Book bord via:

Perfekt til firmafester!

info@heca.gl

2019

Vi ses til en festlig oktoberfest på Godthaab Bryghus!
Fredag den 25. og Lørdag den 26. Oktober 2019
Selskabsbuffet

kr. 245,-

Starttidspunkt kl. 18.00

Priser fra 199,-

TLF. 38 39 60 • NUUKUGEAVIS@NUUKUGEAVIS.GL • 25. september 2019 • Nr. 39
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DENNE ANNONCEPLADS
KAN BLIVE DIN
Saffiginniffissaq/Henvendelse på:
annoncer@sermitsiaq.gl · imal./eller telefon 38 39 86
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Give aways · Gaveartikler · Reklame
artikler · Logomåtter · Firmatøj · Sportstøj ·
Arbejdstøj med eller uden tekst og logo.
Håndtørrer · Udendørsaskebægre
og meget mere
forhandles også

Profilering
af Din
Virksomhed

Alt i indramning - alt i solafskærmning
Malerier - Akvareller - Litografier - Kobberstik
Plakater • Kunsttryk • Luftfotos • Postkort m.m.

ALT I GLAS OG RAMME

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

Tuapannguit 30 · Tlf. 54 99 99

jm@arcticlogo.gl · www.arcticlogo.gl

udføres

W

N

BOAT CHARTER
Targa 25.1

E

Smede- og Maskinarbejde

QAJAQ SEAWAY

S

Alt i

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

Saaffissaq • Kontakt
qajaqseaway@gmail.com

+299 24 10 10

Nuuk Vand & Varmeservice

NVVS.GL

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

tlf.:

31 10 16

GRAVSTEN MINDESTEN M.M.M.

Hurtig og omhyggelig udførelse, gratis opsætning på kirkegård i Nuuk.
Hurtig levering på kysten. Kontakt os:
Butik Malou i Nuuk · Mobil/sms: 554400
Mail:karlbejders@gmail.com
STENHUGGERIET- er en del af Grønlandsk Produktion A/S, Box 364, 3900 Nuuk
For fremme af landbaseret egenproduktion i Grønland

❁Frøken❁Smørblomst❁
Retro❁Vintage❁
Antik ❁ butik

Salon
Puk
Tlf. 32 26 30

Åbningstider:
Man./Fre. 9-18 · Lør. 9-14

Mandag-Fredag 9-18
Lørdag 9-14
salon puk

Contact: cell: +299 547494,
e-mail: jh@flyvepsykologen.com - www.flyvepsykologen

Pollesmurerfirma aps

Nauja

v

Erene

Tlf. 329797

Frøken Smørblomst

puk@puk.gl · Inspektørbakken 9B

Certified by and full member
Aviation Psychologist
of EUROPEAN ASSOCIATION
JAKOB HAXHOLDT
FOR AVIATION PSYCHOLOGY
Aviation: HF (Human Factors), CRM, ISMS, Investigations,
Clinical, Crises
Det offentlige, virksomheder og forsikringer:
Human Factors: kursus, coaching, stress, ledelsesudvikling, faglig supervision.
Private: Angst, belastningsreaktioner, livskrise, parforhold, depression, rådgivning.

H.J Rinksvej 33

Inspektørbakken 9B (Salon Puk)

/Poul Erik Pedersen

BADEVÆRELSE
KØKKENFLISER
TRAPPEPGANGE

plm.firma@gmail.com

GANGFLISER

Alt tømrer-, snedker- og
VVS-arbejde udføres
v/ Karl Kristensen & Jes Møller
arktiskbyggeri@gmail.com

+299 224001 (Karl) /+299 230420 (Jes)

 Igaﬃmmi

errorsinermilu
atortorissaarutitigut
 Kiﬀartuussisarpugut
Kiﬀartuus Ikkussilluta tuniniaallutalu sineq tuniniaanerlu, ataatsi Taartissaateqarluarpugut
moortut
 Servicering
 Montering og
 Salg

af hvidevarer
udvalg af
reservedele

 Godt

Service og
salg - under
samme tag

Nukullak 3-A · Kontor: 312131 · info@hvt.gl

H.A. Bogføring

DAMEKLIP:
Man.-Tirs.-Ons. 295,Tors.-Fre.- Lør. 300,HERREKLIP:
295,-

IDHAIR PRODUKTER
KAN KØBES

BETONRENOVERING
Nujaleriffik

PUDSARBEJDE
SLIGLAG

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

GLASBYGGESTEN

Din fagmand

✔ Afpassede Tæpper (mange størrelser)
✔ Væg-til-væg Tæpper
✔ Gulvslibning
✔ Gulvarbejde

Natilerisoq

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

Byens
billigste
tæpper

Martek Boat Charter

v/Helene Andersen

Telefon 55 43 72

Se priser og tilbud på
www.martek.gl
H.A. Bogføring · Postboks 610 · 3900 Nuuk
Tlf. 554372 · ha@hcandersen.gl

Mobil 53 42 84

E-mail martek@martek.gl
Telefon +299 487348

Welcome to
fitnessgl
fitnessgl
fitnessgl

NUUK
ILULISSAT
AASIAAT

open 24 hours • 365 days

www.fitnessgl.gl
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Nuuk
Bay Adventures
Targa 25.1 Boat Charter

KIGUTIT
KIGUTIGISSAASUNUT
NAKORSAANNUT Kigutitit misissortinniarlugit
Nal. 7:30-7:45
akeqanngitsumik
80 11 10-mut sianerit

salitsinniarlugillu nal. 9:00-9:15
34 84 84-mut sianerit

+299 23 15 60
www.nuukbayadventures.gl
info@nuukbayadventures.gl

Kalaallit Nunaanni Peqqinnissaqarfik
Det grønlandske Sundhedsvæsen

Akupunktur & Velvære

v/Maria Kruuse

Individuel behandling i form af:
· Akupunktur
· Fødevareallergi
· Auriculo - terapi
· Massage
(øre-akupunktur)
· Forever Living - Aloe Vera
· Posturologi
- vitaminer - mineraler
· Laser - behandling

Mobil 527574
vmkruuse@gmail.com
Efter aftale
akupunktur & velvære

Luksus
hotellejligheder
Angerlarsimaffippalaartut inissiaatigut
assigiinngitsunik akillit angissusillillu
attartugassat takukkit Sydbo.gl
Se vores lejligheder som er indrettet
som et hjem i forskellige størrelser
og priser på vores hjemmeside
Sydbo.gl

• Grønlandsk husﬂid
• Postkort + plakater
• Keramik krus m.m.
• Lysestager m.m.
• Mobilcover

IMANEQ 1 - 1.SAL, NUUK CENTER

Vi ordne alle opgaver indenfor
KØRSEL MED
LASTBILKRANEN
Du er altid velkommen til at
kontakte os, vedr. pris og evt. tilbud

BYENS TRANSPORT & UDLEJNING

Boat Charter

TIDSBESTILLING TIDSBESTILLING
TIL TANDLÆGE TIL TANDPLEJER
Ring gratis 80 11 10
kl. 7:30-7:45

Undersøgelse og tandrensning
tlf. 34 84 84 kl. 9:00-9:15
Kalaallit Nunaanni Peqqinnissaqarfik

qvist
køreskole
Det grønlandske Sundhedsvæsen

TLF. 55 71 68

Postboks 5166 · 3905 Nuussuaq
Telefon 55 68 98 · Mail: Beomf@Beomf.gl

INFO@QVIST.GL

QVIST KØRESKOLE

KIR OP R A K T OR
AK U P U NK T ØR

ERIK´s RØR

Kontakt: 530874 · info@sydbo.gl

•Små møbler
• Lamper
• Spejle +
billedrammer
• Happy light

Nuuk Bay Adventures

med International Certificat fra Shanghai
University Hospital Kina-2000
v

/GÂBA

BROBERG

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

R U U J O R I L E R I S O Q

Erik Dahl-Mikiassen
Nuniaffik 9-102 · 3905 Nuussuaq
erikdahlmikiassen@gmail.com
Mobil: +299 25 58 24

