017 nal. 13:00
Nunatta Atuagaateqarfiani
Eqqartorneqarsinnaapput qanoq ikioqatigiilluta
ataqatigiissaakkamillu aaqqissuussisinnaanersugut.

Invitation
I anledning af hundredeåret for Ole Brandts
fødsel i 2018, vil vi invitere jer til møde.

Onsdag den 25. oktober 2017
kl. 13:00
på Nunatta Atuagaateqarfia
Her kan vi tale om, hvordan vi kan
samarbejde og/eller koordinere markeringen.

NUNATTA ATUAGAATEQARFIA
Grønlands Landsbibliotek – Postboks 1011 – 3900 Nuuk
tlf.: +299 32 11 56 – fax: +299 32 10 11 – e-mail: nalib@katak.gl – www.katak.gl
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Akeqan
sumik p ngitpillugu s ension
am
qartitsinmisaeq

Pension-imut
tunngatillugu 2018
-imut piareersimavit?

Gratis tem
am
om pensio øde
n

Er du pensions-klar til 2018?
Soraarnermusianut tunngasut tamaasa nalunngilagut

Vi ved alt om pension

Januaarip 1-ani 2018 aallarnerfigalugu Nunatsinni sulinermik inuussutissarsiortut tamarmik soraarninngornissaminnut ileqqaagaqalertussaapput. BankNordik-imi ukiorpassuarni pension pillugu siunnersuineq ingerlassimavarput misilittagaqarfigeqalugulu.
Isumagilluarumaarpatsigit.

Fra 1. januar 2018 skal alle grønlandske lønmodtagere spare op til egen
pension. I BankNordik har vi flere års erfaringer med at rådgive vores
kunder om pension. Hos os er du i gode hænder.

Apeqqutissatit akissutisikkit
BankNordik-ip sammisaqartitsinissaanut peqataaniarit.
Soraarnermusiassanik katersisussanngornerit sukumiinerusumik
ilisimasaqarfigilissavat. Apeqqutissaqaruit, siunnersuisugut piareeqqapput apeqqutitit akissallugit.

>

Nittartakkatsinni paasisaqarnerullutillu
peqataanissamut nalunaarit uani
banknordik.gl/pensionsklar2018

Få svar på dine spørgsmål
Kom med, når BankNordik inviterer til spændende temamøder. Du vil
blive klogere på, hvad det betyder for dig, at der nu skal spares op til
egen pension. Vores dygtige rådgivere er klar til at svare på dine
spørgsmål.
Læs mere og tilmeld dig her: banknordik.gl/pensionsklar2018

Piffissaq:

19. oktober BankNordik, Nuuk
Takunissannut qilanaarluta
Vi glæder os til at se dig
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IMMIAAQQAT IMMIORNEQAQQAMMERSUT
GODTHAAB BRYGHUSIMEERSUT
Brown ISE

Sassuma Arn
Arnaa
5,09% VOL.
GODTHAAB BRYGHUS

TORSDAG

KONCERTKALENDER

DEN 19. OKTOBER

Gode musikoplevelser på Kristinemut

KARAOKE OG GOD MUSIK

Fredag den 20. og lørdag den 21. oktober

PÅ MUTTEN
HAPPY ØL
Levende

Fredag den 27. og lørdag den 28. oktober

Ole Kristiansen

TORSDAG FRA KL. 17.00-24.00

Fredag den 3. og lørdag den 4. november

Inuk

Fredag den 10. og lørdag den 11. november

Vi ses til Søndagsfest på Kristinemut
og MiniMutten fra kl. 12.00-24.00

KUN

25,-

TU

GTO

M

UTTEN

STINEM
RI

M

UT

LLEMU

STINEM
RI

UT

TU

STINEM
RI

UT

FACEBOOK-MI TAKUUK
WWW.FACEBOOK.COM/KRISTINEMUT

STINEM
RI

UT

K

MUSIK

Vi elsker god musik! – og vi elsker en god fest!
Følg os på Facebook:
https://www.facebook.com/Kristinemut/

K

ER
I DAG N DE
EVE
DER L !

DEN 22. OKTOBER

TUBORG ELLER CARLSBERG

Kanji Club

K

HAPPY
SØNDAG

25,-

K

Vælg mellem
Tuborg og Carlsberg

T

musik på Mutten
i aften!

Malik

IN

IMUTTE

N
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Halloween Party
Live concert: Arctic Zombies

Fredag den 27. og lørdag den 28. oktober

Party begins @ 23.00!

Hegelund brødrene præsenterer:

En hyldest til det
grønlandske spisekammer

Fredag den 17. og lørdag den 18. november kl. 19.00 på Godthaab Bryghus.
Mesterkokkene Inunnunguaq og Ilannguaq Hegelund har fået frie hænder
til at skabe en spændende 5-retters menu, hvor kreativitet og gode
grønlandske råvarer går op i en højere enhed.

Snacks

Spæk og tørﬁsk

~
Snekrabbe

Æble, komprimeret agurk, Kvan, friteret Malt

~
Tempereret laks

Tang, letsyltede løg, hasselnød, Skilt Qajaasat sauce

~
Lammeﬁlet

Urtecreme, puré af selleri brændt i lyng, saltbagte rodurter

~
Moskus Okse

Braiseret og ﬁlet. Grillede urter, ’’brændende kærlighed’’, glace tilsmagt Moskusbryg

~
Kigutaarnat (Blåbær)

Tupaarnat, Chokolade og marcipan

Pris pr. person kr.

395,-

Billetter sælges på Daddy’s BrewPub alle dage fra kl. 12.00
Nærmere information og gruppereservation via info@heca.gl eller tlf. 34 80 60

Godthaab Bryghus præsenterer

Oktoberfester
Vi har åbnet en festlig oktoberfest
restaurant på Godthaab Bryghus!

Vælg mellem disse datoer:
Fredag den 20. og lørdag den 21. oktober
Fredag den 27. og lørdag den 28. oktober

Perfekt til firmafester!

HECA Nuuk A/S præsenterer
arrangementet i samarbejde med:

- men du kan også booke bord til
enkeltpersoner og grupper i alle størrelser!
Book bord via tlf. 34 80 60 eller info@heca.gl

18
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Smørrebrød · Varme sandwiches
Buffet · Delikatesser
· Frokoster
· Receptioner
· Familiefester

Levering af
mad ud af
huset

· Kurser

Nu også vine og
hjemmelavede specialiteter
· Møder
· Sejlture
· Rejsegilde
o.lign.

Besøg os
Vi befinder os på Industrivej 4
Åbningstider:
Mandag-Fredag 10-16 · Lørdag 10-13 · Søndag og helligdage lukket
Industrivej 4 · Postboks 1000 · Tlf. 32 15 06
Se vore menuforslag på www.cafemik.gl · kontakt@cafemik.gl

Ukioq manna MOTOORI kingulleq saqqummingajalerpoq.

MOTOORI oktobarip 27-ani eqqaamajuk
Ussassaarutivit ikkunnissaa ullumikkut inniminnereeruk annoncer@Sermitsiaq.AG
Ussassaarutinik tunniussivissaq kingulleq: 20. oktober

Årets sidste MOTOORI er snart på gaden.

Husk MOTOORI 27. oktober
Få booket din annonce allerede i dag på annoncer@Sermitsiaq.AG – Annoncedeadline: 20. oktober

19
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2018
Unnuk Kulturisiorﬁk 2018-imut
peqataagitsi!

Vær med til
Kulturnat 2018!

Unnuk Kulturisiorﬁk ingerlanneqassaaq
arﬁninngorneq januaarip 20-anni.

Kulturnat 2018 afholdes
lørdag den 20. januar.

Unnuk Kulturisiorﬁk sutigut tamatigut ineriartortuarpoq
aamma qarasaasiatigut. Peqataaniarluni nalunaarneq
aaqqissuussanillu saqqumilaartitsineq ukioq manna
elektroniskimik ingerlanneqassapput. Unnuk Kulturisiorﬁmmut peqataarusuttut nittartagaq www.kulturnat.gl
atorlugu nalunaarsinnaapput.

Kulturnat udvikler sig hele tiden - også elektronisk.
Tilmeldingen og oﬀentliggørelse af events foregår
elektronisk. Brug www.kulturnat.gl til tilmelding.
For at starte planlægning af Kulturnat 2018 indkalder vi hermed repræsentanter fra institutioner/
virksomheder og foreninger til møde
torsdag den 19.10.17 kl. 14.00 på Landsbiblioteket.

Paasissutissiilluni ataatsimiinnissamut aggersaavugut
sisamanngorneq oktobarip 19-ianni 2017 nal. 14.00.

Frist for aﬂevering af program er den 10. november
2017. Programmet skal være både på grønlandsk
og dansk.

Pilersaarutit naqiterneqarnissaannut peqataanissamut
tunniussiﬃssaq ulloq kingulleq 10. november 2017.
Pilersaarut kalaallisut qallunaatullu tunniunneqassaaq.

Vel mødt!

Aggialluarisi!

NUNATTA ATUAGAATEQARFIA
Grønlands Landsbibliotek Central Library of Greenland

Imaneq 26 | Postbox 1011 | 3900 Nuuk | Tlf.: 32 11 56 | Fax 32 10 11 | e-mail: nalib@katak.gl

DRON N I NG I NGR I DI P P EQQISSA AVIA · DRON N I NG I NGR I DS SU N DH EDSCENTER

2017

MAANI PAASILLUAKKIT UKU:

HER KAN DU BLIVE KLOGERE PÅ:

• Illit BMI-it

• Dit BMI

• Aappit naqitsinera

• Dit blodtryk

• Qitikkut uuttornitit

• Dit taljemål

• Puappit sulineri uuttortikkit

• Din lungefunktion

• ... immaqalu aappi sukkua uuttortillugu

• ... og evt. dit langtidsblodsukker

- peqqissutsinnut tunngasunut
misissortigit oqaloqateqarlutillu!

- få et livsstilstjek og en snak!

Peqqissutsimut oqaloqatiginninnerup tunngavigissavaa
angissuseq, oqimaassuseq immaqalu aamma aap
sukkuata uuttorneqarnera aallaavigalugit. Periarfissaq
inersimasunut 18-leereersimasunut tunngavoq.

Livsstilssamtale på baggrund af højde,
vægt, blodtryk og evt. langtidsblodsukker
er til voksne over 18 år.

AGGIALLUARISI ! !

VEL MØDT !

SISAMANNGORNEQ
TORSDAG

26. oktober
nal./kl. 16.00 -17.30

INFO DESIGN · NUUK · 1-2017
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2017-imi oktobarimi eqqagas- Storskraldsindsamling
sanik annertuunik katersineq i oktober 2017
Kommuneqarfik Sermersooq EqqakkaEqqakka
nik Sullissivik oktobarimi illoqarfimmi
inissiat akornanni ingerlateqqinniarpaa,
taamaalilluni innuttaasut namminneq
inissiallit aammalu ilaqutariit inissiani attartortakkaniittut eqqakkanik annertuunik
navianarsinnaasunillu najukkami eqqaani
tunniussisinnaassapput.
Siornatigut eqqakkat annertuut aqquserngup
eqqaanut iliorarneqartartut Eqqakkanik sullissivinnik angallattakkanik taarserneqarput.
INI-mi Iserit-imiluunniit inimik attartortuuguit,
eqqakkanillu annertuunik igitsiniarlutit taava
inissiaatileqatigiiffiup viceværtia attavigissavat.
Eqqakkanik Sullissiviit ammasarput sulisoqarlutillu nal. 15-20.

EQQAKKAT UKUNUNNGA IMMIKKOORTITERNEQARLUTIK
TUNNIUNNEQASSAPPUT:

• Igalaamerngit (igalaaminiinnaat assersuutigalugu: igalaat sinaakkuteqanngitsut,
paarnat simersiat puui simeqanngitsut)
• Savimerngit (soorlu cykelit, manitsiviit
aamma barnevognit)
• Eqqagassat navianartut (qalipaatit
akuutissallu sinnikui, akkumulatorit,
elektronikkimut atortut mikisut, igaffimmi
errorsisarfimmilu atortorissaarutit, TV,

16. OKTOBER
● Gertrud Raskvejip & Innannguaq
1-ip isuanni/På hjørnet af Gertrud
Raskvej & Innannguaq 1
● Saqqarlernut 34A-p ungataani
iliveqarfiup eqqaani sangorissami/
I svinget ved kirkegården ud for
34A Saqqarlernut
● Inspektørbakken 38
17. OKTOBER
● Fritidshjemip Aqqaluup eqqaani
biilinut uninngasarfimmi/P-pladsen ved Fritidshjemmet Aqqaluk
● Niels Hammekenip Aqq. 34 &
39 ungataanni/Niels Hammekenip Aqq. ud for 34 & 39
● Sanamut Aqq. isuani biilinut
uninngasarfimmi/Sanamut Aqq.
Parkeringspladsen på hjørnet
18. OKTOBER
● Uiaq
● Kigutaarnani aqquserngup talerpiata tungaani aqqutigisassami
amitsumi/Kigutaarnat – vigeplads
på højre side af vejen
● Attartup isuani/For enden af
Attartu
19. OKTOBER
● Quassunnguaq 13-15-17
● Paarnarluit 8-9-p eqqaani biilinut
uninngasarfimmi/Paarnarluit

elektronikkimullu tunngasut allat)
• Ikuallanneqarsinnaasut/toqqaannartumik atoqqinneqarsinnaasut (assersuutigalugu pequttat, biilit assakaasui,
pappialat karsikullu)
• Ikuallassinnaanngitsut – quimut
assigisaannulluunniit inisseriaannaat
(assersuutigalugu marriat, naasuliviit,
illumut oqorsaatit, qarmakut, natersuit)

AMMASARFIUP AVATAANI
EQQAKKANIK SULLISSIVIUP
SILATAANUT ILIORAASOQASSANNGILAQ
Inuussutissarsiuteqartunit eqqagassat,
eqqagassat immikkoortiterneqanngitsut, nalinginnaasumik eqqagassat
imaluunniit eqqagassat masattupilussuit tigoorarneq ajorpavut.
Eqqaamallugu illit akisussaaffigivat
eqqakkat eqqortumik immikkoortiternissaat,
siunnersuinissatsinnulli piareersimavugut.
Eqqakkanut Sullissiviit pingajussaaneertumik
ingerlanneqassapput. Maannakkut immikkoortukkuutaani ulloq ataaseq katersisoqartassaaq - kingullermitut ulluni marluni uninngassanngillat. Kingullermit paasineqarsimammat,
immikkoortortani ullut marluk uninngasarnissaq pisariaqartinneqanngitsoq taamatut
allannguisoqarpoq.

parkeringsplads ved 8-9
● Asiarpak 7
20. OKTOBER
● C.E. Jansensvej 35-37
● C.P. Holbøllsvej 4A-4B
● Musap – Uiffaap isuani/Hjørnet
af Musaq – Uiffak
21. OKTOBER
● Qiterliani meeqqeriviup eqqaani
biilinut uninngasarfimmi/Qiterlia
– P-plads ved børnehaven
● Qiterliani tatsip eqqaani/Qiterlia
– ved søen
● Tuapannguani kioskeeqqap
eqqaani/Tuapannguit foran Den
Lille Købmand
22. OKTOBER
● Lyngby-Tårbækvej 34-35
● Børnehjemsvej Salon Naajap
eqqaani biilinut uninngasarfimmi/
Børnehjemsvej, P-pladsen ved
Salon Naaja
● Kujallerpaat 17

Kommuneqarfik Sermersooqs
Affaldscenter kører i oktober
igen de mobile miljøstationer
rundt til byens boligområder,
så borgere i private boliger
og en-families lejeboliger kan
aflevere storskrald og farligt
affald nær deres bolig.
De mobile miljøstationer erstatter
den tidligere storskraldindsamling ved vejkanten.
Hvis du bor til leje hos INI eller
Iserit, skal du kontakte din boligforenings vicevært, hvis du skal
af med storskrald.
Miljøstationerne er åbne og
bemandede kl. 15-20.

AFLEVER DIT
AFFALD I FØLGENDE
FRAKTIONER

DER MÅ IKKE
PLACERES AFFALD
PÅ PLADSERNE UDEN
FOR ÅBNINGSTIDEN
Vi modtager ikke erhvervsaffald, usorteret affald, almindelig dagrenovation eller
meget vådt affald.
HUSK at det er dit ansvar at sortere affaldet korrekt, men vi står
klar på pladsen til at vejlede dig.

• Glas (rent glas, fx vinduer
uden rammer, skyllede syltetøjsglas uden låg)
• Jern og metal (fx cykler,
tørrestativer og barnevogne)
• Farligt affald (maling- og
kemikalierester, akkumulatorer,
småelektronik, hårde hvidevarer, TV, andet elektronik)

24. OKTOBER

• Brændbart/direkte genbrug (fx møbler, dæk, papir
og pap)
• Ikke-brændbart – deponeringsegnet (fx fliser, urtepotter, isoleringsmateriale, murbrokker, tæpper)

De mobile miljøstationer tager
rundturen for tredje gang. Indsamlingen foregår denne gang
én dag hvert sted – og ikke to
dage som sidst. Ændringen sker,
da erfaringer fra sidst viste, at
der ikke var et behov for at være
to dage hvert sted.

27. OKTOBER

● Fjeldvej 2-p eqqaani/Fjeldvej ved nr. 2
● Avannamukaanut 1
● Adolf Jensensvej 8-10
25. OKTOBER
● Niels Hammekenip Aqq. – Svend
Jungep Aqq. isuanni/Hjørnet af
Niels Hammekenip Aqq. – Svend
Jungep Aqq.
● Igimaq avinnerisa nalaani/Igimaq
ved opsplitningen
● Eqalugalinnguit 85-ip ungataani
avinnerup nalaani/Eqalugalinnguit ved opsplitningen ud for nr. 85
26. OKTOBER
● Pisiniarfik Nataliep eqqaani/
Ved Butik Natalie
● Pupiup – Tikiusaap isuanni/
Hjørnet af Pupik – Tikiusaaq
● Iiminarmi aqquserngup talerpiata tungaani nunatami soqanngitsumi/Iiminaq – tom grund på højre
side af vejen

• Unaami inissiat quleriit qaqortut
eqqaanni/Unaaq – ved de hvide
etagehuse
• Nigerleq 7-p eqqaani/Nigerleq
– plads ved nr. 7
• Mannguani 15-ip & 19-ip eqqaanni/Manngua – plads/fladt
område ved nr. 15 & 19
28. OKTOBER
● Timerlia
● Qattaaq
● Kimmernani 20-p & 37-p eqqaanni sangorissami/Kimmernat i
svinget ved nr. 20 & 37
29. OKTOBER
● Akeq sanaartorfiusumi nunaminertami/Akeq – på areal midt i
bebyggelsen
● Qimerlua 48
● Suloraq 19-ip eqqaani/
Ved Suloraq nr. 19

23. OKTOBER
● Akunnerit 14
● Isaajap Aqq. 3
● Noorlernut – Saqqarliit 3-4p
isuani/Hjørnet af Noorlernut –
Saqqarliit 3-4

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø
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Bro-projekt i Nuuk ramt af konkurs
En polsk underleverandør, som skulle
levere broen, der forbinder den nye
dæmning med rundkørslen foran forbrændingsanlægget i Nuuk, har indgivet
konkursbegæring, erfarer Sermitsiaq.AG.
AF JØRGEN SCHULTZ-NIELSEN
JSN@SERMITSIAQ.AG
Det er det danske entreprenørfirma Per Aarsleff, som
har en aftale med det polske firma, der efter planen
skulle være gået i gang med det store svejsearbejde
af de forskellige brodele, så broen efter tidsplanen
kunne sejles op, samles og monteres i august-september 2018.
Hos Per Aarsleff ønsker man ikke at kommentere
den nye situation.
Hvilken betydning har konkursbegæringen fra
den polske underleverandør af broen for projektet i
Nuuk?