54 38 58 / 32 64 79

gababroberg@gmail.com

HEALING
Terapi Samtale
Krop Terapi Massage
Husrenselse

Tænker du
varmepumpe
kontakt os
i dag

Bolanderregnskab
Susanne Bolander,

• Bogføring
Revisor HD
• Afstemning
• Løn
• Administration ejer- og andelsboligforeninger
• Årsrapport

Kontakt:

TIDSBESTILLING
550633

Mobil: 554237 · nic@nicsvvs.com · www.nicsvvs.com

HotelNuuk
Eksklusive huse i hjertet af Nuuk
4-6 pers. fra 1.995,- pr. nat
Enkelteværelse m/tv 895,Dobbeltværelse m/tv 995,- pr. nat

+ 45 21 54 88 74
susanne@bolanderregnskab.dk

ABC
Arctic Boat Charter

Fri internet

Kan købes i de fleste butikker & KNI Engros,
Pisiffik Nuuk Center
www.water.gl · pp@water.gl

www.hotelnuuk.gl
INFO@HOTELNUUK.GL
+299 484400/+299 553201

CVR 39192055

Always Best Choice

abc@abc.gl +299 53 38 80
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Matumiik matumik katersuiniarneq
INDSAMLING DØR TIL DØR
Dør til Dør indsamling
sker 29. September 2019
Matumiit matumut katersuniarneq
ingerlanneqassaaq 29. September 2019

Interesserede kan hente indsamlingsbøsser i
Oles Varehus den 29. september Kl. 11.00 - 16.00.

Nunaqqatigut illoqarfimmi angalaarusuttut nakkaatitsivinnik
aallersinnaapput Oles Varehus-imut nal. 11.00-16.00.

Vindernes navne bliver offentliggjort senere og får en
T-shirt med Neriuffik logo 

Amerlanerpaanik katersuisimasut avammut
nalunaarutigineqassapput, tujuuluarannallutillu Neriuffiup
ilisarnaataanik naqinnilimmik 
Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta / Venlig hilsen
Neriuffik Nuup siulersuisui / bestyrelsen for Neriuffik Nuuk

- Neriuffik tapersersorpa / støtter Neriuffik

Neriuffik Nuuk · Boks 1445 · Tlf. 558598 · Facebook: Neriuffik Nuuk · neriuffik-nuuk@hotmail.com
Årligt medlemskontingent: 75 kr. Bankkonto nr.: Grønlandsbanken 6471-7658734

Nuuk Vand & Varmeservice

NVVS.GL

sud_cs0092.tif

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

SAMTALETERAPI

/ Psykoterapeut Jeannie Lauritzen

v

© & Distribution: www.knightfeatures.com / www.pib.dk

Jeg kan hjælpe dig
med følgende:

IPL LASERBEHANDLING
BOTOX & FILLER
ANSIGTSBEHANDLING
DIAMANTPEELING
SLANKEBEHANDLING
m.m.

•
•
•
•

Problemer i dit parforhold
Hvis du har mistet
Manglende selvværd
Redskaber til at finde din
plads i livet
• Senfølger efter incest

Mobil: 252304 - jeannielauritzenterapi@gmail.com
FB: Psykoterapeut Jeannie Lauritzen

Naasuerniarfik
BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

IQ Naasuni ukua suliarisarpagut:
Ilisinermi Kransit
Illerfiup qaavani naasut
Katittunut naasut
Naasut qilertat
Allarpassuillu

Nuummi hotellejlighed-it pitsaasut
aammalu Vandrerhjemmet Illu
Nuuks bedste hotellejligheder og
Vandrerhjemmet Illu

ellness
Mobil: 491111 · Lægeeksamineret kosmetolog

www.harderterapi.dk

iq NAASUT

Tlf. 321676 · iqnaasut@iqnaasut.gl

Akit/Fra kr.

375,-

miit unnuineq ataaseq /pr. nat

www.hotelnordbo.gl, tlf. 32 66 44

5

ONSDAG 25. SEPTEMBER 2019

Atuutilissaaq Ataasinngorneq 23/9 Sapaat 29/9-2019 ilanngullugu /
Gælder fra Mandag den 23/9 til og med Søndag den 29/9 - 2019

All
You
need is
is

Coffee

ALLE HELE
KAFFEBØNNER,
200 - 1000 g

-40%
Naqinnerlutanut nioqqutillu nunguttoorsimasinnaanerinut allannguisitsisinnaanerillu sillimaffigeqquneqarput / Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
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Meeraanermi angerlarsimaffik ilinnut
qanoq isumaqarpa
All.:
Nuummi Eqqumiitsulianik Saqqummersitsivik
Meeraanermi angerlarsimaffik suua?
Tamanna Nuummi innuttaasunut oqaluttuaritikkusupparput.
Pigisamik imaluunniit peqummik meeraaninni
angerlarsimaffinnik takussutissiisumik, meeraaninni
angerlarsimaffinneersumik imaluunniit tassunga eqqaanartumik peqaruit saqqummiunnissaa soqutigaarput. Pigisat taanna ilinnut qanoq isumaqartiginersoq pillugu oqaluttuaq ilanngullugu pigisat saqqummersitsinermut ilaatikkusupparput!
Nuuk Nordisk 2019-imi Niels Lyngep Illua saqqummersitsivigissallugu Nuummi Eqqumiitsulianik
Saqqummersitsivik, Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu aamma Nuutoqaq - Nuuk Lokalmuseum suleqatigiissuteqarput.
Septemberimi katersugaasiviit suleqatigiittut pingasut nunaqartut pigisaannik katersissapput, meeraanermi angerlarsimaffik qulequtaralugu. Pigisat
tamarmik oqaluttuartalerlugit katersorneqassapput;
sooq pigisaq taanna meeraanermi angerlarsimaffimmut eqqaanarnersoq imaluunniit qanoq takussutissiinersoq.
Niels Lyngep Illua Gertrud Raskvej 24-imiippoq.
Illu 1950-ikkunnitut pequteqarluni atatinneqarpoq, piffissamik taassuminnga oqaluttuartutut. Palasip Niels Lyngep illu pigisimavaa. Illu Nuutoqaq
- Nuuk Lokalmuseum-imut atavoq. Illu marlunnik
qulereeqarpoq; ataaniipput Niels Lyngep pigisimasai, qulaaniippullu ilioraaviit saqqummersitsiviit.
Saqqummersitat qulaaniittut Nuuk Nordisk 2019
nalaani taarserneqassapput.
Niels Lyngep Illuani nuummiut pigisaat ilanngunniarpagut – LARM-imit (grafikeri Kenneth Olsson
aamma tusagassiortoq atuakkiortorlu Jakob Fälling)
toqqartorneqarsimasut aaqqissuunneqarsimasullu.
LARM 2015-imi aamma 2017-imi Nuuk Nordiskip nalaani tamatumalu kingorna Nuuk nuummiullu
saqqummersissimavaa, ilaatigut Kalaallit Nunaanni
eqqumiitsuliorneq kulturilu pillugit atuagassiaq

Nuummi katersugaasiviit pingasuusut – Nunatta Katersugaasivia, Nuutoqaq aamma Nuummi Eqqumiitsulianik Saqqummersitsivik –
suleqatigiillutik Nuummiut allallu soqutiginnittut meeraanerminni pigisaannik suleqatigiillutik katersipput. Taakku Nuuk Nordisk
Kulturfestivalimi oktobarimi pisussami Niels
Lyngep Illuani saqqummersinneqassapput.
De tre museer i Nuuk
– Nationalmuseet, Bymuseet
og Kunstmuseet – samarbejder
om og indsamler barndomsgenstande fra nuummiutter
og andre interesserede,
der skal bruges til at
sætte Niels Lynges Hus
i spil under Nuuk
Nordisk Kulturfestival
i oktober.