LEIFF JOSEFSEN

Ingen kommentarer
Og du kan stille alle de spørgsmål, du vil, men jeg
har ingen kommentar, oplyser projektleder Niels
Roesgaard fra entreprenørfirmaet Per Aarsleff, der
har hovedsæde i Hasselager nær Aarhus.

Klar i september 2019
Hos Kommuneqarfik Sermersooq oplyser ledende
kommuneteknikker Christian Dyrbjerg Andersen,
at man ifølge tidsplanen forventer at åbne den nye
dæmningsvej og bro i september 2019.
”Projektet skrider rigtigt godt fremad. Ja, vi er faktisk forud for tidsplanen med hensyn til etableringen
af rundkørslen foran forbrændingsanlægget, oplyser
Christian Dyrbjerg Andersen om det 147 millioner
kroner dyre vejprojekt fra forbrændingsanlægget og
helt ud til det nye havneanlæg.
118.000 kubikmeter fjeld er som sprængsten
blevet flyttet over for at danne selve dæmningen.
Endnu er hele fjeldet ved rundkørslen ikke fjernet,
men det er planen, at det resterende fjeld skal væk,
så bilisterne fra Qinngorput har frit udsyn over dæmningen og broen samt Malik, når man nærmer sig
rundkørslen.
”Indtil videre er det planen, at vi midlertidigt vil
bruge området nær rundkørslen til oplagring af
sprængsten, oplyser den ledende kommuneteknikker, der glæder sig over, at projektet har været
udbudt i fagentrepriser, hvilket har sikret lokale
virksomheder arbejde.
Dæmningen og den nye asfalterede rundkørsel
kan give det indtryk, at projektet er nær sin afslutning.

Men det er det langt fra
Christian Dyrbjerg Andersen forklarer, at der ikke
kun er tale om anlæggelsen af en dæmningsvej og
bro. Forsyninger så som el- og vandledninger skal
eksempelvis også linjeføres.
Det har i øvrigt været en større opgave at vurdere,
om havbunden kunne klare vægten af den nye
dæmning. Her har man været nødt til at foretage
boreprøver af havbunden. En opgave, som blev lidt
forsinket, fordi alle eksperter var travlt beskæftiget
med at foretage prøver for eksempelvis den nye
Femern-forbindelse mellem Danmark og Tyskland.
”Det viste sig, at havbunden var lidt ustabil. En
løsning var at lægge sprængsten ud på havbunden langs dæmningen, som over tid presser vandet
ud af de ustabile lag i havbunden, så den nødvendige stabilitet opnås, forklarer Christian Dyrbjerg
Andersen.
Han ønsker ikke at kaste sig ud i spekulationer om,
hvad konkursbegæringen fra den polske underleverandør kan få af betydning for projektet.
”Vi har en kontrakt med Per Aarsleff, og forventningen er, at tidsplanen vil holde, siger den ledende
kommuneteknikker til Sermitsiaq.AG.
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Nuummi ikaartarfiliaq
akiliisinnaajunnaarnermit eqqugaasoq
Polenimi ikaartarfiliortussaagaluaq,
Nuummi ikuallaaviup saavani nermallammut sapusiamit atassusiisussaagaluaq akiliisinnaajunnaarluni nalunaaruteqarpoq,
Sermitsiaq.AG taama tusagaqarpoq.

taanna Aarhusip eqqaani Hasselagerimi pingaarnertut allaffeqarfeqarpoq.

Danskit suliffeqarfiutaat sanaartugassanik suliaqartartoq Per Aarsleff A/S, Polenimi suliffeqarfimmut
isumaqatigiissuteqartoq, pilersaarutit malillugit
ikaartarfiup ilaanik assigiinngitsunik svejserilluni aallartereertussaagaluarpoq, pilersaarullu malillugu
ikaartarfik umiarsuarmik tikisinneqartussaagaluarpoq, taamaalilluni 2018-imi aggustimi-septembarimi
katiterneqarlunilu ikkussorneqartussaammat.

2019-imi septembarimi piariissasoq
Piffissaliussamut pilersaarutaasoq malillugu ikaartarfissaq septembarimi 2019-imi ammarneqarnissaa
naatsorsuutigineqartoq, Kommuneqarfik Sermersuumi teknikeri aqutsisoq Christian Dyrbjerg Andersen
ilisimatitsivoq.
- Suliniut siuariartortorujussuuvoq. Aap, allaat
ikuallaaviup saavani nermallaap suliarineqarneranut
atatillugu siusinaaqqavugut, Christian Dyrbjerg
Andersen, aqquserniap 147 millionit koruuninik akeqartoq pillugu taama ilisimatitsivoq.
Qaaqqap 118.000 kubikmeteri ujarattai qaartinneqarsimasut nuullugit sapusiarineqarnikuupput.
Nermallaap eqqaani qaqqaq tamakkerlugu peerneqanngilaq, kisianni sinnerata peerneqarnissaa pilersaarutaavoq, taamaalilluni nermallak qanilliartorlugu Qinngorpumi biilertut sapusiaq aamma ikaartarfik kiisalu Malik takusinnaaniassammassuk.

Oqaaseqarusunngitsoq
Per Aarsleffimi tamakku pisut pillugit oqaaseqartoqarumanngilaq.
Polenimi ikaartarfiliap pisataanik pilersuisup akiliisinnaajunnaarluni nalunaaruteqarnera Nuummi suliniummut qanoq sunniuteqassava?
- Oqaaseqarfiginianngilara. Qanorsuaq apeqquteqarsinnaavutit, kisianni oqaaseqarnianngilanga, sanaartugassanik suliaqartartumi Per Aarsleffimi suliniummik ingerlatsisoq, Niels Roesgaard ilisimatitsivoq,

Ilioraavik
- Nermallaap eqqaani sumiiffik ujaqqanik qaartitanut
ilioraavittut utaqqiissaa atorneqarnissaa pilersaarutaagallarpoq, kommunimi teknikeri aqutsisoq ilisimatitsivoq, taassumalu suliniut sanaartugassanik suliniuteqartartunut assigiinngitsunut suleqatigiinnut
suliassanngortinneqarsimanera nuannaarutigaa, tamannalu nunatsinni suliffeqarfinnik suliassaqarnerannik qulakkeerinnippoq.
Sapusiaq aamma nermallak asfaltilersugaq nutaaq

AF JØRGEN SCHULTZ-NIELSEN
JSN@SERMITSIAQ.AG

takullugit suliniutip naammassingajalerneranik isumaqarnarsinnaapput. Kisianni suli naammassilinngilaq.
Tassani aqqusinniorneq aamma ikaartarfik kisimik
suliarineqassanngitsut, Christian Dyrbjerg Andersen
nassuiaavoq. Innaallagissamut aamma erngup
kuuffii ikkussorneqassapput.
Immap naqqa suliareqqaagassaq
Immap naqqata sapusiap nutaap oqimaassusaanik
nammataqarsinnaaneranik naliliiniarneq aamma
suliaq annertusimavoq. Tassani immap naqqa qillerlugu misissuisoqartariaqarsimavoq, tamannalu kinguaattuulaarsimavoq, ilisimasallit tamarmik Danmarkimi aamma Tysklandip akornanni aqqut Femern
ulapputigalugu misissuinerat pissutaalluni.
- Immap naqqa allanngorartoq paasinarsivoq.
Ujaqqat qaartitat immap naqqanut iliorarlugit aaqqiiffigineqarpoq, piffissallu ingerlanerani immap
naqqani allanngorartoq iluarsilluni allanngorarunnaartinneqarpoq, Christian Dyrbjerg Andersen
nassuiaavoq.
Piffissaliussaq aamma akiliisinnaajunnaarneq
Polenimik suliassap pisataanik pilersuisup akiliisinnaajunnaarnerata suliniummut qanoq sunniuteqarsinnaaneranut isumaliuutersuuteqarnissani kissaatiginngilaa.
- Per Aarsleff isumaqatigiissuteqarfigaarput, piffissaliussamut pilersaarut malinneqarnissaa naatsorsuutigaarput, kommunimi teknikeri aqutsisoq
Sermitsiaq.AG-mut oqarpoq.
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DRONNING INGRIDS SUNDHEDSCENTER

DRONNING INGRIDIP PEQQISSAAVIA

Råd fra

NAKORSAMIIT

LÆGEN

siunnersuutit

Sukkorneq
Sukkortuuguit pitsaasumillu inooriaaseqaleruit katsorsarneqarluaruillu, tamatuma
kinguneranik nappaataalersartut pinngitsoortissinnaavatit.
Taamaattumik neqeroorutigaavut:
• Inuunerissaavimmut attaveqarit:
Oqa. 34 44 42 marlunngornikkut, pingasunngornikkut aamma
tallimanngornikkut piffissami uani nal. 8.15-8.45.
• Nappaat pillugu oqaloqateqarneq
• Aakkut naqitsinerup aaversinnerillu nalilersuiffiginerat
• Nappaatit malittaasartut pillugit misissortittarnerit, ukiumoortumik quup
misissorneqartarnera, ukiumoortumik isikkat misissorneqartarnerat aamma
ukiut allortarlugit isikkut misissortittarneq.
Sukkornerlutit misissortinnissat kissaatigigukku oqarasuaatikkut
nakorsiartarfik attavigisinnaavat:
80 11 11 ulluinnarni, nal. 8.15-8.30-llu akornanni.
Inuunerissarfik Café tullianik ingerlanneqalerpat aamma peqataasinnaavutit,
tamanna Nuuk Ugeavisimi nalunaarutigineqarumaarpoq.
Sukkorneq pillugu annerusumik paasisaqarusukkuit Inooriaatsimut quppersagaq
atuaruk, taanna Dronning Ingridip Peqqissaaviani pissarsiarineqarsinnaavoq.

Diabetes
Når du har diabetes nedsætter fornuftig livsstil god behandling
risikoen for følgesygdomme.
Vi tilbyder derfor:
• Kontakt til Livsstilsambulatoriet: Tlf. 34 44 42 tirsdag,
onsdag og fredag mellem 8.15-8.45.
• Samtale omkring sygdommen
• Vurdering af hjemmeblodtryk og blodprøver
• Screening for følgesygdomme med årlig urinundersøgelse,
årlig fodundersøgelse og øjenundersøgelse hvert 2. år.

Vil du undersøges for diabetes kan du kontakte
lægetelefonen:
80 11 11 hverdage mellem 8.15-8.30.
Du kan også komme til næste LivsstilsCafé, som annonceres i
Nuuk Ugeavis.
Hvis du vil vide mere om diabtes kan du læse i Livsstilshåndbogen, som fås på Dronning Ingrids Sundhedscenter.

• LÆGETELEFONEN 80 11 11 hverdage 8:15-8:30
• RECEPTIONEN I DIS 34 44 00 hverdage 8:00-15:30
• DIABETES, BLODTRYK OG RYGESTOP 34 44 22 tirs, ons, fre. 8:15-8:45
• WWW.DOKTOR.GL Receptfornyelse, velafgrænsede spørgsmål.
Ikke tidsbestilling.
• SKADESTUE 34 44 00
• AMBULANCETELEFONEN 344 112 (kun alarmopkald)

Råd fra lægen skrives af Lægerne på Dronning Ingrids sundhedscenter, rådene
omhandler noget af de problemer vi hører om.
Forslag til emne modtages gerne.

• TELEFONI NAKORSIARTARFIK 80 11 11 ulluinnarni 8:15-8:30
• DIS-imi SAAFFIGINNITTARFIK 34 44 00 ulluinnarni 8:00-15:30
• SUKKORNERMUT AALLU NAQITSINERANUT, PUJORTARTARUNNAARNERMUT
TELEFONI: 34 44 22 marlu, pinga, aamma talli. 8:15-8:45
• www.doktor.gl Nakorsaatinut allagartap nutarternera, apeqqutit.
Piffissamik inniminniiffiunngitsoq
• AJOQUSERSIMASUNUT NAKORSIARTARFIK 34 44 00
• AMBULANCENUT TELEFONI 344 112 (taamaallaat pinartoqartillugu)
Dronning Ingrid-p Peqqissaavianiit siunnersuutit nakorsanit allanneqartartut,
ulluinnarni ajornartorsiutit naammattoortakkatsinniit aallaaveqarajuttarput.
Siunnersuutaasinnaasut allat tigulluarsinnaavagut.
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Nyt nummer af

Grønlandsk Kultur- &
Samfundsforskning
KULTUR
Karen Langgård
Tekst og illustrationer
i grønlandske børnebøger
– med fokus på billedbøger
inden for fiktionsgenren
Flemming A.J. Nielsen
Hyldest til Christian VI
– begyndelsen
Birgit Kleist Pedersen
Navaranaaq – en grønlandsk

til en grønlandsk litteratur

malinchista eller Den

Kurt Møller Pedersen
Geografiske kort af drivtømmer

Monstrøse Anden i os

selv

Rosannguaq Rossen
”Jeg ringer efter politiet!
Sådan kan I ikke behandle
den grønlandske nationaldragt”
– uenigheder om identitet
og kulturelle udtryk
i grønlandsk mode
Jette Rygaard og Susan
Vanek
“Smukke umoralske
kvinder”:
Rejsebeskrivelser og
’den anden’ i Rockwell
Kents Salamina

SAMFUND
Steven Arnfjord
Hjemløshed i Nuuk –
et kritisk sociologisk
og planlægningsperspektiv
Peter Berliner, Rita Thomsen,
Rikke Toftgaard Rossen,
Familieklasser i Nuuk
Lærke Jensen og Mette
– en problemopløsen
Sonniks
de praksis
Merete Watt Boolsen
Lidenskab, videnskab
og selvværd på Ilisimatusarfik
– Danmarks Evalueringsinstit
uts rapport om den grønlandske
folkeskole
Kathrine Kjærgaard
Citizenship Education
in Greenland – elucidated
by analysis of curriculum
Annemette Nyborg Lauritsen
Robin Hood i samfundstjenest
e
– de første erfaringer
med den grønlandske
samfundstjenestedom
Jens Lei Wendel-Hansen
De grønlandske forstanderskabe
r i et dansk repræsentations
historisk perspektiv

ISBN 978-87-92554-93

et Atuagkat

2015-17

-2

Ilisimatusarfik/Forlag

GRØNLANDSK KULTUR
- OG SAMFUNDSFOR
SKNING

Læs om:
· grønlandske børnebøger
· de allerførste tekster der
blev trykt på grønlandsk
· Navaranaaq-legenden
· geografiske kort af drivtømmer
· grønlandsk mode
· grønlandsfotografen Rockwell
Kent og hans kvinder
· hjemløshed i Nuuk
· den grønlandske folkeskole
· samfundstjeneste i Grønland
· de grønlandske forstanderskaber

Er på
gaden
GRØNLANDSK

KULTUR - OG SAMFU
NDS-

FORSK NING 2015- 17

Ilisimatusarfik/Forlaget
Atuagkat

Ukiut 50-sinngortorsiorlugit nalliuttorsiornitsinni qamannga
pisumik takkuttunut tunissutinullu qujangaarpugut
– aamma qujavugut takkussinnaanngitsut tunissutaannut
- taakkumi eqqarsaatimikkut najormatigut.
I anledning af Nuna Advokaters 50-års jubilæumsreception
siger vi et varmt tak til de mange fremmødte gæster og
for de flotte jubilæumsgaver, vi modtog
– også et tak for de fine kort og gaver fra Jer, der deltog i tankerne.

Kom og oplev nogle af forfatterne præsentere deres forskningsresultater i

Auditoriet, Ilimmarfik
fredag den 27. oktober kl. 15
Der er reception bagefter, hvor vi samtidig tager afsked med
afdelingsleder, universitetslektor, ph.d. Karen Langgård, der har
valgt at gå på velfortjent pension efter mange år i Grønland.

ILISIMATUSARFIK - GRØNLANDS UNIVERSITET - UNIVERSITY OF GREENLAND

Inuusuttuuit erinarsorsinnaasoq, nipilersorsinnaasoq,
qitissinnaasoq isiginnaartitsinermilluunniit soqutigisalik,
taava Issittormiut Unammiuaaqatigiinneranni
Arctic Winter Games 2018-mi peqataasinnaavutit!
Tullianik Arctic Winter Games-eqarnissaani North West Territoriesimi 18.-24. marsi 2018-imi
pisussami kulturimut tunngasortaani NAPA isiginnaartitsisussarsiorpoq. Isiginnaartitsisussat
AWG sioqqullugu Nuummeeriissapput 2018-imi marsip aallaqqaataaniit 17-annut.
”Nukappissat nivissallu 13-it 19-illu akornanni ukiullit isiginnaagassiamik nipilersornertalimmik
takutitseqataarusussinnaasut ujarpagut. Inuusuttut pisinnaassuseqarluartusi qinnuteqakutsoorniaritsi!” Misigisassaassaaq inuunerup sinnerani eqqaamasassaaq!,
ilitsersuisoq AneMarie Ottosen kajumissaarivoq.
Soqutiginnittut NAPA-mut mailikkut saaffiginninnermikkut immersugassamik nassinneqassapput, tassani ateq, sianerfissaq, kakkaffiit sunalu pillugu peqataarusunnerluni allariarlugit
NAPA-mut nassiunneqassallutik. Sineriammeersut Skypekkut
Facetimekkulluunniit misiliitinneqassapput.
Qinnuteqarfissaq ulloq kingulleq ataasinngorneq 23. oktober 2017 uunga:
Najâraq Egede

NAPA / Nordens Institut i Grønland

Nuna Advokater ApS, Qullilerfik 2, 6., Boks 59, 3900 Nuuk,
T: (299) 32 13 70 • F: (299) 32 41 17 • E: email@nuna-law.gl • H: www.nuna-law.gl

Er du en ung sanger, musiker, danser
og/eller skuepiller,
så er det dig vi søger til Arctic Winter Games 2018!
NAPA leder efter unge som har lyst til at være med til at optræde i Arctic
Winter Games kulturelle gallashows i North West Territories, som foregår
18.-24. marts 2018. Sammen med de øvrige AWG deltagere, skal kulturaktørerne være i Nuuk fra den 1. -17. marts 2018.
”Vi leder efter drenge og piger mellem 13-19 år fra hele Grønland, som
kunne tænke sig at optræde i en musikalsk forestilling. Kom nu, talentfulde
unge mennesker, søg! Det bliver det en oplevelse for livet!”, opfordrer instruktør AneMarie Ottosen.
Interesserede skal henvende sig til NAPA via mail og udfylde et skema med
navn, telefonnummer mm. og fortælle hvad man er god til, og hvorfor man
gerne vil være med. Unge fra kysten må regne med at afholde audition via
Skype eller Facetime.
Tilmeldingsfrist den 23. oktober 2017 til:
Telefon: 32 47 33

e-mail najaaraq@napa.gl
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Kommunimut pilersaarummut tapiliussap 1C6-1-ip, Paassaasivik, Nuuk,
Nuup illoqarfiata ilaaniittoq, inaarutaasumik akuersissutigineqarnera
Ulloq 3. oktobari 2017 Kommuneqarfik Sermersuumi Kommunalbestyrelsip ataatsimiinnerani
»Kommunimi pilersaarummut
tapiliussaq 1C6-1, Paassaasivik,
Nuuk« akuersissutigineqarpoq.

KOMMUNIMUT
PILERSAARUMMUT
TAPILIUSSAP SIUNERTAA
Kommunimut pilersaarummut
tapiliussakkut immikkoortup
ilaa pioreersoq »1B3 Nuukullak« allanngortinneqarpoq,
immikkoortoq B-mit (Inuussutissarsiuteqarfik) immikkoortoq
C-mut (tamanut siunertanut
immikkoortoq), tamatumuuna immikkoortup siunissami
atorneqarnissaanut illoqarfimmi
atuuffinnut nutaanut pitsaassutsinullu naleqqussarneqarnissaa
periarfissaalissalluni. Pitsaasunik illoqarfiup immikkoortullit
inissiaqarfillillu illoqarfimmik
ineriartortitserusunneq kommunip Illuliortaatsimut politikkiani
kommunalbestyrelsimit 2016imi akuersissutigineqartumi
ilaatinneqarpoq.

Kommunimut pilersaarummut
tapiliussakkut pilersaarusiorfiusumi illoqarfiup ingerlaavartumik
ineriartortinneqarnissaanut ammaassiffiussaaq. Sanaartorfissanik
nutaanik immikkoortitsisoqarpoq,
nunaminertanik atugassiissutit
pioreersut, inissianik pingasuniit
tallimanut quleriilinnut sanaartorfiusinnaasut, aallaavigalugit.
Pilersaarummi inissiaqarfinnik
inini allerni, sumiiffimmi pioreersut tamaaniiginnarnissaannik
nutaaliortoqarnissaanillu periarfissiilluni qiterisaqarfittalinnik
sanaartortoqarnissaanut periarfissaqassaaq.
Kommunimut pilersaarummut
tapiliussami Qinngutta tungaanut immikkoortumi nutaami paassaasivitoqqap eqqaa
ilaatinneqarpoq. Aammattaaq
illuaraliortoqarnissaanut,
cafeliornissamut sukisaarsaartarfittullu atugassamik sanaartornissamut, assersuutigalugu
immikkoortumut attuumassuteqartumik sineriakkut pisuinnaat
aqqutaannik pilersitsinissamut
periarfissiisoqassaaq.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 2C3-1, Talittarfiup saava inissiallu, Iggiaata avannaatungaa, Nuussuaq inaarutaasumik akuersissut
Ulloq 3. oktobari 2017 Kommuneqarfik Sermersuumi
Kommunalbestyrelsip ataatsimiinnermini »Kommunimut
pilersaarummut tapiliussaq
2C3-1, Talittarfiup saava inissiallu, Iggiaata Avannaatungaa,
Nuussuaq« akuersissutigaa.

KOMMUNIMUT
PILERSAARUMMUT
TAPILIUSSAP SIUNERTAA
Kommunimut pilersaarummut
tapiliussamut siunnersuutip
siunertaraa, naluttarfiup Maliup
eqqaani kangerliumanermi
illoqarfiup ineriartorteqqinnissaanut periarfissaqalersitsinissaq.
Pilersaarutitut siunnersuummi
malitassat, nutaamik kajuminnartumillu sunngiffimmi
timersornermilu neqeroorutit
peqqinnartut immamut avatangiisilimmik ineriartornissamut
pilersitsissapput, Nuummilu inissaaleqinerup iliuuseqarfiginissaa
eqqarsaatigalugu inissialiornissamut qaninnerulersitsissalluni.

Uuma saqqummiunneqarneraINATSISINUT TUNNGASUT NAAMMAGITTAALLIUTEQARNISSAMUT ILITSERSUUT niit naammagittaalliuut kinguKommunimi pilersaarummut
ilanngussaq akuersissutigineqartoq tamanut nalunaarutigineqareerpat eqqartuussisutigoortumik imaluunniit toqqartumik
pissutsinik allanik pilersitsisoqassanngilaq kommunimi
pilersaarummut ilanngussami
akuersissummut akerliusumik,
Pilersaarusiornermut inatsimmi
§ 30 naapertorlugu.

Kommunalbestyrelsip aalajangiinera naammagittaalliutiginiaraanni, naammagittaalliuut
saaffiginnissutigineqassaaq:
NAALAKKERSUISUT
Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik, Pilersaarusiornermut Immikkoortortaq,
Postboks 1037 · 3900 Nuuk

sinnerpaamik sapaatit akunneri
arfineq-pingasut qaangiutsinnagit nassiunneqareersimassaaq.

PILERSAARUT UANI
ATUARNEQARSINNAAVOQ

Kommunimut pilersaarummut
tapiliussaq suliarineqarpoq
Larsen & Co A/S Projektforslag:
Nuussuaq, Boliger, Havnefront
& Faciliteter, Nuuk, tunngavigalugu, akuerineqartoq Kommunalbestyrelsimit ulloq 14
juuni 2016 Pilersaarusiornermut
inatsimmi allannguut atuutilersinneqartoq 1 januaari 2016.
Kommunimut pilersaarummut
tapiliussatut siunnersuut naapertorlugu, inissiat 80-it sanaartorfinnut sisamanut agguataakkat
sanaartorneqarnissaat periarfissaalissaaq, taakkulu quleriit
arfinillit tikillugit portussuseqalersinnaapput, inissiallu angissusaat piginnittuilu assigiinngitsuusinnaallutik. Aammattaaq
sanaartorfissamik ataatsimik ilasisoqarpoq, tassanilu meeraaqqerivimmik meeqqeriviutigisumik/
sammisassaqartitsivimmik/
cafémik sanaartortoqarnissaa
periarfissaassaaq kiisalu naluttarfiup Maliup allilerneqarnissaanut periarfissat ammaanneqarnissaannut nunaminertamik
ilasisoqarluni.
sullissivimmi, kommunillu nittartagaani sermersooq2028.
gl imaluunniit Sanarfinermut
Avatangiisinullu ingerlatsivimmut oqarasuaammut 36 74
00-mut sianerluni saaffiginninnikkut pineqarsinnaavoq.

Kommunimut pilersaarummut
tapiliussaq Nunatta Atuagaateqarfiani atuarneqarsinnaavoq,
kommunimi innuttaasunik

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Kommuneqarfik Sermersuumit naqinnerlutaqarsinnaaneq eqqumaffigeqquneqarpoq

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
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Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 1C6-1, Entreprenørdalen, Nuuk
Kommuneqarfik Sermersooqs Kommunalbestyrelse
har vedtaget »Kommuneplantillæg 1C6-1, Entreprenørdalen, Nuuk« på
kommunalbestyrelsesmødet den 3. oktober 2017.

KOMMUNEPLANTILLÆGGETS FORMÅL
Kommuneplantillægget
ændrer det eksisterende
delområde »1B3 Nuukullak« fra B-område (Erhvervsområde) til C-område (Område til fælles
formål), hvilket giver
mulighed for at indpasse
nye bymæssige funktioner og kvaliteter i den
fremtidige anvendelse af
området. Ønsket om at
skabe byudvikling med
gode by- og boligområder
er forankret i kommunens
Arkitekturpolitik, der er
vedtaget i 2016.

Kommuneplantillægget
åbner op for en løbende
byudvikling af planområdet.
Der er udlagt nye byggefelter, med udgangspunkt i de
eksisterende arealtildelinger,
hvor der kan opføres ny etagebebyggelse i 3 til 5 etager.
Planen giver mulighed for
boligbebyggelse med centerfunktioner i stueetagen,
der tilsigter både at fastholde og skabe nye rum for
de aktiviteter, der allerede
eksisterer i området.
Kommuneplantillægget
inddrager området ud mod
Malenebugten ved det tidligere sprængstofdepot i det
nye delområde. Her gives
der mulighed for at anlægge
en mindre pavillon, cafébebyggelse og anlæg til rekreativt brug, f.eks. i forbindelse
med etableringen af en kyststi i tilknytning til området.

RETSLIGE FORHOLD

KLAGEVEJLEDNING

Når det vedtaget kommuneplantillæg er offentligt
bekendtgjort, må der ikke
retligt eller faktisk etableres
forhold i strid med kommuneplantillæggets bestemmelser, jvf. Planlovens § 30.

Ønsker man at klage over
Kommunalbestyrelsens
beslutning, skal klagen
rettes til:

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 2C3-1, Havnefront og boliger,
Nordlige del af Iggia, Nuussuaq
Kommuneqarfik Sermersooqs Kommunalbestyrelse har vedtaget »Kommuneplantillæg 2C3-1,
Havnefront og boliger,
Nordlige del af Iggia,
Nuussuaq« på kommunalbestyrelsesmødet den
3. oktober 2017.

KOMMUNEPLANTILLÆGGETS FORMÅL
Formålet med kommuneplantillæg er at muliggøre
byudvikling i bugten ved
svømmehallen Malik. Planen skaber rammerne for
udviklingen af et nyt og
attraktivt maritimt miljø
med rekreative fritids- og
sportstilbud, samt ved
fortætning at opføre boliger til imødekommelse af
boligmanglen i Nuuk.

Klagen skal indgives senest 8
uger efter denne annoncering.

PLANEN KAN
LÆSES HER

Kommuneplantillægget
er udarbejdet på baggrund af Larsen & Co A/S
Projektforslag: Nuussuaq,
Boliger, Havnefront &
Faciliteter, Nuuk, der blev
godkendt af Kommunalbestyrelsen 14. juni 2016
i henhold til planlovsændringen pr. 1. januar 2016.
Kommuneplantillægget
muliggør opførelsen af ca.
80 nye boliger fordelt på 4
byggefelter, der kan bygges
op til 6 etager med mulighed for blandede boligstørrelser og ejerforhold.
Derudover er der udlagt et
byggefelt, der giver mulighed for at etablere en
integreret institution/aktivitetshus/café og et areal, der
sikrer udvidelsesmuligheder
for svømmehallen Malik.

• Ved henvendelse til
Forvaltning for Anlæg
og Miljø på telefon
36 74 00

• Landsbiblioteket
NAALAKKERSUISUT
• Kommunens borgerFinansdepartementet
servicecentre
Landsplanafdelingen
• sermersooq2028.gl
Postboks 1037 · 3900 Nuuk

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Kommuneqarfik Sermersooq tager forbehold for trykfejl i annoncen

Forvaltning for Anlæg og Miljø
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OQALUGIARNEQ

FOREDRAG

Sananeqaatsit minnerpaaffiannik
partikilinik aallakaatitsissutinik
taaneqarsinnaasut Acceleratorit
– uumaatsulerinermi kræftimillu katsorsaanerni
Aarhus Universitetimi Institut for Fysik og Astronomimi aqutsisup
Søren Pape Møllerip oqalugiarnera
Ilisimatusartut acceleratori allisitsiuterujussuartut atorpaat. Acceleratori anginerujartortillugu pigisat milligaluttuinnartut takuneqarsinnaajartortarput. Oqalugiarnermi innaallagiaq
saviullu kajungerisaa acceleratorimi qanoq
atorneqartarnersut takutinniarlugit scenemiit
misileraanernik misigisaqarsinnaavutit. Nammineerlutit takunninnikkut sooq acceleratorit
taama angitigisussaanersut paasissavat.
Europami partikilinik ilisimatusarfimmi,
CERN-imi, qaqqat Alpit eqqaanniittumi nunarsuarmi acceleratorit annersaat nunap iluani
100 meterisut ititigisumi 27 kilometerisut takitigisoq sananeqarpoq. Tassani uumaatsulerinermik ilisimatusartut protonit nukik annertoorujussuaq atorlugu imminnut aportittarpaat taamaalillutillu Higgs-ip partikilianik
taaneqartartoq nassaaralugu. Tamanna sukkummita ilinniutigisinnaavarput? Aamma
elementpartikilit silarsuaanni arlaannik suli
paasisimanngisatsinnik peqarpa?
Uumaatsulerisut acceleratori atorlugu ilisi-

matusarnerat sulinermi atorneqarsinnaasunik
aamma kinguneqarpoq. Assersuutigalugu uagut amerlanerusugut ilaqutaqarpugut napparsimmavissuarmi qinnguartartillutik katsorsarneqarsimasunik. Inuit ikittuinnaat qinngornerit tamakku acceleratorimeersuusut ilisimavaat.
‘Qinnguartaassuit tamakku sooq ullumikkut elaktroninik aallakaatitsisinneqarnersut
aamma qinngornerit atomip sanaqqaanneranneersut sooq pisut ilaanni pitsaanerusumik
katsorsaalluni seqertitsisarnerit pitsaanerunersut tusarniaariartoruk. Taamatut sakkortoorujussuarmik protoninik aallakaatitsissut
Aarhusip eqqaani Skejbymi sananeqalerpoq
taassumallu sunniutai iluaqutissartaalu oqalugiarnermi oqaluttuarineqarumaarput.
Acceleratorimik atuinermi iluaqutissaq alla
tassaavoq ilisimatusartut maannakkut suliarisaanni aligoqqinnik piiaaffinni qaarsorsuit ilivitsukkuutaat pujoralaasanngortinnagit aligoqqinnik amerlanerusunik nassaartarnissaq.

Acceleratorer - i fysik og kræftterapi
Foredrag ved centerleder Søren Pape Møller, Institut for Fysik og Astronomi,
Aarhus Universitet
Forskerne bruger acceleratorer som en slags
supermikroskoper. Og jo større acceleratorer,
jo mindre ting kan vi se. Under foredraget vil
du fra scenen opleve små eksperimenter som
illustrerer hvordan elektriske og magnetiske
kræfter udnyttes i acceleratorer. Du vil ved
selvsyn forstå hvorfor acceleratorer bliver så
store.
Det europæiske partikelforskningscenter,
CERN, har ved Alperne bygget verdens største accelerator i en 27 km lang tunnel, 100 m
under jorden. Her smadrer fysikerne protoner
ind i hinanden ved meget stor energi og har
derved fundet den såkaldte Higgs-partikel.
Hvad lærer vi mon ved det? Og er der ting vi
endnu ikke forstår i elementarpartiklernes
verden?

Fysikernes forskning med acceleratorer har
også affødt praktiske anvendelser. Fx har de
fleste af os et familiemedlem som er blevet
behandlet med stråleterapi på et hospital.
Færre ved at strålerne kommer fra acceleratorer. Hør om hvorfor disse strålekanoner i dag
skyder med elektroner og om hvorfor stråler, der i stedet består af atomkerner, i nogle
tilfælde kan give bedre stråleterapi. En sådan
kæmpe ”proton-kanon” er under opbygning
i Skejby ved Aarhus, og dens virkemåde og
fordele vil blive beskrevet i foredraget.
En helt anden praktisk anvendelse af acceleratorer, som forskerne arbejder med lige
nu, er en ide til at få fat i større diamanter
i diamantminer uden at skulle pulverisere
enorme mængder klippeblokke.

Sisamanngorneq,
2017-imi
26. oktobarimi
“Katuap Inersuaaraani”
nal. 19-21
Pinngortitaleriffik aamma Aarhus Universitet pinngortitalerinermi oqalugiaatini tamanut
ammasuni oqalugiaammik nutaamik saqqummiussisussanngorput. Oqalugiarnermik aallarniissaaq Pinngortitaleriffimmeersoq Thomas Juul-Pedersen
oqalugiarnerullu qeqqata missaani kaffisuunnertalimmik
unillatsiartoqassaaq. Oqalugiartup Aarhus Universitetimi oqalugiarneranit video immiussaq
takutinneqassaaq.
Danskisut oqalugiartoqassaaq.
Iserneq akeqanngilaq.

Torsdag
den 26. oktober, 2017
Katuaq ”Lille Sal”
kl. 19-21
Grønlands Naturinstitut og Aarhus Universitet præsenterer et
nyt foredrag i serien Offentlige
foredrag i Naturvidenskab. Foredraget indledes ved Thomas
Juul-Pedersen fra Grønlands
Naturinstitut og midtvejs er der
kaffepause.
Foredraget er en optagelse af et
liveforedrag på dansk ved Aarhus
Universitet.
Der er gratis adgang.l
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Tour de Nuuk - Ukiaq 2017
Nal./kl. 17.30

Ulluni arfineq marlunni tulleriiginnarluni aqqutit assigiinngitsut
atorlugit arpalluni unammineq. Point-nik katersilluni, siulliit Arnani
Angutinilu akissarsiassaqassapput. Peqataaneq akeqanngilaq.

Nal./kl. 17.30

7 dags løb med forskellige ruter. Indsamle point i hver løb. Der vil
være præmier til vinderne i både Damer & Herrer. Det er Gratis at
deltage.

Man.
30/10

1. Etape. Rundt om Byen
Aallarfik/Start: Inussivik

6,10 km

Tirs.
31/10

2. Etape. Rundt om Nuussuaq
Aallarfik/Start: Inussivik

7,8 km

Ons.
01/11

3. Etape. Rundt om Lufthavnen
7,13 km
Aallarfik/Start: Brugseneeraq Nuussuaq

Nal./kl. 17.30

Tors.
02/11

4. Etape. Bakkeløb (3 x 2,65 km)
Aallarfik/Start: Stanislaw Isikkivia

7,95 km

Nal./kl. 17.30

Fre.
03/11

5. Etape. Cirkelløb, inde i byen
7,65 km
Aallarfik/Start: Inussivik (3 x 2,55 km)

Nal./kl. 17.30

Lør.
04/11

6. Etape. Trappeløb
Aallarfik/Start: NSP/NAAPE Klubhus

8,15 km

Nal./kl. 11.00

Søn.
05/11

7. Etape. 400 vej
Aallarfik/Start: NSP / NAAPE Klubhus

4,0 km

Nal./kl. 11.00

Arpanneq tamaat katillugu / Løb i alt : 48,78 Km

- tour de Nuuk tapersersorpaa
- støtter tour de Nuuk

Peqataaneq
akeqanngil
aq
Gratis
deltagelse

Aaqqissuisut tungaaniik ilisimatitsissutigissavarput sila Qanoq
ikkaluaraangalluunniit arpannerit Ingerlanneqartassammata.
Fra Arrangørenes side af, vil vi gøre opmæksom på at, uanset vejret,
bliver alle løb gennemført.
Uunga apeqqutissaqarussi paasiniaasinnaavusi
Hvis i har noget spørgsmål, kan i kontakte :
antonmp73@gmail.com eller/imal. 487773 (Anton M. Petersen)
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KATUAMI PISUSSAT / DET SKER I KATUAQ

Katuaq Kulturip Illorsua
Ataa./Man – Tall./Fre. nal./kl. 11.00 – 21.00
Arf./Lør – Sap./Søn. nal./kl. 10.00 – 21.00
+299 36 37 70
www.katuaq.gl

3. november

10. & 11. november

Ulf Fleischer & Paarisa Band & Naneruaq

N.A.I.P. Nunatsinni allanilu

BILLETTER: www.katuaq.gl

N.A.I.P.-kut ikiumoortumik isiginnaartitsinerannut Katuamut isiginnaariarit.
Kom til en forrygende show med N.A.I.P. som har deres årlig show i Katuaq.