Neriusaaq suleqatigalugu.
LARM Niels Lyngep Illua aallaavigalugu suliaqassaaq kiisalu sammisaq meeraanermi angerlarsimaffik aallaavigalugu illoqarfimmi workshoppertitsillutillu saqqummersitsissapput.
Inini allerni katersugaasiviit taakku pingasut tusarnaagassiamik podcastimik sanaleruttorput, Niels
Lyngep paniata Lisa Lynge Hesseldahl-ip, Gertrud
Rask Vejimi meeraanermi angerlarsimaffimmini
oqaluttuaanik imaqartumik.
Meeraanermi angerlarsimaffik pillugu saqqummersitsineq Niels Lyngep Illuani Nuuk Nordisk
Kulturfestivalimi 6.-13. oktobarimi pisussami takusarneqarsinnaassaaq. Pigisat tamarmik qularnaatsumik toqqorneqassapput, paarineqassallutik kiisalu
oktobarip qeqqata missaani saqqummersitsineq
naammassereerpat piginnittunut utertinneqassal-

Hvad er barndomshjem for dig
Af Nuuk Kunstmuseum
Hvad er et barndomshjem?
Det vil vi gerne have folk i Nuuk til at fortælle os
om.
Har du en ting eller en genstand, som viser og er
fra eller minder om dit barndomshjem, så vil vi gerne låne og udstille den sammen med din fortælling,
om hvad denne ting repræsenterer for dig.
Nuuk Kunstmuseum, Grønlands Nationalmuseum
og Arkiv og Nuuk Lokalmuseum samarbejder, om
at sætte en særudstilling op i Niels Lynges Hus
under Nuuk Nordisk Kulturfestival 2019, og vi har
brug for jeres hjælp.
I september vil de tre museer indsamle genstande
fra lokale med en fortælling om, hvorfor denne genstand symboliserer, minder om eller er et barndomshjem.

Niels Lynges hus er et to-etagers hus på Gertrud
Raskvej 24, tidligere ejet af pastor Niels Lynge,
som i dag fungerer som en mindestue for 1950’ernes Grønland. På stueetagen står Niels Lynges
stuer med møbler fra 50’erne og i overetagen står
glasmontre, hvor udstillingerne kan skiftes. Huset
hører under Nuuk Lokalmuseum.
I overetagen af huset vil vi gerne inddrage nuummiutters genstande – kurateret og iscenesat af duoen
Larm (grafiker Kenneth Olsson og journalist og forfatter Jakob Fälling), der både i 2015 og 2017 satte
Nuuk og dets borgere i spil under og efter Nuuk
Nordisk Kulturfestival i form af publikationer og
udstilling. Blandt andet i samarbejde med det grønlandske kunst- og kulturtidsskrift Neriusaaq.
Larm vil bruge temaet ”Barndomshjem” til at
lave workshops og udstillinger rundt omkring i byen, herunder i Niels Lynges hus.

lutik.
Pigisat taakkualu oqaluttuassartaat saqqummiussassat Nuummi katersugaasiviit pingasuusut ammasarfiini tunniunneqarsinnaapput.
Nuummi Eqqumiitsulianik Saqqummersitsivik
- Nuuk Kunstmuseum: sisamanngorneq nal. 13-19
// tallimanngorneq, arfininngorneq, sapaallu nal.
13-17.
Nuutoqaaq – Nuuk Lokalmuseum: marlunngorneq aamma sisamanngorneq nal. 13 – 17 // sapaat
13 – 17.
Nunatta Katersugaasivia – Grønlands Nationalmuseum: marlunngorneq - sapaat nal. 13-16.
Suliniummut tapersiisut tassaapput NAPA, Nuuk
Nordisk Kulturfestival aamma Nuummi Najukkami
Ataatsimiititaliaq.
I underetagen er de tre museer i gang med at lave
en podcast, som skal sætte Lisa Lynge Hesseldahls
fortællinger i spil om sit barndomshjem i huset og
stuerne på Gertrud Rask Vej.
Udstillingen om barndomshjem vil blive vist i
Niels Lynges Hus under Nuuk Nordisk Kulturfestival 6.-13. oktober. Alle genstande vil blive opbevaret sikkert, passet på og tilbageleveres til ejeren efter
udstillingens ophør i midten af oktober.
Genstande og deres fortællinger til udstillingen
kan afleveres til de tre museer i byen i deres åbningstider.
Nuummi Eqqumiitsulianik Saqqummersitsivik
- Nuuk Kunstmuseum: torsdag kl. 13-19 // fredagsøndag kl. 13-17
Nuutoqaaq – Nuuk Lokalmuseum : tirsdag og
torsdag kl. 13 – 17 // søndag 13 – 17.
Nunatta Katersugaasivia – Grønlands Nationalmuseum: tirsdag - søndag kl 13-16
Projektet er støttet af NAPA, Nuuk Nordisk Kulturfestival og Nuuk Lokaludvalg.
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ELplus Grønland
Salg og service af lamper & hårde hvidevarer til både private, cafer, institutioner m.m.

Albaline serien er et populært
valg, hvis du søger en billig,
men stabil løsning til køkkenet

ALBALINE
PRODUKTER

FRIT VALG

275,-

SPAR OP TIL 124,-

Tilbuddene gælder fra 25. september 2019 til og med 2. oktober 2019 eller så længe lager haves.
Forbehold for udsolgte situationer og trykfejl
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WHIRLPOOL

køle/Fryseskab
hvid eller stål
Energiklasse A+
Støjniveau 38db
Højde 176cm
Bredde 59,5cm

Normalpris 4999,-

,
4
4
4
.
4
-

Spar 555,

Elplus Grønland • Issortarfimmut 9 • Tlf.: +299365000 • E-mail Elplus@Elplus.gl

MANDAG - TORSDAG: 09.00 - 17.30 • FREDAG: 09.00 - 18.00 • LØRDAG: 10.00 - 13.00

www.elplus.gl
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Jeg fylder

60 år

i september

I denne anledning
vil det glæde os, at se venner og
forretningsforbindelser og andre godt folk til

RECEPTION PÅ HHE
fredag den 27/9 kl. 16.00 - ca. 20.00.
KL. 20.15
vil vore gode musikalske venner spiller op til dans.
Vi håber at se mange af jer.
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Naasuerniarfik

GRATIS

UDVIDET
SYNSPRØVE

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Naasut qilertat tamarmik
allanik asseqanngillat

illoqarfinnilu naasuerniamit

UDEN TIDSBESTILLING
LING

eqimattanngorlugit
qiligaallutik.

½

Naasut qilertaatitit taamaalillutik immikkut
illuinnartuupput tamannalu pitsaasunik
pisininnut qularnaveeqqutaalluni.

PRIS

PÅ HELE BR

ILLEN

Ilinnartut
ersiallillu
q
uto qalin

Kig ind til synsevent i dagene den 30. september - 5. oktober.
Vi vil gerne passe på dit syn og din sundhed, så du kan slappe af og nyde
livets øjeblikke. Derfor giver vi dig en Udvidet Synsprøve (normalpris 298,-) og
samtidig halv pris på hele brillen i synseventdagene.

Hver eneste buket
er unik og håndbundet
af din

lokale blomsterhandler

15%-nik

ut
igisarpag
akikilliliiv
15%
Vi giver ÷
de og
n
re
e
til stud
r
te på alle
pensionis kken
uti
b
i
r
vare

Vi ses i Synoptik – Nuuk Center, Imaneq B3878, lej. 003. 3900 Nuuk, Grønland
Gratis Udvidet Synsprøve og tilbuddet med ½ pris på alle stel købt med Platin eller Diamant glas gælder
kun i forbindelse med butikkens synsevent. Kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter.