Katuap paarlersuani / I Katuaqs Foyer
Nal. / Kl. 21:00

Inersimasoq / Voksen: 100 kr.

Pisiaarnermi / Forsalg: 250 kr.

Meeraq / Barn: 50 kr. (til 13 år tungaanut)

Matumi / Ved døren: 300 kr.

15-17-illu akornanni ukiullit inersimasumik peqateqarlutik isersinnaapput /
15-17 årige kan komme ind med voksen ledsagelse

16. oktober - 12. november

Jóhan Martin Christiansen
Jóhan Martin Christiansen Nuuk Nordisk Kulturfestival 2017-ip atatsillugu
saqqummersitsivoq. Saqqummersitaq DISH tassaavoq gipsi atorlugu Savalimmiormiup Jóhan Martin Christiansenip (Torshavnimi 1987-imi inuusup) eqqumiitsuliai natermiittussiat, videomik takutitsinertallit.
Jóhan Martin Christiansen udstiller i forbindelse med Nuuk Nordisk Kulturfestival 2017 i Katuaq. I udstillingen DISH viser Jóhan Martin Christiansen (født 1987
i Tórshavn) en række nye gipsskulpturer liggende på gulvet, samt et videoværk.
Paarlersuaq / Foyeren
Iserneq akeqanngilaq / Gratis entré

Kulturikkut tapiisartoq/
Kultursponsor:

Erhvervsklub tapiisartut / sponsorer:

15. november

Unnuk Anersaarsiorfik
Klarsynaften
Hans Lyngep inersuani unnuk anersaarsiorfik pissaaq najuunnani takorluuisinnaasutut ilinniarsimasoq Marianne Larsen peqatigalugu.
MALUGINIARUK: Bilitsit killeqarput.
Klarsynsaften med clairvoyant Marianne Larsen, kom til en aften i selskab med
den åndelige verden i Hans Lynge Salen i Katuaq. OBS: Der er begrænset billetter.
Hans Lyngep Inersua / I Hans Lynge Salen
Nal. / Kl. 18:30
Iserneq / Entré: 200 kr.

Tapiisartut allat / Andre sponsorer:

NunaFonden

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

Katuaq Bio
Ataa./Man – Sap./Søn. 16.00 – 21.00
+299 36 37 70
www.katuaq.gl

Ataa./Man – Tall./Fre. nal./kl. 11.00 – 21.30
Arf./Lør. nal./kl. 10.00 – 21.30
Sap./Søn. nal./kl. 10.00 – 15.00
+299 36 37 70

CAFÉ

CAFÉTUAMI NUTAARSIASSAT / NYT MENUKORT

SAPAATIP AKUNNERANI FILMIT / UGENS BIOGRAFFILM

Skaldyrsanretning
Snekrabbe, skaldrejer og dagens overraskelse
(fra havet). Hertil safran aioli, guacamole, salsa,
salater, citron og pommes frites. Hjemmebagt
manitoba brød og hvidsløgsbrød.
si n
se le
Vi e Sa
ll
Li

AKIA/PRIS: kr. 495,- (nok til 2 personer)

Fish’n’Chips
Katuaqs egen fish`n Chips
med tatarsauce.
AKIA/PRIS: kr. 125,-

Morgen Brunch
Lækker brunch serveres med:
·
·
·
·
·

røræg & bacon
brie, emmentaler & marmelade
røget laks & avocado
parmaskinke og melon
græsk yoghurt & honningristet
müesli
· frugt
· croissant & ristet toast
· 1 kande valgfri te eller kaffe
Tidsbegrænset mellem 11:00 - 15:00
AKIA/PRIS: kr. 145,-

oktober

Hokus Pokus
Alfons Åberg

Kubo - Den Mod- The Foreigner
ige Samurai

14.00

16.00

Blade Runner
2049

18.15

21.00

Katuaq Brew
oktober

My Little Pony
Filmen
16.00

Blade Runner
2049

The Foreigner
18.00
si n
se le
Vi e Sa
ll
Li

oktober

My Little Pony
Filmen

The Foreigner

16.00

Efter Stormen

18.15

21.00
te ng
ds lli
Si sti
re
Fo

te ng
ds lli
Si sti
re
Fo

Blade Runner
2049

The Foreigner
18.00

Tilladt for alle

Premierefilm

Frarådes for børn under 7 år

Babybio forestilling

Tilladt for børn over 11 år

Verdens premierefilm

Tilladt for børn over 15 år

Film i 3D

30 CL:

kr. 65,-

40 CL:

kr. 75,-

Blade Runner
2049

19.00

oktober

My Little Pony
Filmen
16.00

21.15

Nyd en frisk afkølet Katuaq Brew til
din måltid eller snack.

21.15

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

Igaffik / Køkken
Ataa./Man – Tall./Fre.
Arf./Lør.
Sap./Søn.

Brunch (Arf./Lør. & Sap./Søn.)
Voksne: kr. 155,Børn:
kr. 75,-

11.00 – 21.30
– 21.30
nal./kl. 10.00 – 15.00
nal./kl.

nal./kl. 10.00

Pilersaarutit allanngorsinnaaneri
paasissutissallu kukkuneqarsimasinnaaneri
sillimaffigeqquneqarput
Der tages forbehold for
programændringer og trykfejl
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Qaaqqusissut
Nuuk Handelsstandsforening ilaasortaminik
Nuummi Sømandshjemmemi
8. November nal. 18.30

Nuuk Handelsstandsforening

ataatsimiigiaqqusisimavoq
Pisiniarﬁuteqaruit suliﬀeqarﬁuteqaruilluunniit najukkami inissisimaﬀeqartumik najukkamilu niuernerup nukittorsarneqarnissaanik soqutigisaqartumik,
taava aggerit peqatigiiﬃullu sunik suliaqarnera tusarnaariarlugu.
Pisiniarﬁnni suliﬃppassuit pineqarput, suliﬃit akileraarutinik inuiaqatigiinnilu
sumiiﬃnni allarpassuarni kaaviiaartitanik pilersitsisartut.
Illoqarﬁmmi maani siuariartornerup kinguneranik inissianik, pisiniarﬁit initaannik, amerlanernik, illoqarﬁup immikkoortortaanik ilivitsunik, attaveqaatitigut aqqusersuutinik nutaanik annertusisanilluunniit pisariaqartitsineq pilersinneqarpoq, tamannalu suliaqarﬁnni assigiinngitsorpassuarni suliﬃssanik
isumaqarluni.
Nuuk Handelsstandsforeningip najukkami niuerneq nukittorsarniarlugu suliniarnera tapersersoruk, tunniusimaqataanersi inuiaqatigiinnut najukkatsinnut pingaarutilerujussuuvoq.
Issiaviit naammannissaat qulakkeersinnaajumallugu peqataanissat
uunga nalunaarutigiuk: kontakt@nhf.gl
Naapinnissat qilanaaraarput.

Handelsstandsforeningen
tapersersorpaa

NERIUFFIK NUUP
katinngatitaarneranut atasumik
Hans Egedep Oqaluffiani
naalagiaqatigiinneq
Sapaammi 22. oktober 2017 nal. 9 Blok 6-imi
peqatigiiffiit illuanni Neriuffik Nuup katinngataa
nutaaq atoqqaartinneqassaaq.

Deltagelse i gudstjeneste
i forbindelse med Neriuffik Nuuks
indvielse af foreningens nye fane

Nal. 9.30 Blok 6-imiit Hans Egedep Oqaluffianut
ingerlaaqatigiinneqassaaq.
Kikkulluunniit kræftimik akiuiniarnermi tapersersuisut peqataanissaannut tikilluaqquagut.

Søndag den 22. oktober 2017 kl. 9.00 indvies Neriuffik
Nuuks nye fane i Blok 6 foreningslokale.

Sapaammi naalagiarneq iluatsillugu naalagiaqatigiinneq pissaaq katinngatitaarlu oqaluffimmi saqqumitinneqassalluni.
Tamanna pereerpat Blok 6-imi kikkulluunniit kaffillernermut nal. 14 tungaanut tikilluaqquneqarput.

Kl. 9.30 er der procession til Hans Egedes Kirke.
Alle der støtter bekæmpelse af kræft er velkommen.
For at markere indvielsen af den nye fane,
deltager vi i søndagens gudstjeneste hvor
vi medbringer den nye fane i kirken.
Herefter vil der være kaffe og te for alle interesserede
i Blok 6 foreningslokale, indtil kl. 14.

Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta / Med venlig hilsen
Siulersuisut – bestyrelsen
NUUMMI
NERIUFFIK

- Neriuffik tapersersorpaa
- støtter Neriuffik
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Nuuk nutaamik pingaarnertut aaqqissuunneqarnera
Kommunalbestyrelsip oktobarip
pingajuanni 2017-imi ataatsimiinnermini Nuuk nutaamik
pingaarnertut aaqqissuunneqarnera pillugu siunnersuut 37-inik
kommunimut pilersaarummut
tapiliussanik siunnersuutitalik akuersissutigaa, sapaatip akunnerini
10 piffissami 11 oktobarimiit – 20
decembari 2017-ip tungaanut tamanut tusarniaassutigineqassasoq.
Nuuk nutaamik pingaarnertut
aaqqissuunneqarnera pillugu siunnersuut pilersaarusiornermi
toqqammaviuvoq, Nuup illoqarfiata ineriartortinneqarnissaanut
pilersitsinissamut/timitaliinissamut
qulakkeerinissamut aammalu Kommuneqarfik Sermersuup illoqarfiit
pingaarnersaannut periusissiaanik
piviusunngortitsinissamut toqqammaviussalluni.
Pilersaarusiornermi teknikkikkut
allannguutaavoq kommunimut
pilersaarummi Nuuk pingaarnertut
ilusilernera kommunimut pilersaarutinik 37-inik siunnersuutitaqartut,
Siorarsiorfimmut pingaarnertut
pilersaarut naapertorlugu suliarineqartut. Suliassaqarfiit tamarmik
kommunimi ineriartortitsinermut
ingerlatseqatigiiffimmut NCD Nuuk
City Developmentimut suliakkiissutigineqassapput, taassumalu ilaatigut
kommunip illussanik titartaasarneq
pillugu politikkia ilusilersuinermilu
najoqqutassiissutit naapertorlugit
ineriartortitseqqinnissat ingerlateqqissallugit.

TUNULIAQUTAA
Nuuk City Development Project
(NCD) suliarineqarpoq Nuup Issittumi illoqarfittut pingaarnersatut
siuarsarnissaa tunngavigalugu,
aammalu inissialiornissanut, atuarfiliornissanut, atuarfinnut attuumassutilinnik sunngiffimmi sammisassaqartitsinernik sanaartornissanut
meeqqerivinnik meeraaqqeriviutigisunik sanaartornissanut illoqarfimmi
amigaataaqisunik sanaartornissamut
aqqutissiuussilluassalluni.
Illoqarfimmi innuttaasut amerlassusaat maannakkut 18.000-ngajaapput, taakkulu akornanni
inuppassuaqarpoq inissiani pissusissamisuunngitsuni ullutsinnullu
naleqqutinngitsuni najugalinnik.
Illoqarfimmut ukiut tamaasa maan-

na nuuttartut 200-t aamma 300-t
akornaniimmata, meeqqerivinni
inissat ikiliartorput, maannalu illoqarfimmi meeqqat paaqqutarineqartarnissaannut atuarfimmilu
periarfissaqartinneqarnissaannut
qulakkeerinninniarneq ajornartorsiutaangaatsialereerpoq.

TUNNGAVIUSUMIK
NAJOQQUTASSAQ
Nuuk City Development projekt
piviusunngortinniarlugu Nuuk
pingaartut aaqqissuunneqarnera
kommunimut pilersaarummi sermersooq2028.gl-imi nutarterneqarnissaa pisariaqarpoq, pisariaqartumillu kommunimut pilersaarummut
tapiliussamik suliaqartoqarluni.
Nuuk pingaarnertut ilusaa tassaavoq illoqarfiup pingaarnertut
pilersaarusiorneqarnerani ineriartortinneqarnissaanilu aallaavittut timitaliussassat/sammineqartut. Soorlu
illoqarfiup qeqqa, qitiusoqarfiit,
inissiaqarfiit, inuussutissarsiuteqarfiit, attaveqaatit allallu assigisaat.
Siorarsiorfimmi illoqarfiup nutaartassaata pilersaarusiornerani,
Nuup pingaarnertut ilusaata aamma
Siorarsiorfiup ilaatinneqarnissaanut
nutarterneqarnissaa pisariaqarpoq.
Nuuk pillugu ilusissaq pingaarneq
tatituumik imminullu akilersinnaasumik illoqarfimmik ineriartortitsinissamut tunngassuteqarpoq. Kommunimut pilersaarut Sermersooq2028
aqqutigalugu sammisat nalinginnaasut pingaarnerit arfinillit pingaarnerutinneqarput aamma ilaatigut
Qinngutsinnik, sissaq sinerlugu
aqqummik, illoqarfimmi akulikinnerusumik sanaartornissaq kiisalu
attaveqaatit aamma illoqarfimmi
qitiusoqarfittut atuuffiit katillutik
immikkut isiginiarneqartut arfineq-pingasuusut qitiutinneqarput.
Nuuk pingaarnertut ilusaata
nutarterneranut pilersaarutaavoq,
pilersaarutip Nuuk City Developementip ineriartortinneqarnissaata
timitalerneqarnissaa, taamaasillunilu
illoqarfiup nutaartassaa Siorarsiorfik
qulakkiissallugu. Illoqarfiup ilaani
Nuuk, Nuussuaq aamma Qinngorput
meeqqeriviliorfigineqartussatut pilersaaruteqarfigineqarput. Tamakku
saniatigut Qinngutta illoqarfiullu
nutaartassaata Siorarsiorfiup allisaqqinnissaat pilersaarutigineqarpoq

illoqarfiup qiterisaqarfianik nutaamik najukkamilu qiterisaqarfimmik,
aammalu attaveqaatit annertusarneqassapput illoqarfiup nutaartaanut
aqquteqartitsiniarluni.

KOMMUNIMUT PILERSAARUMMUT TAPILIUSSASSATUT SIUNNERSUUTIT 37-IT
Nuuk nutaamik pingaarnertut
aaqqissuussaanera kommunimut
pilersaarummut tapiliussatut siunnersuutinik 37-inik imaqarpoq,
pingaarnertut immikkuualuttunillu
aalajangersagartaqartunik, ima
amerlatigisunik immikkoortulinnillu:
• Immikkoortut C-t 14-it
Immikkoortut ataatsimoorfiusut
soorlu meeqqeriviit, illoqarfiup
ilaasa qitiusoqarfii, pisiniarfiit
allallu Nuummi, Nuussuarmi,
Qinngutsinni Siorarsiorfimmilu
illoqarfiup qitiusoqarfiini inissisimasut.
• Immikkoortut A-t arfineq-pingasut
Inissiaqarfiit Qinngutta kujasissuani
inissiaqarfiit 1, taavalu Siorarsiorfimmi inissiaqarfiit arfineq-marluk.
• Immikkoortut B-t arfineq-marluk
Inuussutissarsiuteqarfiit aamma
umiarsualiveqarfiit. Immikkoortut
sisamat kommunip inuussutissarsiuteqarfiini pioreersuniittut
aammalu immikkoortut pingasut
Siorarsiorfimmiittut.
• Immikkoortut D-t arfinillit
Sanaartorfiusussaanngitsut
aamma sunngiffimmi atortulersuutit. Tassaapput immikkoortut,
attaveqaatinut, aqquteeqqanut
sanaartorfiusussaanngitsunullu inniminnerneqartut. Immikkoortoq
ataaseq Qinngutsinni aammalu
immikkoortut tallimat Siorarsiorfimmi.

ILUSILERSUINERMI
NAJOQQUTASSAQ
NCD’p immikkoortuini ineriartornermi
pitsaassuseqarnissaa qulakkeerniarlugu Kommuneqarfik Sermersooq ilusilersuinermi najoqqutassaliorsimavoq.
Ilusilersuinermi najoqqutassami assersuutit innersuussinerillu atorlugit
pilersaarusiarsuup qanoq piviusunngortinnissaanut nassuiaatigineqassapput. Taamaattumik illussanik ti-

tartaasartunut, ingeniørinut aamma
Siorarsiorfiup piviusunngortinnissaanut politikkikkut anguniakkanik
tamanik qulakkeerinissamut sullissisunut sakkussaassaaq pingaarutilik.
Ilusilersuinermi najoqqutassami
aallaavigineqarpoq kommunip
illoqarfiit pingaarnersaannut periusissiaa illuliortaatsimullu politikkia,
taavalu nutaatut, FN-ip nunarsuaq
tamakkerlugu nungusaataanngitsumik ineriartortitsisoqarnissaanut
anguniagai 17-it ilisaritinneqarput.
Taanna atorlugu Nuup ineriartortinneqarnissaa nunarsuatsinnut
nalunaarutigisinnaavarput ataatsimoortumik oqariartuuteqarluta ataatsimoortunillu assitalersuilluta.
Ilusilersuinermi najoqqutassaq
atortussaavoq eqaatsoq, ima
paasillugu, illoqarfiup nutaartaani
illuliat piumaneqarnerulernerisalu
ineriartorneri ilutigalugit ineriartortinneqarsinnaagami, ataavartumillu
nutarterneqarsinnaalluni, peqatigitillugulu ilusilersuinermi sammineqartut pilersaarutinullu takorluukkat
attatiinnarsinnaallugit.
Kommunimut pilersaarummut aamma ilusilersuinermut najoqqutassamut siunnersuutit kommunip
tusarniaanermut nittartagaani atuarneqarsinnaapput.

OQAASERIUMASAT, NASSUIAATIT AKERLILIISSUTILLU
Oqaaseriumasat, oqaaseqaatit akerliliissutillu 20 decembari 2017 nallertinnagu uunga nassiunneqassapput
plan@sermersooq.gl

NAAMMAGITTAALLIUTEQARNISSAMUT ILITSERSUUT
Kommunalbestyrelsip aalajangiinera
naammagittaalliutiginiaraanni, uunga saaffiginnissutigineqassaaq:
NAALAKKERSUISUT
Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik, Nuna tamakkerlugu
Pilersaarusiornermut Immikkoortortaqarfik
Postboks 1037 · 3900 Nuuk
Uuma saqqummiunneqarneraniit
naammagittaalliuut kingusinnerpaamik sapaatit akunneri
arfineq-pingasut qaangiutsinnagit
nassiunneqareersimassaaq.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø
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Ny hovedstruktur for Nuuk
Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde 3. oktober
2017, at sende forslaget til en ny
hovedstruktur for Nuuk og dertilhørende 37 forslag til kommuneplantillæg, i 10 ugers offentlig
høring i perioden 11. oktober – 20.
december 2017.
Forslaget til ny hovedstruktur for
Nuuk er plangrundlaget, der skal
skabe/sikre de fysiske rammer for
byudviklingen i Nuuk og for at realisere Kommuneqarfik Sermersooqs
hovedstadsstrategi.
Planteknisk er det en ændring af
kommuneplanens hovedstruktur for
Nuuk, med tilhørende 37 forslag til
kommuneplantillæg, som er udarbejdet ud fra masterplanen for Siorarsiorfik. Alle områderne udlægges
til det kommunale udviklingsselskab
NCD (Nuuk City Development), som
skal facilitere den videre udvikling,
ud fra blandt andet kommunens
arkitekturpolitik, hovedstadsstrategi
og designmanual.

BAGGRUND
Nuuk City Development (NCD) tager
afsæt i Hovedstadsstrategiens visioner for Nuuks udvikling som Arktis’
hovedstad, og har sit tyngdepunkt
i den nødvendige tilvejebringelse
af boliger, skoler, fritidsordninger
i tilknytning til skoler og i integrerede børneinstitutioner, som byen
mangler.
Byens nuværende befolkningstal på
knap 18.000 indbyggere, rummer
allerede nu en stor gruppe mennesker uden hensigtsmæssige eller
tidssvarende boligforhold. Da byen
tillige oplever en vedvarende årlig

befolkningstilvækst på mellem 200
og 300 indbyggere, forstærkes presset på byens institutioner, og der er
allerede nu problemer med at sikre
pasnings- og skolemuligheder for
byens børn.

HOVEDSTRUKTUR
For at realisere planerne for byudviklingen i Nuuk City Development
projektet, er det nødvendigt at
revidere hovedstrukturen for Nuuk
i kommuneplanen sermersooq2028.gl
og udarbejde de nødvendige kommuneplantillæg.
Nuuks hovedstruktur er de lag/temaer som byens overordnede planlægning og udvikling baserer sig på.
Som bymidte, centrer, boligområder,
erhvervsområder, infrastruktur etc.
I planlægningen af en ny bydel i
Siorarsiorfik, er det nødvendigt at
opgradere Nuuks hovedstruktur til
også at omfatte Siorarsiorfik.
Hovedstrukturen for Nuuk er overordnet set baseret på en robust og
bæredygtig byudviklingsstrategi.
Med Kommuneplan Sermersooq
2028 er der sat fokus på 6 generelle
temaer og 8 fokusområder bl.a. for
udviklingen af Qinngorput, kyststien,
byfortætning, en sammenhængende
erhvervsstruktur, udbygning af infrastruktur og byens centerstruktur.
Med revisionen af hovedstrukturen
for Nuuk er planen, at sikre den fysiske udvikling af Nuuk City Development projektet, og dermed også den
nye bydel Siorarsiorfik. Der planlægges for områder til institutioner og
skoler i bydelene Nuuk, Nuussuaq og
Qinngorput. Derudover planlægges
den videre udbygning af Qinngorput,

Figur 1: Tamakkiisumik pingaar- Figur 2: Qitiusoqarfinnut
ilusaa. Centerstruktur.
nertut ilusaa. Samlet hovedstruktur.

den nye bydel Siorarsiorfik med et
nyt bycenter og lokalcenter, samt
udbygning af infrastrukturen, der
skal betjene den nye bydel.

37 FORSLAG TIL
KOMMUNEPLANTILLÆG
Ny Hovedstruktur for Nuuk indeholder 37 forslag til kommuneplantillæg
med overordnede og detaljerede
bestemmelser, i følgende antal og
kategorier:
• 14 C-områder
Områder til fælles formål som
institutioner, bydelscentre, butikker mv. som er placeret i bydelene
Nuuk, Nuussusaq, Qinngorput og
Siorarsiorfik.
• 8 A-områder
Boligområder. 1 boligområde i den
sydlige del af Qinngorput og 7 boligområder ude på Siorarsiorfik.
• 7 B-områder
Erhvervs- og havneområder. 4 områder i kommunens eksisterende
erhvervsbånd og 3 områder ude
på Siorarsiorfik.
• 6 D-områder
Friholdte områder og fritidsanlæg.
Det er områder, der udlægges til infrastruktur, stier og friholdte arealer. 1 område i Qinngorput og 5 ude på Siorarsiorfik.

DESIGNMANUAL

bliver derfor et vigtigt værktøj for arkitekter, ingeniører og sagsbehandlere, som alle skal sikre, at de politiske
mål for Siorarsiorfik realiseres. Designmanualen tager udgangspunkt i
kommunens hovedstadsstrategi og
arkitekturpolitik, og som noget nyt,
introducerer den FN’s 17 verdensmål
for bæredygtig udvikling. Med dette
værktøj kan vi italesætte Nuuks udvikling internationalt med et fælles
sprog og fælles billeder.
Designmanualen er et fleksibelt
værktøj, forstået på den måde, at
den kan udvikle sig i takt med den
fysiske udvikling i den nye bydel og
efterspørgslen på markedet, og vil
blive opdateret løbende, samtidig
med at den fastholder de designmæssige temaer og visioner i projekterne.
Forslag til kommuneplanen og designmanualen kan læses på kommunens høringsportal.

KOMMENTARER, BEMÆRKNINGER OG INDSIGELSER
Kommentarer, bemærkninger eller
indsigelser skal sendes til
plan@sermersooq.gl
inden 20. december 2017.

KLAGEVEJLEDNING
Ønsker man at klage over kommunalbestyrelsens beslutning, skal klagen rettes til:

For at sikre en kvalitet i udviklingen
af NCD’s områder, har Kommuneqarfik Sermersooq udviklet en designmanual.

NAALAKKERSUISUT
Finansdepartementet
Landsplanafdelingen
Postboks 1037 · 3900 Nuuk

Designmanualen beskriver med eksempler og referencer, hvordan visionerne i masterplanen realiseres. Den

Klagen skal indgives senest 8 uger
efter denne annoncering.

Figur 3: Attaveqaatinut tunngasunut ilusaa. Infrastruktur.

Figur 4: Inuussutissarsiornermut tunngasunut ilusaa.
Erhvervsstruktur.

Figur 5: Qorsuttanut tunngatillugu ilusaa. Grøn struktur.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
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NUUMMI SULIFFEQARFINNUT INNIMINNIISARTUTUT
ILLIT SULEQATITAASSARIVATSIGIT?
Nunatta Angalatitsiviani ulapaarpugut, suliffeqarfiillu sullit-

suleqatigissavatit Nuummilu allaffeqatigalugit. Akissarsiaqartit-

takkagut suli amerliartorput. Taamaattumik suliffeqarfinnut

seriaaseq orniginartoq neqeroorutigaarput, tamanna pisinnaasat

sullissisussamik tuniniaallaqqissumik ujaarlerpugut. Maani

misilittakkatillu aallaavigalugit isumaqatigiissutigissavarput.

Nunatta angalatitsiviani sullissarput salliutittuarparput, illillu
suleqatissatit peqatigalugit pitsaanerpaamik siunnersuisin-

Atorfik pillgu paasisaqarnerorusukkuit immikkoortortaqarfimmi

naallutillu sullissisinnaasussaavutit.

aqutsisoq Mari Louise Nissen attavigisinnaavat uunga: +299 34 85 72.

Nunatta Angalatitsiviata iluani avataanilu suleqatitit kiisalu

Qinnuteqaat, CV illillu assit piaartumik uunga nassiussinnaava-

sullissatit peqqissaartumik suleqatigisinnaassavatit. Ulluinnaat

tit: Sulisoqarnermut pisortaq, tm@greenland-travel.dk – kingu-

ulapaarfiummata sulianik amerlasuunik ingerlatsisinnaasaria-

sinnerpaamik 10. november 2017. Qinnuteqaatit takkuttut

qarputit, nikerartumik suleriuseqarneq nuannaralugu.

ataavartumik nalilersorneqartassapput.

Suliassat pingaarnerit

Uagut:

• Oqarasuaatitigut email-ikkullu sullissineq
• Timmisartunik, hotel-inik, biilinik sillimmatinillu inniminniineq
• Angallannernik annertujaanik ataqatigiissaarineq
• Pitsaalluinnartumik siunnersuineq aammalu sullissineq
• Pisiffigisartakkatsinnut attaveqarneq
Piginnaasat:

• Pitsaasumik sullissigaangami piumassuseqarnerulertartoq.
• Kalaallisut, danskisut tuluttullu oqalussinnaasoq.
• Amadeus-imik atuilluarsinnaasoq, ajornanngippallu aamma
•

passuarnik sullissaqarpoq. Aammattaaq takornarissat nunatsinnut angalanissaanik tulluarsakkanik angalanissanilluunnit ineriikkanik tuniniaaffigisarpagut. Immikkoortortaqarfiillu taakku
marluk alliartuinnarput.
Suleqatigiit ilinniartuutigullu pikkorissut tamakkerluta
37-iuvugut, Nunatsinni Danmark-imilu agguataarsimalluta.
Nunarput tamaat sullipparput, pisortat allaffeqarfii kiisalu
namminersortut sullippagut. Suliffeqarfiuvugut peqqinnartu-

IATA-mi ilinniarsimasoq

mik inuiaqatigiinnut sunniuteqaqataarusuttut, pingaartitagut

Saqqummerluarsinnaasoq tulleriissaarilluarsinnaasorlu, IT-

aallaavigalugit sullissatsinnut aammalu suliffeqarfiup avaatani

mik atortutsinnik atuilluarsinnaasoq

suleqatigisatsinnut attaveqarluarusutut.

laqqissoq

Nunatta Angalatitsivia Air Greenland-ip ataani inissisimavoq.

sumik sunniuteqartoq

Tusarfiginissat qilanaaraarput!

• Nammineerluarsinnaasoq, kisiannili aamma suleqateqal• Saamasoq ilakkuminartoq, suleqatinut sullissanullu nuanner•

Nunatta Angalatitsivia nunatsinni Danmarkimilu suliffeqarfip-

Microsoft Office-imik, Axapta-mik aningaasaqarnikkulluunniit
aqutseriaatsimik allamik sungiussisimasoq, kiisalu internet-ikkut inniminniinernik misilittagalik.

Nunatta Angalatitsivia nunatsinni Danmarkimilu suliffeqarfippassuarnik
sullissaqarpoq. Aammattaaq takornarissat nunatsinnut angalanissaanik

Periarfissatit:

tulluarsakkanik angalanissanilluunnit ineriikkanik tuniniaaffigisarpagut. Im-

Neqeroorutigaarput atorfik pissanganartoq, suliappit sunniu-

mikkoortortaqarfiillu taakku marluk alliartuinnarput. Suleqatigiit ilinniartuuti-

teqaqataaffiginissaanut ineriartortitseqataanissamullu an-

gullu pikkorissut tamakkerluta 37-iuvugut, Nunatsinni Nuuk, Sisimiut, Ilulissat

nertuumik periarfissiisoq. Immikkoortortaqarfimmi aqutsisoq

aamma Qaqortoq, Danmark-imilu København aamma Aalborgimi agguataarsi-

qaninnertut ningiorissavat. Suliffeqarfinnik sullissisut qanimut

malluta. Nunatta Angalatitsivia Air Greenland-ip ataani inissisimavoq.

Greenland Travel • Aqqusinerssuaq 3A • 3900 Nuuk • +299 70 11 07 • greenland-travel.gl
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Ta n d l æ g e

niels nygaard aps
TuapannguiT 40, Boks 240, 3900 nuuk

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02

Smørrebrød · Varme sandwiches
Buffet · Delikatesser
· Frokoster
· Receptioner
· Familiefester

KISSARTUT
MENU

19.-25. oktober

Levering af
mad ud af
huset

Tuniniaavik
ASSIGIINNGITSUT/DIVERSE

Tuniniakat: Mersorfik
atorneqanngitsoq, nutaaq
- 800 kr. Støvet nutaat,
atorneqanngisut, str. 37,
quanavequtillit, 700 kr.
Nivataq aamma kuustit,
atorneqanngitsut, 200 kr.
Qatigooq qasertoq, arnanut, atorneqanngitsoq, str.
M. - 300 kr.
Saaff.: 584148.

SISAMANNGORNEQ TORSDAG
Skipperlabskovs med rødbeder

· Kurser

TALLIMANNGORNEQ FREDAG

Pilluarit Tillykke

ARFININNGORNEQ LØRDAG

Pilluaqqussuteqarit – akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma mail-erneqarsinnaapput

ATAASINNGORNEQ MANDAG

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00

MARLUNNGORNEQ TIRSDAG

Send en hilsen til en du kan lide gennem
Nuuk Ugeavis – det er helt gratis
Hilsen kan også mailes

Oksecuvette med
stegte kartofler, grønt og sovs

Nu også vine og
hjemmelavede specialiteter

Halv kylling
med kartofler og sovs

· Møder

Kalvehjerter i flødesovs
med kartoffelmos

· Sejlture

Stegt krydret kyllingebryst
med bearnaisesovs
og stegte kartofler

· Rejsegilde
o.lign.

PINGASUNNGORNEQ ONSDAG

Sweet and sour gryderet med ris

Besøg os
Vi befinder os på Industrivej 4

40,-

Skal være indsendt senest torsdag kl. 12.00

Ataaseq
Pr ret

Åbningstider:
Mandag-Fredag 10-16 · Lørdag 10-13 · Søndag og helligdage lukket
Industrivej 4 · Postboks 1000 · Tlf. 32 15 06
Se vore menuforslag på www.cafemik.gl · kontakt@cafemik.gl

Allanngortinniissaanut ilisimatitsissutigeriissaavarput
Vi tager forbehold for ændringer

nuukugeavis@nuukugeavis.gl

ILISIMATUSARFIK - GRØNLANDS UNIVERSITET - UNIVERSITY OF GREENLAND

TEOLOGISK FORENING

Invitation
Nuuk Handelsstandsforening har indkaldt
foreningens medlemmer til

Torsdag 19. oktober kl. 19:30
Nuuk Handelsstandsforening

Professor i Samtidsteologi
Niels Henrik Gregersen, Københavns Universitet:

generalforsamling

den 8. november kl. 18.30 på Sømandshjemmet i Nuuk.
Hvis du har en butik eller virksomhed, som er lokalt forankret, og som
har interesse i at styrke den lokal handel, så kom med som gæst og hør
om, hvad foreningen laver.
Der er rigtig mange jobs på spil i detailhandlen, jobs som skaber både
skatter og omsætning mange andre steder i samfundet.
Vækst her i byen skaber behov for ﬂere boliger, butikslokaler, hele bydele, ny eller udvidet infrastruktur, det betyder jobs i mange forskellige
brancher.
Støt op om Nuuk Handelsstandsforening arbejde for at styrke den lokale
handel, jeres engagement betyder rigtig meget for vores samfund.
Så vi lige kan sikre os at der er stole nok,
så tilmeld dig på kontakt@nhf.gl
Vi glæder os til at møde dig.

Luther i dansk kirke og kultur i det 20. århundrede
– og hvad med det 21. århundrede?
Luther har været et ikon som kun få andre. De fleste kender hans grove
ansigt og kropslige statur fra utallige billeder, stik, buster og mønter.
Men Luther har i den grad delt vandene. Han er blevet set som det anfægtede menneske og som en brovtende mandsperson. Som den milde
kirkelærer og som kætter. Som menighedens befrier fra pavens åg og
som den, der selv satte et nyt kirkeregimente i værk. Som talsmand for
menigmand og som den, der allierede sig med fyrstemagten. Som modernitetens herold og som et bagstræberisk middelaldermenneske.
Foredraget vil tegne et billede af Luthers og reformationens rolle i det 20.
århundredes kultur. – I øvrigt: Hvordan skal vi selv forholde os til ham her
i 500-årsjubilæet for reformationen?
*
Mødet finder sted i Auditoriet, Ilimmarfik, 1. sal
Efter foredraget vil der være spørgsmål og diskussion.
Der serveres kaffe og kage i pausen

- støtter Handelsstandsforeningen

Der er fri adgang, og alle er velkomne!
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ER DU VORES NYE SUPERSÆLGER I VORES
ERHVERVSAFDELING I NUUK?
Grønlands Rejsebureau har rigtigt travlt og har en øget tilgang

Dine muligheder:

af nye erhvervskunder. Vi søger derfor hurtigst muligt en

Vi tilbyder en spændende stilling i et uformelt miljø, hvor der er

ny supersælger til vores dedikerede erhvervsteam i Nuuk.

højt til loftet og stor mulighed for at præge og udvikle jobbet.

Hos Grønlands Rejsebureau er kunden i centrum, og du skal

Dit referencepunkt er bureauchefen. Du får et tæt samarbejde

i samarbejde med dine kolleger kunne levere professionel

med vores erhvervsteam, som du kommer til at dele kontor med

rådgivning og excellent service.

i Nuuk.

Du skal have gode samarbejdsevner både i forhold til dine

Vi tilbyder en attraktiv lønpakke, som forhandles individuelt med

kolleger, samarbejdspartnere og kunder. Du vil få en travl

udgangspunkt i kvalifikationer og erfaring.

arbejdsdag med mange bolde i luften, så du skal være fleksibel
og omstillingsparat.

Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at
kontakte bureauchef Mari Louise Nissen på +299 34 85 72.

Primære arbejdsområder

• Salgsarbejde via telefon og mail
• Reservation af fly, hoteller, billeje, forsikringer, mv
• Koordinering af større rejsearrangementer
• Kunderådgivning og servicering på højt niveau
• Kontakt til leverandører

Vi glæder os til at modtage din ansøgning, CV og foto, som
du bedes sende til vores HR-chef på tm@greenland-travel.dk
hurtigst muligt, dog senest 10. november 2017. Vi behandler
ansøgningerne løbende.
Grønlands Rejsebureau er en del af Air Greenland-koncernen.

Kvalifikationer

• Motiveres og drives af at levere professionel rådgivning og

Vi glæder os til at høre fra dig!

service

• Beherske grønlandsk, dansk og engelsk
• Superbruger i Amadeus og meget gerne IATA-uddannet
• Udadvendt og struktureret til fingerspidserne og have flair for
IT

Vi er en sund og samfundsorienteret virksomhed med fokus på værdier og

• Du skal kunne arbejde selvstændigt, men også evne at
•

Vi servicerer hele Grønland, både de offentlige og de private virksomheder.

gode langvarige relationer til kunder og samarbejdspartnere.

samarbejde på tværs af organisationen
Du er glad og positiv og vil være med til at bidrage positivt til

Grønlands Rejsebureau leverer rejseløsninger til erhverskunder i Grønland

stemningen hos os og vores kunder

og i Danmark. Desuden leverer vi pakkerejser og individuelle rejser til turis-

• Kendskab til Microsoft Office-pakken, Axapta eller

ter, som ønsker at opleve Grønland. Begge forretningsområder er i vækst. I

andet økonomisystem samt internetbasserede

alt 37 dedikerede og kompetente medarbejdere er fordelt på vores kontorer

reservationssystemer

i Nuuk, Sisimiut, Ilulissat, Qaqortoq, Aalborg og København.