Det betyder, at din buket er
noget ganske særligt og dét er din
garanti for at du får kvalitet.

iq NAASUT

Tlf. 321676

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

AKIKITSORPASSUIT Meget mere discount

ALG
FRIT V

15.-

10.-

HUSK KUN
DIGITALAVIS

Vi ønsker at sætte mere fokus
på miljøet. Se vores tilbudsavis
på super1.gl

ALG
FRIT V

20.-

Tilbuddene er gældende fra den 24.09.19 til 29.09 2019 - så længe lager haves.
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K
U
U
N
A
G
I
F
R
ILLOQA
Sumi najugaqarpit aamma illoqarfiup
immikkoortuata najukkavit suut
ilisarnaatigai?
Nuummi illoqarfiup pisoqartaani Avannarlerni
najugaqarpunga.
Illoqarfimmi aqqusineq sorleq
nuannernerpaava?
Tuapannguit/Kuussuaq – illoqarfiup immikkoortua meeraaffigisara, tamaanimi arsaattaratta,
sisorartarluta aamarsuillu qaleriiaakkat tamaani
takussaalluartut pinnguarfigisarlugit.
Nuummi suut takornariamut
takutikkusuppigit?
Illoqarfiup nutaanngitsortaa Nuutoqaq, sisorariartarfivut (ujakkaarfiit/sangusaarfiit sisupiloorfiillu) allanik asseqanngitsut. Nuup eqqaani
umiatsiamik angalaarneq aamma ajornavianngilaq.
Nuummi suut orninnaveersaartarpigit
aamma sooq?
Sumiiffiit inuit ersiinnartumik ikiaroornartumik
tuniniaaffii ornissallugit nuannarinngilakka.

MIT NUUK
Hvor bor du og hvad kendetegner din bydel?
Jeg bor i Nuuk gamle bydel i Avannarliit
Hvilken gade er byens bedste?
Tuapannguit og Kuussuaq – min barndoms
bydel, hvor vi spillede fodbold, stod på ski og
legede nede i kulbunkerne, som var en stor del
af området, dengang.
Hvad vil du vise i Nuuk for en turist?
Den gamle bydel samt vore skiområder (langrend og alpin), som er unikke. En lille sejltur
omkring Nuuk er heller ikke dårlig.

Albrecht Damgaard
Suliffeqarfik Grønlands skibs- & entreprenørværksted
(Nuukullammi saffiorfik)

Nuummi nerisassat suut mamarnersaappat?
Kalaallisut appat suaasalerlugit igaat aamma
Thailandimiut nerisassaataat.
Nuummi ukiukkut sulerisoqartarpa?
Sisorarneq – arsarnerit isiginnaarlugit qiiallunilu

Nuummi aamma sunik sammisassaqarnissaa
kissaatiginartissinnaaviuk?
Inuusuttunut nalinginnaasunut amerlanerusunut sanaartortoqassasoq aamma akissaqartitaminnik inigisaminnut akiliisassasut. Ilumoorsinnaanngilarmi 30-liinissamik tungaanut angajoqqaaminni najugaqaannartassappata.
Pisinnaasuuguit Nuummi suna
allanngortissagaluarpiuk?
Illoqarfimmi saliinerussagaluarpunga. Ukiuni
kingullerni saligaanneruleraluarpoq.
Nuummi suna tulluusimaarutigisarpiuk?
Napparsimmavitoqqami inunngorsimanera
aamma erinarsuut ”Nuuk qulaallugu” erinarsuusiarisimagakku.

Privat foto

Albrecht Damgaard
Grl. skibs & entreprenørværksted
(lokal smedeværksted i Nuukullak)

Hvor undgår du at komme i Nuuk og hvorfor?
Jeg hader at komme steder, hvor folk åbenlyst
sælger stoffer.
Hvad er det bedste, man kan spise i Nuuk?
Grønlandsk alke suaasat og thai mad.
Hvad skal man lave i Nuuk, når det er vinter?
Stå på ski – se nordlys og fryse. 
Hvad så du gerne, man også kunne lave
i Nuuk?
Bygge flere boliger til almindelige unge menne-

sker, husleje de har råd til. Det kan ikke passe,
at de skal bo hos deres forældre til de bliver 30.
Hvad ville du forandre i Nuuk, hvis du kunne?
Jeg ville rydde lidt mere op rundt i byen. Det er
dog blevet bedre de sidste år.
Hvad gør dig stolt ved Nuuk?
At være født i det gamle sygehus samt at have
lavet sangen ”nuuk qulaallugu”

ONSDAG 25. SEPTEMBER 2019
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Tilbuddet gælder fra 1/9 til 31/10 2019

Supreme Continental - Dobbeltseng

Elevationsseng

Med skumboxe & SMART pocket vendbar madras.
Vælg mellem Medium eller fast hårdhed - Høj L-gavl
- Supreme magasinbox - Supreme vendbar Trendset Topmadras 40 mm. sommer/vinter side - Mål: 180x200 cm.
Vejl. Kr. 27.199,

180x200 cm. Med 60 mm. cooltex split-topmadras.
5-zonet Fast vendbar springmadras.
Antrazit stof. Inkl. Antrazit Galv og 10 cm. egetræsben
Vejl. Pris Kr. 16.999,-

TILBUDSPRIS

Kr. 19.999,- + fragt

TILBUDSPRIS

Leveringstid ca. 6-8 uger afhængig af destination

European House of Bed
Kontinentalseng

European House of bed – Boxmadras

Unique Continental med Gavl og stålben - 180 x 200 cm.
Med 40 mm. Latex topmadras.
Vælg mellem fast eller medium hårdhed.
Vejl. pris Kr. 14.298,-

TILBUDSPRIS

Kr. 11.999,- + fragt

Leveringstid ca. 6-8 uger afhængig af destination

Boxmadras (2 stk. á 90x200 cm.) 180 x 200 cm.
5-zonet Pocket madrasser
Vælg mellem fast eller medium hårdhed
Med 40 mm Latex topmadras i 180 x 200 cm.
Vejl. pris Kr. 10.796,-

Kr. 8.999,- + fragt

Leveringstid ca. 6-8 uger afhængig af destination

TILBUDSPRIS

Kr. 6.499,- + fragt

Leveringstid ca. 2-8 uger afhængig af destination

European House of bed – Boxmadras
Boxmadras 90x200 cm.
5-zonet Pocket madras
Vælg mellem fast eller medium hårdhed
Med 40 mm. latex topmadras
Vejl. pris Kr. 5.298,-

TILBUDSPRIS

Kr. 2.999,- + fragt

PEQUTITIT
MAANI
PISIARIKKIT
KØB DINE MØBLE
R
LOKALT

Leveringstid ca. 2-8 uger afhængig af destination

Følg med på vores hjemmeside www.moebelmagasinet.gl
Møbelmagasinet Nuuk APS, Issortarfimmut 1, 3900 Nuuk, Tlf. 322176, E-mail: moebel@sofa.gl
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Welcome to
fitnessgl
fitnessgl
fitnessgl

H.A. Bogføring
v/Helene Andersen

NUUK
ILULISSAT
AASIAAT

Telefon 55 43 72

GRAVSTEN MINDESTEN M.M.M.

Hurtig og omhyggelig udførelse, gratis opsætning på kirkegård i Nuuk.
Hurtig levering på kysten. Kontakt os:
Butik Malou i Nuuk · Mobil/sms: 554400
Mail:karlbejders@gmail.com
STENHUGGERIET- er en del af Grønlandsk Produktion A/S, Box 364, 3900 Nuuk
For fremme af landbaseret egenproduktion i Grønland

Alt i

Smede- og Maskinarbejde

open 24 hours • 365 days

udføres

www.fitnessgl.gl

H.A. Bogføring · Postboks 610 · 3900 Nuuk
Tlf. 554372 · ha@hcandersen.gl

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

Umiarsuit takornariartaatit tikiffissaat
Anløbsprogram for krydstogtskibe
Umiarsuaq/Skib

Ulloq/Dato

Tikiff./Ank.

Aall./Afg.

Sumin./Fra

Ilaasut/pax

Sumiut/Nationalitet

Nuuk

2019.09.27

06:30

16:00

Qaqortoq

132

USA

Silver Explorer

Se flere anløb på http://corporate.greenland.com/en/cruise-greenland/

STARK FEJRE FØDSELSDAG
HELLY HANSEN
WORKWEAR
VINTERJAKKE

99.-

Model Chelsea evolution.
Super fed jakke i slidstærk
materiale og aftagelig
hætte. Jakken er foret
med Primaloft ®, som
gør at jakken er tynd
og man har stor
bevægelsesfrihed.