Greenland Travel • Aqqusinerssuaq 3A • 3900 Nuuk • Telefon +299 70 11 07 • greenland-travel.gl
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Najukkavit eqqaanut
eqqaavinnik angallattakkanik kommuni aammaarluni maanna inissiisussanngorpoq, taamaalillutit
nalaasaarfitoqarsuit,
umeruaq aserorsimasoq
imaluunniit meeqqamut
aneerussivik atorunnaakkat iginneqarsinnaaniassammata. Siusinnerusukkut
eqqakkanik katersinermit
assilisaq.
Nu kommer kommunen
igen ud med mobile
miljøstationer nær din
bolig, så du kan komme af
med den gamle sofa, den
ødelagte fladskærm eller
den udrangerede barnevogn. Foto fra tidligere
indsamling. Foto: Kommuneqarfik Sermersooq

Tid til oprydning i Nuuk:

Kom af med dit storskrald tæt på din bolig
Fra den 16. oktober til den 29. oktober har
du mulighed for at aflevere dit storskrald
og farlige affald tæt ved din bopæl. Affaldscenteret kører igen de mobile miljøstationer rundt i byen.

Af Søren Ditlev Monrad, kommunikationsmedarbejder, Kommuneqarfik Sermersooq
sdim@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq har fokus på, at affald
bliver sorteret korrekt. Dermed bliver belastningen
på miljøet minimal fra de ting, vi ikke skal genbruge.
Kommunen vil gerne sikre, at så meget som muligt
bliver genbrugt, og at ressourcerne i affaldet bliver
udnyttet optimalt.
For at kunne nå det mål har Kommuneqarfik Sermersooq brug for, at dit afleverede affald er adskilt.
Dermed kan jern og metal sendes separat, brændbart affald kan komme i Forbrændingsanlægget og
blive til varme, og det ikke-genanvendelige affald
kan blive opbevaret i affaldsdepot.
Kommunen gør det nemt for dig at handle miljørigtigt. Året rundt kan du som privat borger aflevere
dit affald gratis på Affaldscenteret, hvor der er containere til de forskellige fraktioner. To gange om åretforår og efterår – kommer kommunen ud med mobile miljøstationer nær din bolig, så du kan komme
af med den gamle sofa, den ødelagte fladskærm

eller den udrangerede barnevogn.
– Det er tredje gang, at de mobile miljøstationer
kommer rundt i Nuuk. Borgerne har overordnet set
taget godt imod tilbuddet og har været gode til at
hjælpe med sorteringen. Det er en stor gevinst for
miljøet, som vi jo skal passe godt på, siger Malene
Lynge (IA), udvalgsformand for Anlæg og Miljø.
På de mobile miljøstationer har du mulighed for
at aflevere farligt affald – for eksempel maling- og
kemikalierester, elektronik og akkumulatorer.
– Den type affald må ikke hældes i vasken, komme
i skraldespanden eller i en tilfældig container i byen,
som efterfølgende tømmes i Forbrændingsanlægget. Det skal bortskaffes på en måde, så naturen ikke
tager skade, siger Malene Lynge.
Når du afleverer dit farlige affald til den mobile
miljøstation, bliver det kørt til Modtagestationen for
farligt affald ved Forbrændingsanlægget. Her sørger
kommunens uddannede medarbejdere for, at det
bliver sorteret, pakket og sendt til anlæg i udlandet,
som er godkendt til at håndtere affaldet, uden det
ender i naturen.
Storskraldsindsamlingen er for borgere i private
boliger og en-families lejeboliger. Hvis du bor til leje
hos INI eller Iserit, skal du kontakte din boligforenings vicevært, hvis du skal af med storskrald.
De mobile miljøstationer erstatter den tidligere
storskraldindsamling ved vejkanten.
Indsamlingen foregår denne gang én dag hvert
sted – og ikke to dage som sidst. Ændringen sker, da
erfaringer fra sidst viste, at der ikke var et behov for
at være to dage hvert sted.

Fakta
• De mobile miljøstationer kommer rundt
i Nuuk fra den 16. oktober til den 29. oktober. Miljøstationerne er åbne og bemandede kl. 15-20.
• Hvis du bor til leje hos INI eller Iserit, skal
du kontakte din boligforenings vicevært,
hvis du skal af med storskrald.
• De mobile miljøstationer erstatter den
tidligere storskraldindsamling ved vejkanten.
• Når du afleverer dit farlige affald til
den mobile miljøstation, bliver det kørt
til Mod-tagestationen for farligt affald
ved Forbrændingsanlægget. Her sørger
kommunens uddannede medarbejdere
for, at det bliver sorteret, pakket og sendt
til anlæg i udlandet, som er godkendt
til at håndtere affaldet, uden det ender i
naturen.
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Nuummi torersaanissamut piffissanngorpoq:

Najukkavit eqqaani eqqagassatit
annertuut igikkit

Najukkavit eqqannguani oktobarip ALL.:
16-anniit oktobarip 29-annut eqqa- SØREN
gassatit annertuut navianarsinnaasullu iginnissaanut periarfissaqassaatit. Eqqakkanik Sullissiviup
illoqarfimmi eqqaaviit angallattakkat ingerlaarteqqinniarpai.
DITLEV MONRAD, ATTAVEQAQATIGIINNERMUT
SULEQATAASOQ, KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
SDIMSERMERSOOQ.GL
Kommuneqarfik Sermersuumit eqqakkat eqqortumik immikkoortiterneqartarnissaat pingaartinneqarpoq. Taamaalilluni atoqqitassarinngisatsinnik avatangiisinut mingutsitsineq annikillisinneqassaaq.
Sapinngisamik atoqqiisarnissaq kiisalu eqqagassanit atorluarsinnaasat pitsaanerpaamik atorneqarnissaat kommunimit qulakkeerneqarusuppoq.
Tamanna anguniarlugu Kommuneqarfik Sermersuup eqqakkatit tunniutinnginnerani immikkoortiterneqarsimanissaat pisariaqartippaa. Taamaaliornikkut eqqagassat savimernit immikkut nassiunneqarsinnaassapput, eqqagassat ikuallassinnaasut Ikuallaaviliaanneqarsinnaassapput kiassarnermullu atorEqqaaviit angallattakkat pingajussaanneersumik Nuummi assigiinngitsunut inissinneqassapput. Taama neqerooruteqarneq innuttaasunit atorluarneqarpoq immikkoortiterinernullu
ikiuulluartarlutik, Malene Lynge (IA)
Sanarfinermut Avatangiisinullu ataatsimiititami siulittaasoq oqarpoq.
Det er tredje gang, at de mobile miljøstationer kommer rundt i Nuuk. Borgerne har overordnet set taget godt
imod tilbuddet og har været gode til
at hjælpe med sorteringen, siger
Malene Lynge (IA), udvalgsformand
for Anlæg og Miljø.

neqarlutik, eqqagassallu atoqqinneqarsinnaanngitsut eqqakkanut toqqorsivinniitinneqarlutik.
Kommunip avatangiisinut mingutsitsinnginnissamut iliuuseqarnissat ajornannginnerulersissavaa.
Ukioq kaajallallugu akeqanngitsumik eqqagassatit Eqqakkanik Sullissivimmut tunniussinnaavatit,
tassani immikkoortitanut assigiinngitsunut containereqarpoq. Ukiumut marloriarluni - upernaakkut
ukiakkullu - kommune eqqaavinnik angallattakkanik
najukkavit eqqaanukaassisarpoq, taamaalillutit nalaasaarfikut, fladskærmit seqummakoq imaluunniit
barnevogni nungullarnikoq igissinnaavatit.
”Eqqakkanut Sullissiviit pingajussaaneertumik
ingerlanneqassapput. Innuttaasut neqeroorut tigulluarsimavaat, immikkoortiterinermillu ikiuulluarsimallutik. Avatangiisinut iluaqutaavoq, paarilluartussaavarpummi” oqarpoq Malene Lynge (IA), Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititami siulittaasoq.
Eqqakkanut sullivinnut angallattakkanut eqqagassat navianarsinnaasut - soorlu qalipaatit kemikaliallu
sinnikui, elektronikkimut tunngasut akkumulatorillu.
”Eqqagassat taakku erruivinnut kuineqaqqusaanngillat, eqqaavimmut imaluunniit illoqarfimmi containerinut arlaanniittunut, kingornalu Ikuallaavimmi
imaarneqartartunut, igeqqusaanngillat. Pinngortitamut ajoqutaanngitsumik allatut iliuuseqarnikkut
iginneqartartussaapput,” oqarpoq Malene Lynge.

Eqqakkanut Sullissivinnut angallattakkanut eqqagassatit navianarsinnaasut tunniukkukkit, Ikuallaavimmi eqqakkanut navianarsinnaasunut tigooraavimmukaanneqartarput.k Tassani kommunimi sulisunit ilinniarsimasunit, eqqakkanik passussinissamut
akuerisaasunit, pinngortitamut inissinnagit, immikkoortiterneqarnissaat, poortorneqarnissaat kiisalu
nunanut allanut nassiunneqarnissaat isumagineqartarput.
Eqqagassanik annertuunik katersineq innuttaasunut namminerisamik inissialinnut kiisalu ilaqutariinnut ataasiakkaanut attartortittakkani inissialinnut
ineqartunut atuuppoq. INI-mi Iserit-imiluunniit inimik attartortuuguit, eqqakkanillu annertuunik igitsiniarlutit taava inissiaatileqatigiiffiup viceværtia attavigissavat.
Siornatigut eqqakkat annertuut aqquserngup eqqaanut iliorarneqartartut Eqqakkanik sullissivinnik
angallattakkanik taarserneqarput.
Maannakkut immikkoortukkuutaani ulloq ataaseq
katersisoqartassaaq - kingullermitut ulluni marlunni
uninngassanngillat. Kingullermit paasineqarsimammat, immikkoortortani ullut marluk uninngasarnissaq pisariaqartinneqanngitsoq taamatut allannguisoqarpoq.

Paasissutissat
Eqqakkanik Sullissiviit angallattakkat Nuummi ingerlaartinneqassapput piffissami 16.
oktobarimiit 29. oktobarip tungaanut. Eqqakkanik Sullissiviit ammasarput sulisoqarlutillu nal. 15-20.
• INI-mi Iserit-imiluunniit inimik attartortuuguit, eqqakkanillu annertuunik igitsiniarlutit
taava inissiaatileqatigiiffiup viceværtia attavigissavat.
• Siornatigut eqqakkat annertuut aqquserngup eqqaanut iliorarneqartartut Eqqakkanik sullissivinnik angallattakkanik taarserneqarput.
• Eqqakkanut Sullissivinnut angallattakkanut eqqagassatit navianarsinnaasut tunniukkukkit, Ikuallaavimmi eqqakkanut navianarsinnaasunut tigooraavimmukaanneqartarput.k Tassani kommunimi sulisunit
ilinniarsimasunit, eqqakkanik passussinissamut akuerisaasunit, pinngortitamut inissinnagit, immikkoortiterneqarnissaat, poortorneqarnissaat kiisalu nunanut allanut nassiunneqarnissaat isumagineqartarput.
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Sapaatip akunnerani siullermi aappaanilu:
Qimmiaraq suli uissimananilu tusaasaqarneq
ajorpoq timimilu kissassusianik naleqqussaasinnaanngingajattarluni, taamaattumik kissalaamik
qanilaarnermillu pisinnaajumalluni arnaminut qanilluinnartariaqarpoq. Piffissaq nerinermut sininnermullu atortarpai sulilu inunnut attaveqartariaqarani.

Sapaatip-akunnerani
uumasutsilak
UGENS DYR
Kalaallit Nunaanni Uumasut ikinngutaat suleqatigalugit, uumasup nutaamik angerlarsimaffeqalernissaminut piareersimasup oqaluttuassartaanik, sapaatit
akunneri tamaasa ilanngussisassaagut.
I samarbejdet med Dyrenes Venner i Grønland, vil
hveruge sætte fokus på et dyr, som er klar til et nyt
hjem.
Qimmiaqqat piaarpallaamik arnaminnit peersinneqartut, Nuummi ajoraluartumik misigeqqipparput. Ajortumik siunertaqarluni taamaaliortoqartarnissaa ilimaginngilarput, qimmiaqqalli
mikinerminni pingaarutilimmik ineriartornissaannik ilisimasaqannginnermik pissuteqarsoraarput.
Qimmiutillip qimmiaqqanik piaarpallaamik agguaassisup, aammali inuit qimmiaqqamik taama
mikitigisumik tigusaqartut ilisimasakinnerat ilimagaarput. Qimmiutitaartut tamarmik qimmiaraatimik pitsaasumik aallaaveqarlutik ineriartornissaat kissaatigisassagaat ilimagaarput. Qimmiaqqat arnaminnit peersinneqarnissaannut piaqqiarineqarnerinit sivikinnerpaamik sapaatit akunnerinik arfineq pingasunik ajornanngippallu sapaatit akunnerini 12-ini utaqqinissap qanoq pingaaruteqartiginera maani oqaluttuariniarsarissavarput. Qimmiutitaartutut qimmiutigisap siunissami
ingerlalluarnissaa qanoq pingaaruteqartigisoq
oqaluttuarissavarput. Qimmiaqqap arnaminit
peersinneqarnissaminut piareersimaneranut
nammineerluni nerisinnaalernera aalajangiisuunani tarnimigut ineriartornera aalajangiisuusarpoq.

Sapaatit akunnerisa aappaanni pingajuannilu:
Qimmiaqqap isai ammariartulersarput tusaasinnaaleriartortarlunilu. Qimmiaraq pisussinnaanerminik sungiusalertarpoq, sulili arnaminut qanittumik attaveqarnissaq qanilaarfigineqarnissarlu
pisariaqartittarlugu. Qimmiaraq taamaallaat immannguaq inunnut attaveqartassaaq.
Sapaatit akunnerisa pingajuannit arfineq
aappaannut:
Qimmiaqqap qatannguteqarnini maanna maluginiartalerpaa. Piffissami tamatumani arnaata
qimmiaraq panertunik nerinermik, pinnguarnermik, eqqortumik pissusilersornissamik, qalliuniarnermik, tunniutiinnarnermik, ataatsimoortunut
ilaaneranik aamma pingaaruteqarluinnartumik
kiisiniarpallaannginnissaanik qaasuppallaannginnissaanillu ilinniartittarpaa. Taamaattumik patajaatsumik qimmeqarusukkaanni piffissami tamatumani qimmiaqqap arnaminit peersinneqannginnissaa pingaaruteqarpoq. Qimmiaraq maanna inunnut attaveqarnerulissaaq tamannalu arriitsumik eqqissisimasumillu pissaaq. Tamatumani
siunissami inunnik qimminillu allanik ersigisaqarnissaa pinaveersimatinniarlugu. Sapaatit akunnerisa
5-iannit 7-iannut: Qimmiaraq avatangiisi-minut
ilisaritinneqassaaq piffissamili sivikitsuinnarmi
aallarteriarluni arriitsumik annertusiartortinneqassaaq.
Sapaatit akunnerisa 8-anni 9-annilu:
Qimmiaraq ersinermik misigisaqartalissaaq –
soorlumi meeraaqqat aamma taama misigisaqartartut. Qimmiaqqatut sunik tamanik paasisaqarusuttuunerminit maanna imaaliallaannarluni
ersisalerpoq. Ersineq aamma avatangiisimini navianartut kiisalu navianartuunngitsut maanna
ilinniassavai. Tamannarpiaq pissutigalugu qimmiaqqap arnaminit peersinneqannginnissaa innersuussutigineqarpoq. Tassami qimmiaqqap ar-

naata avatangiisimini toqqissisimanissaanik angalaarsinnaanissaanik ilinniartissavaa, uagummi
inuit taama assingusumik ilinniartissinnaannginnatsigu. Qimmiaqqap piffissami tamatumani
arnani qimakkuniuk pissusilersornermigut ajornartorsiuteqalersinnaavoq, inuit qiluffigisarlugit,
støvsugerinut, inunnut matup silataaniittunut,
nipinut, qimminut allanut, meeqqanut, matukkut
kasuttortunut il.il. ersisarluni.
Sapaatit akunnerisa qulingannit aqqaneq
aappaannut:
Qimmiaqqap ersisarnini qaangerluareerlugu
maanna tarnikkut nukittuvoq avatangiisiminullu
anillannissaminut piareerluni. Pisariaqartitaminik
tamanik arnaminit ilinniartinneqareerpoq, inummillu eqqissisimasumik pitsaasumillu ilinniartinneqarluarluni. Maanna qimmeqalissaatit qimminik allanik qanoq pinnguaqateqarnissaminik
aamma qimminik allanik inunnilluunniit ajoqusiinnginnissaminik, pissuserissaarnissamik aamma
ataatsimoortunut ilaanerminik ilisimannittumik.
Qimmiaqqap aqqaneq marlunnik sapaatit
akunneqalernissami tungaanut ilikkakkani puigunngisaannartussaavai taakkulu uumanermi
sinnerani tunngavigisussaallugit. Qimmiaraq
uumanermini kingusinnerusukkut nutaanik takugaangami pissutsinillu nutaanik naammattoorsigaangami, sapaatit akunnerini siullerni uumanermini misilittakkani atorlugit naleqqussassavai.
Taamaattumik pitsaasunik misigisaqarsimanissaa pingaaruteqarpoq, taamaalilluni pitsaasumik
pissuseqarsinnaaqqullugu. Qimmeq ataasiarluni
arlaleriarluniluunniit misigisaqarsimappat, uumanerata sinneranut sunniuteqarsinnaavoq.
Qimmiutilittut qimminik piaqqiortitsinissamik
eqqarsaateqaruit, qimmiaraatitaartussaaguit
imaluunniit qimmiaraatitaaqqammiguit, Uumasut
Ikinngutaannut imaluunniit qimmit tarnit nakorsaannut Madelaine Gordonimut attaveqarsinnaavutit taamalu ikiorneqarlutit, ilitsersorneqarlutit
siunnersorneqarlutillu.
Saaffigisinnaasatit taakku facebookimi nanisinnaavatit.
Qimmit tarnit nakorsaat
Madelaine Gordon
Uumasut ikinngutaanni siulittaasoq
Sika Charlotte Marie Lynge
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Pilluarit

Tillykke

Pilluarit

Tillykke

Pilluarit

Tillykke

Inuk Eugenius
kuluaraatikkulupput
ataasinnguamik ukioqalerninni pilluangusarit. ❤
Aanaa Farfarlu

Inuk Eugenius
ukioqalerninni ilannguatillu
pilluangaaritsi, ullorlu
atorluarniariuk. ❤

Ulloq 18.10.2017
asangaagarput

Inuk Eugenius
Ataasinnguarmik ukioqalerninni
pilluangaarit ullorsiorluarna.