FØ DS ELSDAG SPRI

S PAR 100.-

1 strålefunktion, glidestang i krom og 1,5 meter
bruseslange.
(Best. nr. 1878301)

S

1.499.S

Lørdag den
28. september vil der
være en håndsav til
de første 25 kunder.
Der vil være kaffe og
kage kl. 8.00-9.00.

TARGET BASIC BRUSESTANGSÆT

(Best. nr. 1989156)

00.PAR 1.1

299.-

ER 2019

S PAR 190.-

1.195.-

DUNLOP VINTERSTØVLE

S PAR 600.-

B&D SLAGBOREMASKINE

Model Blizzard. Foret vinterstøvle af
pvc der beskytter ned til -15 grader.

BL188K1B. 18 volt slagboremaskine
med 2 stk. 1,5 Ah Lithium-Ion batteri.

(Best. nr. 1609787)

(Best. nr. 1879511)

Tilbuddene gælder fra fredag d. 27. september til lørdag d. 19. oktober 2019

TILBUDDENE GÆLDER FRA FREDAG D. 27. SEPTEMBER TIL LØRDAG D. 19. OKTOB

STARK Ilulissat
STARK Aasiaat

BESØG OS PÅ FACEBOOK
STARKKALAALLITNUNAAT

Neqeroorutit allat
quppersagaliatsinni
takukkit imaluunniit
ut
alakkaruk nittartagarp
www.STARK.gl

STARK Sisimiut

STARK Ilulissat
STARK Aasiaat
STARK Sisimiut

STARK Nuuk
STARK
Qaqortoq

STARK Tasiilaq
STARK Nuuk

STARK Nuuk

Se flere tilbud i vores avis
på
eller besøg hjemmeside
www.STAR K.gl.

Box 140 • 3900 Nuuk • Tlf. 38 37 70

STARK
Qaqortoq

Medlem af CSR Greenland

Tour de Nuuk - Efterår 2019
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.
14/10

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

6,10 km

Tirs.
15/10

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

7,8 km

Ons.
16/10

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

Nal./kl. 17.30

Tors.
17/10

4. Etape. Bakkeløb (3 x 2,76 km)
Aallarfik/Start: Stanislaw Isikkivia

7,95 km

Nal./kl. 17.30

Fre.
18/10

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

Nal./kl. 17.30

Lør.
19/10

6. Etape. Trappeløb
8,15 km
Aallarfik/Start: NSP/NAAPE Klubhus

Nal./kl. 11.00

Søn.
20/10

7. Etape. 400 vej
4,0 km
Aallarfik/Start: NSP / NAAPE Klubhus

Nal./kl. 11.00

Arpanneq tamaat katillugu / Løb i alt : 49,11 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
Har i spørgsmål, kan i kontakte :
antonmp73@gmail.com eller/imal. 487773 (Anton M. Petersen)

Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, trykfejl og udsolgte varer samt forsinkede leverancer. Så længe lager haves.
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Naasuerniarfik

NUNATTA ATUAGAATEQARFIA

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Naasut qilertat tamarmik
allanik asseqanngillat

illoqarfinnilu naasuerniamit
eqimattanngorlugit
qiligaallutik.

Ilinnartut
ersiallillu
q
uto qalin

15%-nik

ut
igisarpag
akikilliliiv
15%
Vi giver ÷
de og
n
re
e
d
til stu
r
te på alle
pensionis kken
uti
b
i
r
vare

Naasut qilertaatitit taamaalillutik immikkut
illuinnartuupput tamannalu pitsaasunik
pisininnut qularnaveeqqutaalluni.

Hver eneste buket
er unik og håndbundet
af din

lokale blomsterhandler
Vi sælger øreringe lavet af porcelæn
og pyntet med sand fra Grønland.
De er produceret lokalt i Nuuk
af keramikeren
Kristine Spore Kreutzmann.

iq NAASUT

Tlf. 321676

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

Grønlands Landsbibliotek · Central Library of Greenland

www.katak.gl

Unnuk Kulturisiorfik
2020-mut peqataagitsi!
Unnuk Kulturisiorfik 2020 ingerlanneqassaaq arfininngorneq
januaarip 18-ianni.
Peqataaniarluni nalunaarneq aaqqissuussanillu saqqumilaartitsineq
ukioq manna elektroniskimik ingerlanneqassapput.
Unnuk Kulturisiorfimmut peqataarusuttut nittartagaq
www.kulturnat.gl atorlugu nalunaarsinnaapput pilersaarutinillu
immersuillutik (upload) kingusinnerpaamik decembarip 18-iat 2019.
Pilersaarutit kalaallisut qallunaatullu allaqqassapput.
Paasissutissiilluni ataatsimiinnissamut aggersaavugut sisamanngorneq
septembarip 26-anni nal. 14.00 Nunatta Atuagaateqarfiani.
Aggialluarisi!

5

Vær med til Kulturnat 2020!
Kulturnat 2020 afholdes lørdag den18. januar.
Tilmeldingen og offentliggørelse af events foregår elektronisk. Brug
www.kulturnat.gl til tilmelding og upload programmet på hjemmesiden
senest den 18. december 2019.
Programmet skal være både på grønlandsk og dansk.
For at starte planlægning af Kulturnat 2020 indkalder vi hermed repræsentanter fra institutioner/virksomheder og foreninger til møde torsdag
den 26. september kl. 14.00 på Nunatta Atuagaateqarfia.

Vel mødt!
nunatta atuagaateqarfia

Anaanat - Ataatat
kisimiittunut neqoroorut
Arﬁninngornerit tamaasa nal. 17.00-18.00
Nuussuup timersortarﬁani meeqqat peqatigalugit
badmintonertitsisarpugut.
Saniatigut pinnguartoqarsinnaavoq, arsartoqarluni, il.il.
Anaananut ataatallu kisimiittunut neqeroorut
nittarsaakkusupparput, meeqqat nuannisartaqaat.
Takkunnisarsi qilanaaralugu.

Tilbud til
enlige mødre og fædre
Hver lørdag mødes vi til badminton
i Nuussuaqhallen fra 17-18.
Der er også mulighed for andre lege eller boldspil,
da vi har hele hallen i en hel time!
Børnene elsker det, og vi glæder os til at se jer!

Meeqqat Ikiortigit, Lokal foreningen Nuuk
Red Barnet Kalaallit Nunaat
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AKISUANERIT
FESTIVAL
2019
4. – 6. OKTOBER

KATUAQ BIO

UGE 39

Pingasunngorneq / Onsdag

18/9

Diego Maradona  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . sidste forestilling 18 .00
Angel Has Fallen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . sidste forestilling 21 .00
Sisamanngorneq / Torsdag

19/9

Ad Astra .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .00
Ready or Not  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00
Tallimanngorneq / Fredag

20/9

Ready or Not  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .30
Ad Astra .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00
Arfininngorneq / Lørdag

21/9

Ad Astra .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .00
Ready or Not  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00
Sapaat / Søndag

22/9

Ready or Not  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .30
Ad Astra .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00
Ataasinngorneq / Mandag

23/9

Ad Astra .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .00
Ready or Not  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00
Marlunngorneq / Tirsdag

24/9

Ready or Not  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .30
Ad Astra .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . sidste forestilling 21 .00
Pingasunngorneq / Onsdag

25/9

Ready or Not  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . sidste forestilling 18 .30
Roger Waters: Us + Them  .  .  .  .  .  .  .  . One Night Only 21 .00

JULIE
ZIKAZA
RASMUS LYBERTH
NANOOK
ADAM & KIMMERNAQ
ENOK POULSEN M. BAND
ULF FLEISCHER/PAARISA BAND
MIKE THOMSEN

Kulturikkut tapiisartoq:
Kultursponsor:

Erhvervsklub tapiisartut / sponsorer:

Tapiisartut allat / Andre sponsorer:

Billitsit nittartakkitsinni inniminnerlugillu pisiarisinnaavatit:
Køb og reservér billetter på vores hjemmeside:
www.katuaq.gl
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Pikialaartitsineq Nunanik Avannarlernik
tamamik Nuummut qaaqqusisoq
All.: Per Bloch, NAPA
Pingajussaanik Nuuk Nordisk Kulturfestival oktobari pisussanngorpoq -aaqqissuisullu pisussanik
inerisaallutillu pilersaarusiuleruttorput.
”Nuuk Nordisk tassaavoq festivali Nunatsinnuinnaanngitsoq aammali Nunanut Avannarlernut sammisoq. Kulturikkut pikialaartitsineq Nunanik Avannarlernik angerlarsimaffitsinnut tikeraartitsinerusoq,
festivalimi ataqatigiissaarisut ilaat, Madelaine
Gordon Graadahl, oqarpoq. Nuka Carmen Bisgaard,
aamma ataqatigiissaarisuusoq ima nangippoq: ”Festivali isiginnaartitsivinnik saqqummeriaatsinillu allaalluinnartunik
takutitsiviusarpoq. Taamaammat najuuttut - qitinnermik, tusarnaartitsinernik, isiginnaartitsinermik,
appisimaarnermik, nerisaqarnermik, takutitsinernik, filmernermik allarpassuarnilluunniit Nunani
Avannarlerni kulturimik tupinnaannartumik
misigi-saqarsimallutik angerlartarput.” Festivalip
tamatigoortuunera aqutsisoqatigiit kikkuunerata
aamma akutippaa: Madelaine Gordon Graadahl,
Norgemeersuuvoq ilitsersuisoq suliuteqartoqartillugulu piviusunngortitsisartutut sulialik, Nuka
Carmen Bisgaard, Kalaallit Nunaanneersuuvoq
eqqumiitsu-liortoq kulturip silarsuaani ilisimaneqarluartoq aamma Jonas Nilsson, Danmarkimeersoq, nipilersoqatigiinni Small Time Giantsikkunni tumerparpaartoq.
Taanna oqarpoq: ”Pisussat aaqqissuuppagut isumassarsiat pikkoriffiillu paarlaasseqatigiissutiginissaat siunertaralugu aamma innuttaasunut qassinilluunniit ukiulinnut tamanut soqutigisanullu assi-

Festivalen som
inviterer hele
Norden til Nuuk
Af Per Bloch, NAPA
Den tredje Nuuk Nordisk Kulturfestival udspiller
sig til oktober og holdet bag festivalen er i fuld
gang med at udvikle og planlægge indholdet.
”Nuuk Nordisk er en udadvendt festival med fokus på hele Norden og ikke kun på Grønland. En
kulturfest hvor vi inviterer hele Norden hjem til os”,
fortæller en af festivalens koordinatorer, Madelaine
Gordon Graadahl.
Nuka Carmen Bisgaard, som også er koordinator
for festivalen, fortsætter:
”Festivalen vender op og ned på scener og udtryksformer. Publikum kommer til at gå hjem med
nogle vilde oplevelser inden for dans, koncerter,
teater, musik, mad, udstillinger, film med mere
og derfor også med ny viden om andre kulturer i
Norden.”
Festivalens alsidighed afspejler sig også i sekre-

Nuuk Nordisk 2017-imi nuannisartoqarluarpoq, malussarissutsillu atorluarneqarlutik
aaqqissuisullu 2019-imi taama pisoqaqqinnissaa anguniarpaat.
Stemningen og sansningerne blev dyrket på Nuuk Nordisk 2017 og det stræber arrangørerne efter at gøre igen
her i 2019. Ass./Foto: NAPA

giinngeqi-sunut tamanut naapisitsiniarluta.”
Aqutsisoqatigiit aperigaanni suut pisussanut ilaassanersut ila taakkartugaat ikinngeqaat, qalleraatiinnavippullu: Qallunaaq Swan Lee-kkunni erinarsortartuusimasoq, Pernille Rosendahl. Meeqqanut
atuakkialerisitsineq. Gudrun Haslep sinnattut pillugit allagartarsualiarititaasa tamanut saqqummiunnerat. Alexander Oscar, Nunarsuarmi tamarmi atugaa Complicated maannakkorpiaq tusaamasaq,
soorunalumi Da Bartali Crew, Nunani Avannarlerni
Siunnersuisoqatigiit Nipilersornermut Nersornaataanut innersuunneqarnikut aamma appisimaassapput.

Kikkulluunniit aamma eqqumiitsuliortut arlallit
Narsarsuarmi Bliok 1-imiit blok 10-mut suliaannik
inissianut iserlutik alakkarterisinnaajumaarput - nipilersuutit, takusassiat qitinnerillu misigisassanut
ilaajumaarlutik.
Misigisassat immikkuullareqqissaarumaarput kulturimillu uummarissaasuusut ilaatigut tassaapput
Karina Møller, Makka Kleist, Alexander
Montgomery-Andersen, Hans-Ole Amossen aamma
Josef Tarrak allallu.
Pikialaartitsinermi pisussat allattorsimaffiat
nutaa-nik immertuartoq ukunuuna malinnaaffigisinnaavat: Facebook aamma www.nuuknordisk.gl

tariatets sammensætning. Madelaine Gordon
Graadahl er instruktør og producent og fra Norge,
Nuka Carmen Bisgaard, er kunstner og kulturpersonlighed og her fra Grønland, Jonas Nilsson er
trommeslager i Small Time Giants og er fra Danmark.
Han fortæller:
”Vi prøver at skabe en platform for at udveksle
idéer og kreativitet og at præsentere det for publikum, så der bliver noget for enhver alder og smag.”
Når man spørger den energiske trio om at løfte
sløret for noget af programmet, taler de nærmest i
munden på hinanden:
Koncert med den tidligere Swan Lee-sangerinde,
Pernille Rosendahl. Litteraturarrangementer for
børn. Gudrun Hasles bannerparade for Nuuks borgere om deres drømme. Alexander Oscar, som lige
nu hitter internationalt med Complicated og så spiller Da Bartali Crew, som netop er blevet nomineret
til Nordisk Råds Musikpris.
Publikum kan også opleve en stribe lokale kunstnere i et mega-projekt i Blok 1-10, hvor de kommer
ind og oplever boligerne på Sletten med musik,
installation og dansere. En helt unik oplevelse, hvor
grønlandsk kultur bliver gjort levende og sanselig af
Karina Møller, Makka Kleist, Alexander Montgomery-Andersen, Hans-Ole Amossen og Josef Tarrak
med flere.

Festivalens program annonceres løbende på
blandt andet Facebook og på www.nuuknordisk.gl

Peqataasut qitinnermik, tusarnaartitsinermik, isiginnaartitsinermik, nipilersornermik, nerisassanut
tunngasunik, saqqummersitsinernik, filminik allanillu
misigisaqarluarsimallutik aamma taamaattumik Nunani Avannarlerni kulturinik allanik nutaanik paasisaqarsimallutik angerlartassapput. Aajuna 2017-imi
festivalertoqarnerani.
Publikum kommer til at gå hjem med nogle vilde oplevelser inden for dans, koncerter, teater, musik, mad,
udstillinger, film med mere og derfor også med ny
viden om andre kulturer i Norden. Her er det fra festivalen i 2017. Ass./Foto: NAPA
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Paasissutissiilluni ataatsimiinneq// Informationsmøde:

PILERSAARUMMUT QINNUTEQAAT QULLILERFIK // PROJEKTANSØGNING QULLILERFIK
Qullilerfimmi sanaartornissaq pillugu pilersaarusiornermut siunnersuut tusarusuppiuk?
Pilersaarusiaq pillugu paasissutissiilluni ataatsimiinnermut peqataagit.
Katuami ikinngutigiit inaanni tallimanngorneq septembarip 27-ani nal. 19-21.

Vil du høre om projektforslaget angående bebyggelse
ved Qullilerfik? Kom til informationsmøde om projektet
i Katuaqs Venskabssal fredag 27. september kl. 19-21.

Pilersaarusiamik piginnittoq taassumalu siunnersuisua pilersaarutitut siunnersuut pillugu
nassuiaateqassapput, piffissarititaq ingerlariaqqinnissaalu ilanngullugu oqaluttuaralugu,
kiisalu pilersaarusiornermut siunnersuummut tusarniaanerit kingulliit paasissutigineqassallutik.