Asannittumik
atsa

Asasitit
Aanaa, Farfar

Ulloq 10.oktober 2017
Inuuinni takkuttunut, tutsiuttunut tunissuterpassuarnullu
uummammit pisumik qujavunga ulloq nuannersumik
misigiffigilluarpara.
Inussiarnersumik inuulluaqusillunga
Magdaline Larsen

Illoqarfimmi
ussassaariffiusartuni
juullimut niuernissat
sakkortusaruk
Juullimut ussassaarinissannut
ikiussallutit piareersimavugut

Saaffiginniffissaq/Henvendelse:
annoncer@sermitsiaq.gl

23-10-2017

Nukannguaq
Lukassen Josefsen
9-nik ukioqalerlinni pilluarit ❤
Kissaapatsigit ulloq atorluarumaarit
❤ Angaju ataata anaanalu aamma
ilissi pilluaritsi <3 Ulloq nuannersumik
atorluariuk ❤
Asavatsigit ❤
Akkaa, aataa aanaalu

Boost dit julesalg via
lokale platforme
Vi står klar til at hjælpe dig
med din julekampagne
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Sumiiffimmut taassumunnga kommunimut pilersaarummut tapiliussami paragrafimiippoq: ”sanaartoriaaseq
ammasoq/pukkitsoq” – eqqaamiulli isumaqarput tamanna eqquutsinneqanngitsoq.
Aamma kommunimut pilersaarummut tapiliussami allassimavoq sanaartukkat nutaat sumiiffiup oqaluttuarisaanikkut ilusaanut naleqqussarneqartariaqartut, Nuummiit Eqqaamasat – isumaqarani tamanna eqquutsinneqarsimasoq.

Nuuk Lokalhistorisk Forening undrer sig
over, at Kommuneqarfik Sermersooq lovliggør et byggeri, ”som klart overtræder
kommuneplanen”. Derfor har foreningen
nu klaget til Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og
Boliger og vil have byggeriet stoppet
AF POUL KRARUP
KRARUPNUUKUGEAVIS.GL
Nuummit Eqqaamasat - Nuuk Lokalhistorisk Forening
vil have byggeriet af et hus i den gamle bydel i Nuuk
stoppet, fordi det skæmmer området, og fordi man
mener, at det ikke overholder regler i kommuneplantillægget for området.
– Vi er ikke tilfredse med kommunens behandling
af denne sag. Derfor klager vi til departementet, siger
foreningens formand Orla Dalager.
Det handler om en bolig som opføres på fjeldet
bagved domkirken nærmere bestemt om nybyggeri
B-1932 Rasmus Berthelsenip Aqq 5 med et meget højt
fundament. Huset ligger højt og med en pragtfuld
udsigt over fjorden og byen.
Men naboerne er bestemt ikke glade for det.
Byggeriet er godkendt af kommunens tekniske forvaltning og har ikke været i nabohøring, fordi det er
lovligt, forklarer kommunen.
Nuuk Lokalhistorisk Forening Nuummit Eqqarmasat er uforstående over, at byggeriet er lovligt, og at
det ikke har været nabohøring. Foreningen mener, at
højden på byggeriet skæmmer området og ødelægger udsigten for naboerne. Det er ødelæggende for
det kulturhistoriske element i området. Der er stor
fokus på området, og der er blandt borgerne, især
på Facebook, stor modstand mod det nye byggeri,
påpeger Orla Dalager.
Formanden for den lokalhistoriske forening har
været til møde med kommunens teknikere og ifølge
et referat fra mødet erkender kommunen, at ”kommuneplantillæggets bestemmelser her er udnyttet fuldt,
og at det ikke nødvendigvis er det ønskede med planen i
forhold til formgivningen og arkitekturen.
Men byggeriet overholder de planmæssige og byggetekniske bestemmelser, og kommunen har derfor meddelt
arealtildeling og byggetilladelse til byggeriet.
Det er vigtigt for kommunen at pointere, at medmindre
der er tale om fredede områder, så definerer kommunen
nogle rammer, som interessenter og dets rådgivere skal
udfylde på bedste vis, og gerne ud fra kommunens Arkitekturpolitik. Det omtalte projekt, har ikke været sendt i
nabohøring, da det er lovligt. Nabohøringer er et værktøj,
som kommunen benytter sig af, når der er tale om dispensationer”, fremgår det af referatet.
Kommunen lover, at ”man i det fremadrettede
arbejde med kommuneplantillægget for området vil
forsøge at undgå, at der gives mulighed for lignende
dominerende byggerier, men erkender også at byggerier på kuperet terræn er en udfordring. Kommunen

Kommuneplantillægget for dette område siger i §: ”åben/lav bebyggelse” – det mener naboerne ikke at dette
byggeri lever op til. Desuden siger kommuneplantillægget, at ny bebyggelse skal afstemmes i forhold til områdets historiske karakter, der mener Nuummit Eqqaamasat - Nuuk Lokalhistorisk Forening ikke at dette byggeri
lever op til. Ass./Foto: Leiff Josefsen
ønsker at samarbejde med eksempelvis Nuuk Lokalhistorisk Forening om udviklingen af Nuuk, i forhold
til den historiske viden foreningen besidder”, skriver
kommunen.
Da kommunen ikke har lovlig hjemmel til at stoppe
byggeriet, har Nuuk Lokalhistorisk Forening klaget
over processen til Departementet for Kommuner, bygder, yderdistrikter, infrastruktur og boliger. Foreningen
kræver fortsat, at byggeriet stoppes, fordi foreningen
mener, at det ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Byggeriet er alt for stort og passer ikke til bydelen
omkring domkirken, vurderer foreningen i sin klage til
departementet.
I sin klage til departementet kræver foreningen
også en undersøgelse af om byggeriet er i overensstemmelse med de tilladelser, der er givet. Foreningen
mener nemlig, at huset er alt for stort, og at det er
beregnet til at indeholde flere etager, hvilket ikke er
tilladt i området. Huset er meget større end tilladt i
området, vurderer den lokalhistoriske forening i sin
skriftlige klage.
Byggeriet viser, at beslutningsmyndighederne udviser ligegladhed med borgernes medindflydelse på
deres lokalområde, fremgår det af klagen.
Lokalhistorisk Forening indsendte 18. september en
indsigelse mod byggeriet til kommunen, men svaret
viser, at kommunen ikke har forstået klagen, påpeger
formanden i sin klage til departementet.
Orla Dalager skriver endvidere til departementet, at
biskoppen heller ikke er blevet hørt, selv om byggeriet
ligger tæt på kirke og den historiske kirkegård. Og
han oplyser, at han har fået flere klager fra naboerne
i området, der er utilfredse med, at de ikke er blevet
hørt om dette byggeri.
Naboerne er ikke sure på ham, der bygger, men er
irriterede og frustrerede over, at kommunen tillader et
sådant byggeri og kalder det lovligt.
Det skæmmer hele området, og mit hus falder i
værdi, siger Ivan Benny Nielsen, der er nabo til det nye
hus.
Emilie Steenholdt, kirkebogsførende præst, oplyser,
at Palaseqarfik Nuuk ikke er blevet hørt om byggeriet,
der er opført ved Vor Frelser kirke.
Selve byggeriet virker ikke passende i forhold til den
øvrig bebyggelse. Jeg synes det skæmmer området.

Byggeriet har ikke været forelagt menighedsrepræsentationen, da kirken ikke er blevet kontaktet i form af
nab ohøring, forklarer Emilie Steenholdt.
Biskoppen er også blevet spurgt, men hun er ude og
rejse.
Kritikken kommer før man har set det endelige byggeri
i sin færdige udformning.

Orla Dalager: ”Det hele startede med et opslag
og et billede med teksten Øje Bæ på Facebook,
og ud fra kommentarerne at dømme, var jeg
åbenbart ikke den eneste, der ikke kunne lide
synet.
Af den grund skrev jeg en kort klage over byggeriet via mail til Kommuneqarfik Sermersooqs
tekniske forvaltning og fik et brysk svar fra forvaltningen om, at ”enhver da kunne købe sig til en email
og indsende en klage”, hvorfor man ikke kunne tage
klagen alvorligt, selvom jeg havde skrevet under
som formand for Nuummit Eqqaamasat – Nuuk
Lokalhistoriske Forening”, skriver Orla Dalager

I sin klage til departementet henviser Orla Dalager til Kommuneplantillægget for området, som
er fra 2009 og underskrevet af den nuværende
borgmester. I paragraf 1 i kommuneplantillægget
fremgår det: ”at området får karakter af åben/lav
bebyggelse - at bevaringsværdig bebyggelse sikres,
og at udvidelser samt ny bebyggelse understøtter
områdets historiske karakter”. Orla Dalager mener,
at kommuneplantillægget ikke overholdes, da det
nye byggeri ikke har ”karakter af åben/lav bebyggelse” ligesom det ikke ”understøtter områdets
historiske karakter”.
I paragraf 4 står der: ”Ny bebyggelse skal med hensyn til placering og udformning afstemmes i forhold
til delområdets historiske karakter”. Som byggeriet
ser ud lige nu, virker det ikke som om ”at placering
og udformning afstemmes i forhold til delområdets
historiske karakter”, mener Orla Dalager.
Desuden fremgår det, at der max må være 7,5
meters højde fra det højeste punkt på det sted der
bygges.
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Sanaartornerup unitsinneqarnissaa
piumasarigaat
Kommuneqarfik Sermersuup sanaartorneq ”kommunimut pilersaarummik
erseqqissumik unioqqutitsisoq” akuerisimammagu, peqatigiiffimmit Nuummit
Eqqaamasanit eqqumiiginartinneqarpoq.
Taamaattumik peqatigiiffik KommuniALL.POUL KRARUP
KRARUP@NUUKUGEAVIS.GL
Peqatigiiffiup Nuummit Eqqaamasat – Nuutoqqami
illuliarineqartoq unitsikkusuppaa, illoqarfiup ilaanut
tamaanga takussunarsaataammat aamma isumaqartoqarmat kommunip illoqarfiup ilaanut tamaanga pilersaarutitut ilassutaanut malittarisassanik unioqqutitsinerusoq.
- Kommunip suliassamik matuminnga suliarinninninera naammaginartinngilarput. Taamaattumik naalakkersuisoqarfimmut naammagittaalliuuteqarpugut, peqatigiiffiup siulittaasua Orla Dalager oqarpoq.
Pineqartoq tassaavoq illu Annaassisitta Oqaluffiata
tunuatungaani qaqqajunnap qaavani sananeqartussaq, eqqornerusumik oqaatigalugu tassaalluni illu nutaaq B-1932 Rasmus Berthelsenip Aqq. 5-imiittoq portusuumik toqqavilik. Illu qaffasissumiippoq kangerluup
illoqarfiullu tungaanut isikkivigissorsuarmiilluni.
Eqqaamiuisali nuannaarutiginngilluinnarpaat.
Sanaartorneqartoq kommunip teknikimut ingerlatsivianit akuerineqarsimavoq eqqaamiuusunullu tusarniaassutigineqarani, inatsisimmi naapertorlugit sanaartorneqarmat, kommunimit taama nassuiarneqarpoq.
Peqatigiiffimmit Nuummit Eqqaamasanit inatsisit
naapertorlugit sanaartorneqarnera aamma eqqaamiorisat tusarniaaffigineqannginnerat paasiuminaatsinneqarput. Peqatigiiffimmit isumaqarput sanaartorneqartup portussusia illoqarfiup ilaanut tamaanga
takussunarsaataasoq eqqaamiorisallu isikkiviinut akornutaasoq. Illoqarfiup ilaata kulturikkut oqaluttuarisaanermut tunngasuuneranut akornutaavoq. Illoqarfiup
ilaa pineqartoq ukkatarineqaqaaq, innuttaasullu akornanni, ingammik Facebookimi sananeqartoq nutaaq
akerlerineqaqisoq, Orla Dalager tikkuaavoq.
Peqatigiiffimmi Nuummit Eqqaamasanit siulittaasup
kommunimi teknikerit ataatsimeeqatigai, ataatsimiinnermiillu imaqarniliaq naapertorlugu kommunip
nassuerutigaa ”kommunip sanaartornermut pilersaarutaanni ilanngussani aalajangersakkat tamakkiisumik
malinneqarsimasut aamma pilersaarummi ilusiliinissamut sanaartugassallu titartarnerinut atatillugu naapertuuttuaannanngitsoq.
Sanaartukkamili pilersaarutinut tunngasut sanaartornermilu aalajangersakkat teknikimut tunngasut malinneqarput. Taamaattumik nunaminertamik atuinissamut akuersissuteqartoqarnera aamma sanaartornissamik akuersissut nalunaarutigineqarput.
Kommunimut erseqqissassallugu pingaaruteqarpoq,
nunap ilai eqqissisimatitat pineqartinnagit, kommuni
killiliussassanik nassuiaasarpoq, taakkulu sanaartorniartunit siunnersortaanillu sapinngisaq naapertorlugu pitsaanerpaamik immersorneqassapput, ajornanngippallu kommunip Sanaartugassanut titartaasarnermi politikia malinneqartussaalluni. Sanaartugassatut pilersaarut pineqartoq inatsisit naapertorlugit suliaammat eqqaamiorisanut tusarniaassutigineqanngilaq. Eqqaami-

orisanut tusarniaasarnerit immikkut ittumik akuersissuteqartoqartillugu kommunimit atorneqartarput”, imaqarniliami allassimavoq.
Kommunimit neriorsuutigineqarpoq ”kommunip illoqarfiup ilaanut pilersaarutaanut ilanngussamik suliaqarnermut atatillugu siunissami suliaqarnermi, sanaartugassanik eqqaamiorisanut sunniutilinnik assingusunik sanaartornissaq pinaveersaarneqassasoq, aammali
nassuerutigineqarluni qattunerasaartumi sanaartorneq
unammillernartoqarmat. Kommunip Nuup ineriartortinneqarneranut atatillugu soorlu peqatigiiffik Nuummit Eqqaamasat suleqatiginissaa kissaatigaa, tamatumani peqatigiiffiup oqaluttuarisaaanermut ilisimasaqarluarnera isiginiarneqarluni”, kommunimit allapput.
Kommuni sanaartornerup unitsinnissaanut inatsisitigut tunngavissaqanngimmat, suliassap ingerlanneqarnera pillugu peqatigiiffik Nuummit Eqqaamasat
kommuninut, nunaqarfinnut, isorliunerusunut, attaveqaqatigiinnermut ineqarnermullu Naalakkersuisoqarfimmut naammagittaalliuuteqarpoq. Sanaartornerup
unitsinneqarnissaa, peqatigiiffiup suli piumasaqaatigaa, tassa peqatigiiffimmi isumaqartoqarmat inatsisit
atuuttut naapertorlugit suliarineqarsimanngitsoq.
Sanaartorneqartoq angivallaaqaaq illoqarfiullu ilaanut Annaassisitta Oqaluffiata eqqaaniittunut naleqquttuunani, peqatigiiffik naalakkersuisoqarfimmut naammagittaalliuutigisamini allappoq.
Peqatigiiffiup naalakkersuisoqarfimmut naammagittaalliuutimini aamma piumasaraa, sanaartorneq akuersissutinut tunniunneqarsimasunut naapertuuttuunersoq misissorneqartariaqartoq. Peqatigiiffimmimi
isumaqarput illu angivallaarujussuartoq, aamma quleriinnik arlalinnik portussuseqartussatut naatsorsuussaasoq, naak tamanna illoqarfiup ilaani tamaani inerteqqutaagaluartoq. Illoqarfiup ilaani tamaani sananeqaqqusaasunit anginerujussuuvoq, Nuummit Eqqaamasanit allakkatigut naammagittaalliuutiminni allapput.
Sanaartornerup takutippaa oqartussat aalajangiisartuusut, innuttaasut najukkaminni sunniuteqaqataasinnaanerannik soqutigisaqanngitsut, naammagittaalliuutigineqartumi allassimavoq.
Peqatigiiffiup Nuummit Eqqaamasat sanaartornermut maalaarutini kommunimut septembarip 18-ianni
nassiuppaa, akissutigineqartulli paasinarsisippaat naammagittaalliuutigineqartoq kommunimit paasineqarsimanngitsoq, siulittaasoq naalakkersuisoqarfimmut
maalaarutigisamini tikkuaavoq.
Orla Dalager naalakkersuisoqarfimmut allakkamini
aamma allappoq, biskoppi aamma tusarniarneqarsiOrla Dalager: ”Tamakkununnga tamanut aallarniutaavoq Facebookimut ikkunneqarsimasoq, Kusanaatsuliamik oqaasertalerneqarsimasoq oqaaseqaatigineqartullu naapertorlugit takusannik nuannaarutiginninngitsuni kisiartaasimagunanngilanga.
Tamnna pissutigalugu sanaartorneq mailikkut
Kommuneqarfik Sermersuumi teknikimut ingerlatsivimmut naatsumik allagaqarlunga naammagittaalliuutigaara, tassanngaanniillu sorraatsumik akineqarlunga ”kikkut tamarmik emailimik piseriarlutik
naammagittaalliuummik nassitsisinnaasut, naak
Nuummit Eqqaamasani siulittaasutut atsioraluartunga”, Orla Dalager allappoq.

manngitsoq, naak sanaartorneqartoq oqaluffiup aamma iliveqarfiup oqaluttuarisaanermut pingaaruteqartup saninnguaniikkaluartoq. Ilanngullugulu ilisimatitsissutigalugu tamaani eqqaamiuusunit sanaartorneq
pillugu tusarniarneqarsimannginnerminnik naammagittaalliortunit arlalinnik tigusaqarsimalluni.
Eqqaamiuusut sanaartortoq kamaatinngilaat, kommunilli sanaartornermik taamaattumik akuersisimanera inatsisillu malillugit sanaartorneqartutut oqaatigineqarnera uumigaat pakatsissutigalugulu.
Illoqarfiup ilaanut tamaanga kusanaallisaataavoq,
aamma illora nalikinnerulissaaq, Ivan Benny Nielsen
oqarpoq, taanna illuliarineqartup saniani illoqarpoq.
Emilie Steenholdt, palasi, allattaavissuarnik isumaginnittuusoq ilisimatitsivoq, Palaseqarfik Nuuk sanaartorneq, Annaassisitta Oqaluffiata eqqaaniittoq pillugu
tusarniarneqarsimanngitsoq.
- Sanaartorneqartoq eqqaani sanaartukkanut sanilliullugu naleqqutinngilaq. Isumaqarpunga illoqarfiup
ilaanut tamaanga kusanaallisaataasoq. Sanaartorneqartoq ilagiit sinniisaannut saqqummiunneqarsimanngilaq, tassami oqaluffik eqqaamiorisatut tusarniaaffigineqarsimanngimmat, Emilie Steenholdt nassuiaavoq.
Biskoppi aamma apeqquteqarfigineqaraluarpoq,
taannali angalanini pissutigalugu oqaaseqarsinnaanani.
Sanaartornerup naammassinerani qanoq isikkoqarnera suli takuneqarsinnaanngitsoq naammagittaalliuutigineqarpoq.
miiffik pillugu Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 2009-meersoq taamanikkullu borgmesteriusumit atsiorneqartoq Ola Dalagerip Naalakkersuisoqarfimmut maalaarnermini innersuussutigaa.
Kommunimut pilersaarummut tapiliussami paragraf 1-imi allassimavoq: ”sumiiffik ammasunik/
pukkitsunik sanaartorfigineqassaaq – illuutit eriagisarfiaqakkat qulakkeerneqarlutik, alliliinerit kiisalu sanaartukkat nutaat sumiiffiup oqaluttuarisaanikkut ilusaanut naleqqullutik”. Orla Dalager isumaqarpoq kommunimut pilersaarummut tapilussami illuliassat ammasuullutik pukkitsuunissaannik
piumasaqaatit eqquutsinneqanngitsut, soorlu
aamma ”sumiiffiup oqaluttuarsaanikkut ilusaanut
naleqquttuunatik”.
Paragraf 4-mi allassimavoq: ”Illuutit nutaat nutaat
inissisimanermikkut ilusimikkullu sumiiffimmi oqaluttuarisaanikkut iluserineqartumut tulluartussaapput. Sanaartugaq maannakkut isikkoqartillugutamanna sumiiffiup oqaluttuarisaanikkut ilusaanut
naleqqussarneqarsinananilu inissinneqarsimanngilaq”, Orla Dalager isumaqarpoq.
Aamma allassimavoq sumiiffimmi sanaartorfigineqartumi portunerpaaq annerpaamik 7,5 meteriusariaqartoq.
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Kommunalbestyrelsimi
ilaasortanngortoq

LEIFF JOSEFSEN

AAQQISSUISOQARFIK
REDAKTION@NUUKUGEAVIS.GL

Pisuinnaat mianersuullugit

Siumumeersoq Martha Lund Olsen,
apriilimi kommunalbestyrelsimut
qinersisoqarmat partiimi qinigaanerpaasoq, Kommuneqarfik Sermersuumi kommunalbestyrelsimit sulinngiffeqalerpoq.
Siumumi sinniisussat allattorsimaffianni siullertut inissisimasoq Nuummi
illorsuaq timersortarfimmi pisortaq
Jens Kristian Berthelsen kommunalbestyrelsimi ilaasortanngorpoq.
Kommunalbestyrelsip oktobarip pingajuanni ataatsimiinnerani siullermik
ataatsimeeqataavoq.
Martha Lund Olsen Kommuneqarfik
Sermersuumi meeqqanut ilaqutariinnullu ingerlatsivimmi decembarip
aallaqqaataanniit pisortanngussaaq.

- Atorfimmut atorfigilikkannut atatillugu kommunalbestyrelsimi sulininnut
suliamut attuumassuteqarpallaartutut
isigineqarsinnaanera peqqutigalugu
sulinngiffeqarnissannik qinnuteqaateqarpunga, Martha Lund Olsen oqarpoq.
Taamaattorli Inatsisartut ukiakkut
ataatsimiinnerisa naammassinissaasa
tungaanut ilaasortaassaaq.
Martha Lund Olsenip ataatsimiititaliani siulersuisunilu ilaasortaaffii qanoq
inuttalersorneqassanersut Siumumit
aalajangiiffigineqassapput.
Tamatumani pineqartut tassaallutik
aningaasarsiornikkut Inuussutissarsiornermullu ataatsimiititaliaq aamma
meeqqanut ilaqutariinnullu ataatsimiititaliami sinniisussaaffik. Aamma kulturimik siuarsaaneq pillugu Siunnersuisoqatigiit siulersuisuini ilaasortaaffia
(tapiissuteqartarfik Sermeq).

Nunatsinni politiit Facebookimi quppernerannit
Sapaatit akunnerini kingullerni qamutinik ingerlatsisut 20-it Sullorsuakkut
Nuummiittumi angallannermi nalunaarsuut aappaluttunngoreersoq angumerseriarlutik ingerlaannartarsimasut akiligassinneqarsimapput.
Angallattut amerlanerit angumersiniaanermi sukkavallaartumik ingerlasarsimasut Sullorsuarmi angallannermut
nakkutilliinerup ersersippaa – angallannermi aaliangersakkat malillugit annerpaamik 30 km/t ingerlasoqaqqusaagaluartoq.
Pisuinnaat, meeqqat utoqqaallu,
cykelertullu Sullorsuup inissakinnera
peqqutaalluni navianartorsioratarsinnaareersut, taamatullu qaamanerani

sullorsuarmut pulanermi isigisap annikikkaluamik killeqaratarsinnaanera eqqarsaatigeqquneqarpoq.
Ukiukkullu sullorsuarmi atugassarititaasut ajorseriarsinnaanerat, soorlu
ilaatigut erngup kuserartup qerruttarnera, aqquserngup quatsersinnaanera
il.il.
Sullorsuarmi angallannermi maleruaqqusat taamaammat maleqquneqarput, akiligassitaasinnaaneq eqqarsaatigivallaarnagu, kisiannili pisuinnaat
toqqissisimasumik sullorsuakkoorsinnaanerat eqqarsaatiginerullugu.
Kalaallit Nunaanni Politiit

Pas på de bløde trafikanter
Fra Grønlands Politis Facebook side
20 bilister er i den forgangne uge
blevet præsenteret for et bødeforlæg
for at have kørt frem mod rødt lys ved
tunnelen i Nuuk.
Den målrettede færdselskontrol ved
tunnelen kunne yderligere konstatere,
at mange af bilisterne kørte med al
for høj hastighed ind i tunnelen - hvor
hastighedsbegrænsningen i øvrigt er
sat til 30 km/t - i forsøget på at nå det
grønne lys.
Både gående og cyklister, heriblandt
børn og ældre mennesker, er i forvejen
udsatte trafikanter inde i tunnelen, da
de ikke har megen plads at bevæge
sig på mellem kørebane og klippe-

Jens Kristian Berthelsen Kommuneqarfik Sermersuumi kommunalbestyrelsimi
ilaasortanngorpoq.
Jens Kristian Berthelsen
- nyt medlem af kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik
Sermersooq.
Ass./Foto.: Leiff Josefsen.

væg.
Hertil har mange bilister formentlig
også oplevet et kortvarigt nedsat syn,
især når man ved dagslys kører ind i
tunnelens noget mørkere område.
Om vinteren oplever vi tillige, at
forholdene i tunnelen forværres med
blandt andet silende vand fra klippesprækker, store istapper og frostbulet
og glat kørebane.
Det skal derfor ikke være risikoen for
at få en bøde, som afholder bilister for
at køre efter forholdene ved tunnelen,
men derimod hensynet til de bløde
trafikanter.
Grønlands Politi

Ny i byrådssalen
AF REDAKTIONEN
REDAKTION@NUUKUGEAVIS.GL
Siumuts Martha Lund Olsen, som blev
partiets topscorer ved kommunalvalget i april, har taget orlov fra kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik
Sermersooq.
1. suppleanten på Siumuts liste,
halinspektør Jens Kristian Berthelsen
er ny mand i byrådssalen, og han fik
første arbejdsdag på kommunalbestyrelsens møde 3. oktober.
Martha Lund Olsen bliver 1. december direktør for Forvaltning for børn og
familie i Kommuneqarfik Sermersooq.

– På grund af ansættelsen i en
stilling, hvor jeg kan betragtes som
inhabil i kommunalbestyrelsen, søgte
jeg orlov indtil videre, siger Martha
Lund Olsen.
Hun beholder dog sin plads i landstingssalen efterårssamlingen ud.
Siumut beslutter, hvordan Martha
Lund Olsens udvalgs- og bestyrelsesposter skal besættes.
Det gælder pladsen som medlem
af Udvalg for økonomi og erhverv og
som stedfortræder i Udvalg for børn
og familie. Og det gælder posten som
bestyrelsesmedlem i Rådet for kulturfremme (Sermeq-puljen).
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det derfor vigtigt ikke at fjerne hvalpen i denne
periode. Hvalpen skal nu begynde at have
mere menneskekontakt og det skal være stille
og roligt. Dette for at forebygge frygt eller aggressioner med mennesker og hunde i fremtiden.

Sapaatip-akunnerani
uumasutsilak
UGENS DYR

Kalaallit Nunaanni Uumasut ikinngutaat suleqatigalugit, uumasup nutaamik angerlarsimaffeqalernissaminut piareersimasup oqaluttuassartaanik, sapaatit
akunneri tamaasa ilanngussisassaagut.
I samarbejdet med Dyrenes Venner i Grønland, vil
hveruge sætte fokus på et dyr, som er klar til et nyt
hjem.

Vi har desværre igen oplevet her i Nuuk,
hvalpe der tages fra deres mor alt for tidligt.
Vi tror ikke, det gøres i ond mening men på
grund af manglende viden om hvalpens tidlige og vigtige udvikling.
Vi tænker, det er mangle på viden både fra den
hundeejer, der deler hvalpene for tidligt ud men
også fra det personer, der tager imod en så lille
hvalp. Vi formoder, alle nye hundeejere gerne
vil give deres hvalp de bedste forudsætninger
for et godt hundeliv. Vi vil her forsøge at fortælle, hvorfor det er så vigtigt at vente til hunden er
min. 8 uger og allerhelst 12 uger. Fortælle hvorfor man som ny hundeejer får en meget mere
velfungerende hund i fremtiden. Det er ikke om
hvalpen spiser selv, der afgører, hvornår den er
klar, det er den psykiske udvikling.
1.-2. uge. Hvalpen er den blind, døv og har
svært ved at regulere kropstemperatur, den
skal derfor være helt tæt på mor for varme og
nærhed. Den bruger tiden på at spise og sove
og skal egentlig ikke have menneskekontakt
endnu.
2.-3. uge. Hvalpens øjne begynder at åbne
sig og den begynder at kunne høre. Hvalpen
begynder at øve sig i at gå men behøver fortsat
tæt kontak og nærhed med sin mor. Hvalpen
skal kun have lidt menneskekontakt.
3 - 7 uger: Hvalpen registrere nu den har søskende. I denne periode lærer mor hvalpen at
spise tørkost, leg, disciplin, dominans, underkastelse, at være en del af flokken og meget
vigtigt – bidhæming og aggressionshæmning.
Hvis man ønsker en velafbalanceret hund, er

KONTAKTINFO VED INTERESSE:
Telefon 32 92 67
Mail:dyrenesvenner@gmail.com
Eller skriv på Facebook - eller se vores
åbningstider på Facebook og kom forbi :-)

5.-7. Uger: Hvalpen skal præsenteres for verden udenfor men i små doser ad gangen og
langsomt bygges op.
8 - 9 uger: Hvalpen går ind i en frygtperiode
- som også menneskebabyer oplever. Fra og
være en meget nysgerrig hvalp bliver den nu
hurtig skræmt. Den skal nu lære frygt og hvad
der er farlig i verden og hvad som ikke er farligt.
Netop derfor kan det anbefales hvalp ikke flyttes fra sin mor i denne periode. Det er nemlig
hvalpens mor, der lærer den at færdes trygt i
verdenen, det kan vi mennesker ikke gøre på
samme måde. Hvis hvalpen forlader mor i denne periode, er der risiko for adfærdsproblemer
i for af den gør af mennesker, den bliver angst
for støvsugere, mennesker udenfor hoveddøren, lyde, andre hunde, børn, banken på døren,
osv.
10 - 12 uger: Efter hvalpen har overkommet
frygtperioden er hvalpen nu psykisk stærk og
klar for at tage af sted ud i verden. Den har fået
al den oplæring den har brug for af sin mor, og
har haft en rolig og positiv start sammen med
menneske. Du har nu en hund, der ved hvordan
den leger sammen med andre hunde, at den
ikke skal skade andre hunde eller menneske,
disciplin, og flokmentalitet.
Hvad hvalpen lærer frem til 12. uge, er noget
den aldrig glemmer og er byggestenene for
resten af dens liv. Når hvalpen senere i livet
møder nye ting og situationer, vil den matche
og trække på dens tidlige erfaringer i de første
uger af dens liv. Derfor er det så vigtigt, deres
oplevelser har været positive, så hunden går
positivt ind i mødet. En eller flere dårlige oplevelser, kan derfor præge hunden resten af dens
liv.
Hvis du som hundeejer overvejer at avle hvalpe, har hvalpe på vej eller netop fået, er du velkommen til at kontakte os, hos Dyrenes Venner
eller Hundepsykolog Madelaine Gordon, for
hjælp, vejledning og gode tips. Vi er begge at
finde på facebook.

Hundepsykolog
Madelaine Gordon

Peqatigaluta N
uummi

uumasunik
ikiuisalerususs
innaavit?
Taava attavigi
tigu

t kajumissutsin
nillu
ikiuuttartunng
orlutit.
Kunne du tænk
e di
Nuuks dyr sam g at hjælpe
men med os?
Så kontakt os og
bliv frivillig.

Formanden for Dyrenes Venner
Sika Charlotte Marie Lynge

DU KAN OGSÅ STØTTE DYRENE:
Et medlemskab hos Dyrenes Venner
koster kr. 100,00 pr. kalenderår.
Medlemskab og donationer kan indbetales til denne konto i Grønlandsbanken:
6471-4080944

SOQUTIGINNITTUT UUNGA
PAASINIAASINNAAPPUT:
Oqarasuaat 32 92 67 - mail:
dyrenesvenner@gmail.com
Imaluunniit Facebookimi allagit – imaluunniit ammasarfivut Facebookimi takukkit
aqqusaarlutalu alakkarluta :-)

UUMASUNIK AAMMA
TAPERSERSUISINNAAVUTIT:
Uumasut Ikinngutaannut ilaasortaaneq
ukiumut akeqarpoq: 100,00 kr.
Ilaasortaanermut akiliut tunissutiginiakkallu Grønlandsbankimi kontomut uunga aki
lerneqarsinnaapput: 6471-4080944
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Alt i

Smede- og Maskinarbejde

udføres

Vi holder til i Entreprenørdalen/Nuukullak B 1678

GRØNLANDS SKIBS- & ENTREPRENØRVÆRKSTED ApS
Postbox 180 · 3900 Nuuk · Tlf. 32 22 52 · Vagt: 249285/520755 · gse@gse.gl

Meeqqanut

347

347

Profilering af Din Virksomhed

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

Ikuallatoornermi

113

MEJE-

RED347
SKAB

TO ALEN
AF ÉT
STYKKE

SKRAMME

38 20 10

Ta n d l æ g e

TRÆ
TERNINGEKAST

SPANIEN

347

STÅLET

TuapannguiT 40, Boks 240, 3900 nuuk

TO ENS

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02

KAGE

SLOT

Nye
er
åbningstid

NEMLIG

SKRINENE

LÆNGSEL
OVERDRIVELSE
SYR

STATUE
PADLER
BIORD

Husk at hvis du tegner et dyrlægeabonnement så giver
vi 10% rabat på dyrlæge-konsultation.

FASE

donnasdyreklinik@gmail.com

Pilluarit
Tillykke

FRA
IRLAND

KVITTEDE

PATTEDE
FISKEGARN
SMÅSTEN

TRILLEDE
BLIVE
GRØN
RETSAFGØRELSE

AFSNIT
DEL AF
OPERA

JAPAN

Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

MARKER

KÆRTEGNE

PLUS

PÅ MODE

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00

ALLIGATOREN
SIDST I
AUGUST

ONDSKABSFULD

Distr. www.pib.dk

Ateq/Navn:

Send en hilsen til en du kan lide gennem
Nuuk Ugeavis

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. uani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Familien Nielsen
Nuussuaq 65-001 . 3905 Nuussuaq

CVR. regn. nr. AS427241
GER-nr. og SE nr. 73454816

DONNAS
DYREKLINIK
Klinikkens nye åbningstider:
Tirsdag...........................14.00-18.00
Onsdag...........................09.00-16.00
Fredag............................09.00-16.00
1. lørdag i måneden......10.00-14.00

OVN

EN ...? I
ØJET

80 11 11

niels nygaard aps

ANFØREREN

AFSTAMNING

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

SIANERNEQ
AKEQANNGITSOQ

OCEANER
IKKE
VORES

SVALEBAJER

Tlf. 32 42 74

NAKORSAMUT

Børnekryds & Tværs
FERIESTED

Centrum Grill

Box 301
3900 Nuuk
Sipisaq Avannarleq 10-B
Tlf. 38 39 60
nuukugeavis@nuukugeavis.gl

– det er helt gratis
Hilsen kan også mailes

Skal være indsendt
senest torsdag kl. 12.00

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

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

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:
SISAMANNGORNEQ

Naqiterivik /Tryk:
A/S Medieselskabet NVS

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

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.

nuukugeavis@nuukugeavis.gl
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Nuuk Vand & Varmeservice

NVVS.GL

Tlf. 325022 · john@nvvs.gl
Alt indenfor VVS, Blik og Smedearbejde
DØGNVAGT tlf. 552335

Alt i indramning - alt i solafskærmning

Natilerisoq

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

Malerier - Akvareller - Litografier - Kobberstik
Plakater • Kunsttryk • Luftfotos • Postkort m.m.

Byens
billigste
tæpper

ALT I GLAS OG RAMME

TUAPANNGUIT 8
Tlf. 32 13 93 • Mobil 48 26 93
roarc@greennet.gl • www.galleri.gl

ww

w.p
a

las

i-n

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

uuk

.dk

H.J. Rinksvej 9 · Box 275 · 3900 Nuuk · Telefax 32 22 12
Lisbeth Kreutzmann: lisbeth@nkb.gl • Else Ezekiassen: else@nkb.gl

Pingasunngornerit
tamaasa saqqummertarpoq
Husstandsomdeles
hver onsdag!

qvist
kørekort

NUREPA APS

Fra kr.

2.500
-miit

Bilit benzin-itortut atorpagut
qamitkørekort-itaareeruit qamit
tuujuinnarnerussagavit

www.nurepa.gl

tlf. 55 14 77

info@nurepa.gl

Godkendt af søfartsstyrelsen

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

TLF. 55 71 68

• Tømrer
• Murer
• Maler
• Beton

Benzinbil som skolevogn
– så kan du sikre dig, at du ikke
får konstant motorstop,
når du har fået dit kørekort

INFO@QVIST.GL

QVIST KØREKORT

www.nurepa.gl • tlf. 31 17 72 • info@nurepa.gl

Fantastiske
Rejsetilbud

r
u
t
e
v
y
l
f
n
e
n
u
k
r
e
Du
k
vi
ja
k
y
e
R
a
r
f
væk
Den Blå Lagune, Island, 63° N, +38° C, 4/5, 12:40

PLANLÆG DIT
EGET EVENTYR OG
OPLEV REYKJAVÍKS
SPÆNDENDE KULTUR

Book nu
airicelandconnect.dk

Tilbud fra Kulusuk
I perioden: 12. oktober – 29. november 2017
Pris inkl. alle afgifter fra:
Kulusuk – Reykjavik 2.449 DKK
Reykjavik – Kulusuk 2.269 DKK

Tilbud fra Nuuk
I perioden: 2. oktober – 30. november 2017
Pris inkl. alle afgifter fra:
Nuuk – Reykjavik 2.737 DKK
Reykjavik – Nuuk 2.335 DKK