Projektejer og dets rådgiver fortæller om projektforslaget,
tidsplanen og det videre forløb, mens vi orienterer om
processen for høringen af forslaget.

Tamassuma kingorna pilersaarusiaq pillugu inatsimmullu tunngasut pillugit apeqquteqarnissamut periarfissaqassaatit.

Herefter har du mulighed for at stille spørgsmål til projektet
og lovgivningen.

PILERSAARUSIAQ PILLUGU
Qinnuteqaatigineqartumi inissialiassat 56-iupput, biilinut uninngasarfissanut nunaminertassat aammalu Imanermiit qaqqaq sinerlugu Qapiarfiusaamut majuartarfiit uninngaarfissanik illernartallit.

OM PROJEKTET
Projektansøgningen omfatter 56 boliger, etablering af
parkeringsarealer og en offentlig rekreativ trappeforbindelse med opholdsplateauer langs fjeldet fra Imaneq
til Radiofjeldet.

Illuliornissamut qinnuteqaat nittakkami sermersooq.gl-imi tusarniaanerni atuarneqarsinnaavoq, kommunimi innuttaasunik kiffartuussivimmi aaneqarsinnaavoq imaluunniit
Sanarfinermut Avatangiisinullu ingerlatsivimmut oqarasuaammut 36 74 00-imut
sianerluni saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq.

Projektansøgningen kan læses på vores hjemmeside
under høringsportalen på sermersooq.gl eller udleveres
ved borgerservice og ved henvendelse til:
Forvaltning for Anlæg og Miljø på tlf.: 36 74 00.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik // Forvaltning for Anlæg og Miljø

Sarfaq City-Run 2019
Sarfaq City Run illit illoqarfinnut takkuppat arpannermut peqataagit!
Kom og løb med, når Sarfaq City-Run kommer til din by!

AUL aamma GrønlandsBANKEN suleqatigiillutik / I samarbejde mellem AUL og GrønlandsBANKEN

Nuuk 27. sep.
nal.18.00
Aqqusinersuaq - Kutterkajen

www.banken.gl · Tlf. 701234
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QAAQQUSIGIT

BLIV VÆRT

Nerisassiorneq pulaartoqarnerlu
nuannaraagit?
Taava illit pisariaqartippatsigit!
Er du vild med at lave mad?
Elsker du at være vært?
Så er det dig vi har brug for!
Uani atuaqqigit - Læs mere her

W WW.B U SIN E SS.G L
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Illuutip DTU-llu sanaartoriaaseq
nutaaq mianersoqqussutigaat
Sanaartoriaaseq nutaaq peqqissaarluni eqqorluinnartumillu ingerlatinngikkaanni annertuunik nillernersaqarsinnaavoq, DTU Bygimi sanaartornermut lektori Tove Lading nassuiaavoq

All. Poul Krarup
krarup@sermitsiaq.gl
Sanaartoriaaseq nutaaq Issittumi pissutsinut tamakkiisumik uppernarsarneqarsimanngilaq. Illuut sanaartukkanik nutaanik ajornartorsiuteqarsimavoq,
sanaartoriaaserlu sanaartornerni allani atorneqarmat
siunertaasutut sunniuteqassappat Illuutip sissuertoqarnissaa kajumissaarutigaa.
Sanaartortunut maluginiaqquarput inissiat nillernissaqarsinnaasut sanaartoriaaneq taamaattoq atorneqarpat, Illuummi pisortaq Jette Larsen oqarpoq.
Inissiat nillertut maalaarutigineqartut
Taamatut mianersoqqusinermi peqqutaavoq Illuut
Qinngutsinni Namminersorlutik Oqartussat inissiaataanni nutaarluinnarni nillerneranik maalaarutinik
tigusaqarsimammat. Inissianik 48-nik taaneqartartut
2017-imeersut pineqarput.
Tamatuma kinguneraa Illuutip DTU Byg qinnuigimmagu sanaartorneq misissussagaa, Jette Larsen
oqaluttuarpoq.
Attartortunit ilaatigut maalaarutigineqarpoq kiassarnerlunneq, kiassaateqarfimmi nillernertanik pilersoqartarnera, inip kiassarnissaanik ajornartorsiuteqarneq, natip nillernera kiisalu iikkat natillu nillernerat. Inissianili tamani assigiimmik ajornartorsiteqanngilaq.
DTU Bygimit nalunaarusiamik tigusaqarsimavugut, sanaartortunut saqqummiukkusutatsinnik, Jette
Larsen oqarpoq. Nalunaarusiami tassani inerniliussanit Illuutip taamatut sanaartornissaq mianersoqqussutigaa.
Jette Larsenip erseqqissarpaa Illuut entreprenørinik imaluunniit sanasunik uparuartuinianngimmat,
kissaatigiinnarluguli ajornartorsiutit inunnik inissiani taakkunani kukkusamik sananeqarsimasuni
najugaqartunik eqquisut maluginiarneqarnissaat.
Illuut sanaartukkat tunniunneqarneranniilli assigiinngitsunik suliniuteqarsimavoq attartortunut
ippinnartut killilersimaarniarlugit.
Misissuineq
DTU Bygimit samaartornermi lektori Tove Lading
sanaartornerup misissornera pillugu uani oqaluttuarpoq:
Suliassaraarput najugaqartunit ajornartorsiutit peqqutaasa nassaarinissaat, Tove Lading nassuiaavoq.
Paasivarput sanaartoriaaseq nutaaq eqqortumik
ingerlanneqarsimanngitsoq, oqarpoq.
Sanaartoriaatsimi nutaami iikkat silarliit anorimut
pitarnaveeqquteqanngitsumik sananeqarsinnaammata, tamannalu akikinnerullunilu pisariinnerulluni.

Periuserineqarpoq oqorsaatip immikkut ittup iikkamut tunorlermut soorlu betoniusumut qinnernik
ikkunneqarnissaa. Taamaassappat pisariaqarpoq
iikkap tunorliup nalilluinnarnissaa, taamaalilluni
oqorsaatit tunuini silaannartaqalernani. Oqorsaatit
aamma ussilluinnartumik katiterneqassapput.
Oqorsaatit tunuini silaannartaqarpat katiternerillu
ussinnatik taava sanaartugaq anorimut ussiissaaq.
Silaannaq nillertoq oqorsaatit tunuannut pissaaq
iigarlu nillertunngortillugu.
Tamanna suliap ingerlannissaanut annertuumik
piumasaqarpoq, minnerungitsimik nakkutilliisunut.
Kukkunerit annikitsut allaat ilungersunartumik
kinguneqarsinnaapput.
Paasivarput Unaaq 13-19-imi betonimik iikkat tunorliit oqorsaariaatsimut nutaamut atussallugit maniippallaartut. Matumani betonip maniinnera kisimi
pineqanngilaq, nalinginnaasumillu Kalaallit Nunaanni betonimik suliaqarnermut tunngasoq. Nalinginnaanerusumik iikkanik sanaartoriaaseqarnikkut
ajornartorsiuteqarnavianngilaq, periutsimili nutaami
periutsit maleqqissaarneqassapput. Betoni manissarlugu maninnerulersinneqarsinnaavoq, taamaassappalli periuseq aningaasatigut soqutiginarunnaassaaq, Tove Lading oqaluttuarpoq.
Kalaallit Nunaanni maannakkut sanaartorneqartuni allami iikkanik sanaartoriaaseq taanna atorneqarniarpoq. Sananissaalu piumasaqaatit immikkut maluginiarneqarnissaannut mianersoqqusisariaqarpoq – taamaanngippat siunissami najugaqartussat
nillerneranik annertuumik ajornartorsiuteqassapput.
Kingornalu iluarsiiniarnissaq akisussalluni.
DTU sanaartortunut, teknikerinut entreprenørinullu siunnersuutissaqarpoq: iikkat manissuunissaat
isumagineqassaaq, katiternerit ussilluinnassallutik,
ikkussuinissamut ilitsersuutit maleqqissaarneqassallutik.
Ilisimanngilarali periuseq Issittumi silap pissusaanut peqqarniitsumut naammattumik qajannaassuseqarnersoq, nangilluni oqarpoq.
Periuseq suli naammassillugu
piorsarneqarsimanngitsoq
Oqaatigaa periuseq Danmarkimi Islandimilu atorneqarsimasoq, naammassilluguli piorsarneqarsimanngitsoq ukiut marlussuit matuma siornagut
Qinngutsinni inissiat sananeqarmata.
Aamma Danmark Kalaallillu Nunaat assigiinngissuseqarput. Kalaallit Nunaanni nillernersaqalersarnerata kinguneri Danmarkimi silaannaannit kiannerusumit annertunerujussuupput.
Periuseq eqqoqqissaartumik atorneqarsimanngippat tamanna erngerluni malugineqassaaq. Kukkunissamut inissaqanngilaq, Tove Lading erseqqissaavoq.
Tove Ladingip ilisimanngilaa periuseq Issittumi
silap pissusaanut naammattunik pitsaassuseqarnersoq. Uppernarsaataanik takusaqarsimanngilaq,
naammattumillu ussissuseqarnera qulerutigalugu.
Nalunngilara periuseq ilaatigut Islandimi atorneqartoq, taakkuli akikinnerujussuarmik nukissiuute-

qarput, tassanilu nillernersat ussiinnerillu taamaaqataanik ilungersunanngillat, oqarpoq nangillunilu:
Uggornarpoq periuseq taama atugaatigilereersimammat Kalaallit Nunaanni iluamik misilittagaqalersimatinnani.
Periutsip nutaap atulerneranut peqqutaasoq alla
tassaasimavoq sananeqarnerani uumassuseqartumik
(qisummik) atuisoqannginnera. Qisuk eqqortumik
atorneqarpat ernumanartittorsuunngilarput. Atortut
uummassuseqanngitsut atoraanni imaanngilaq taava
oqumik pilersoqassanngitsoq. Sanaartukkamilli pitsaasumik peqqinnartumillu sananermi sanaartukkat
qulanaarnissaat isiginiassallugu pingaarneruvoq,
Tove Lading oqarpoq.

Misissuinerup eqikkarnera:
Tamakku tamaasa tunngavigalugit ajornartorsiutit peqqutaasut makkuupput:
• Oqorsaariaaseq niuerfimmi nutaarluinnaavoq
• Piffissami sanaartorfiusumi suliarinissaannut ikkussornissaannullu naammattumik
najoqqutassaqanngilaq
• Tamatuma kingunerisaanik tuniassiap atornerani ikkussuinermilu assigiinngitsutigut
kukkusoqarsimasoq – naammanngitsumik
ussissaaneq
• Iigaq maniitsoq (betoni) ussiitsumillu katiterineq
• Oqorsaatit tunuini silaannaq nillertoq iikkat
natillu nillernerannik kinguneqarpoq

Opsummering af
undersøgelsen:
På baggrund af dette tyder alt på, at problemerne er forårsaget af følgende:
• Isoleringssystemet var helt nyt på markedet.
• På byggetidspunktet forelå der ikke
fyldestgørende arbejds- og monteringsanvisninger
• Som følge af dette er der en række fejl i
anvendelsen af produktet og sammenbygningen med andre bygningsdele utilstrækkelig vindtætning
• Ujævn bagvæg (beton) og utætte samlinger.
• Kold luft bag isoleringen medfører kolde
overflader på vægge og gulve.
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2017-imi Qinngutsinni Unaaq 13-19-imi sanaartugaq 48 nillernersaqarnermigut maalaarutigineqartupilussuuvoq.
Byggeri 48 på Unaaq 13-19 i Qinngorput fra 2017 resulterede i mange
klager over kulde. Ass./Foto: Leiff Josefsen

Illuut og DTU
advarer mod ny byggemetode
Hvis den nye byggemetode ikke udføres omhyggeligt og helt korrekt, er der fare for alvorlige kuldebroer, forklarer lektor i byggeri fra
DTU Byg Tove Lading
Af Poul Krarup
krarup@sermitsiaq.gl
Ny byggemetode er ikke ordentlig dokumenteret
under arktiske forhold. Illuut har haft problemer
med nyt byggeri, og da metoden benyttes i andre
byggerier, opfordrer Illuut til påpasselighed, hvis
den skal virke efter hensigten.
– Vi vil gerne gøre byggebranchen opmærksom
på, at der er risiko for kolde boliger, når man bruger
denne byggemetode, siger direktør Jette Larsen fra
Illuut
Klager over kolde boliger
Baggrunden for denne advarsel er, at Illuut har
modtaget mange klager over kulde i helt nye selvstyre lejligheder i Qinngorput. Det er de såkaldte 48
boliger, der er fra 2017.
– Det resulterede i, at Illuut bad DTU, Byg om at
undersøge byggeriet, fortæller Jette Larsen.
Klagerne fra lejerne bestod blandt andet i, at der
var dårlig varmekomfort, dannelse af ispropper i
varmesystemet, vanskeligheder ved at opvarme
stuen, fodkulde samt kolde overflader på vægge og
gulve. Problemerne optræder dog ikke jævnt i alle
lejligheder.
– Vi har fået en rapport fra DTU, Byg, som vi
gerne vil præsentere for byggebranchen, siger Jette
Larsen. Det er ud fra konklusionerne i denne rapport, at Illuut nu opfordrer til påpasselighed mod
denne byggemetode.
Jette Larsen understreger, at Illuut med denne advarsel ikke ønsker at pege fingre ad nogen entreprenører eller håndværkere, men blot ønsker at gøre
opmærksom på et problem, som rammer de, der bor
i de boliger, hvor der er fejl i udførelsen.
.Illuut har siden afleveringen af byggeriet gjort en
række tiltag, som har begrænset generne for lejerne.
Undersøgelsen
Lektor i byggeri fra DTU Byg Tove Lading fortæller her om undersøgelsen af byggeriet:

– Vores opgave var at finde årsagerne til de problemer, der medførte klager fra beboerne, forklarer
Tove Lading.
– Det, vi fandt frem til, var, at den nye byggemetode ikke er udført korrekt, siger hun.
Den nye byggemetode går ud på, at man kan udføre ydervæggene uden vindspærre, hvilket kan
være billigere og enklere.
Teknikken er, at man skruer en særlig isolering
fast på en bagvæg af for eksempel betonen. Det
kræver, at bagvæggen er helt plan, så der ikke opstår hulrum bag isoleringen.
Samtidig skal isoleringen udføres med helt tætte
samlinger.
Hvis der er hulrum bag isoleringen, og samlingerne ikke er tætte, er konstruktionen ikke vindtæt.
Kold luft kan blæses om bag isoleringen og gøre
væggen kold.
Det stiller store krav til udførslen af arbejdet og
ikke mindst til tilsynet. Selv mindre fejl kan få alvorlige følger.
– Vi kunne konstatere, at betonbagvæggen på
Unaaq 13-19 er for ujævn til den nye isoleringsmetode.
At betonen er ujævn gælder ikke kun her, men er
helt generelt for den måde, man udfører betonarbejde i Grønland. Med en mere traditionel facadekonstruktion vil det ikke være et problem, men med den
nye metode er der meget snævre tolerancekrav. Man
kan godt gøre betonen mere jævn med afslibning og
puds, men så er metoden ikke længere så økonomisk fordelagtig, fortæller Tove Lading
Der er flere igangværende byggerier i Grønland,
hvor man vil anvende samme facadekonstruktion.
Der er grund til at advare om at være særligt opmærksom på kravene til udførelsen – ellers kan der
opstå alvorlige kuldeproblemer for de fremtidige
beboere. Og det vil være dyrt at reparere efterfølgende.
DTUs gode råd til bygherrer, teknikere og entreprenører er: sørg for at bagmuren er jævn og glat,
sørg for at samlingerne er helt tætte, læs monteringsvejledningen grundigt og følg den nøje.
– I øvrigt ved jeg ikke, om metoden er tilstrækkelig robust i det barske arktiske klima, tilføjer hun.

Metoden var ikke færdigudviklet
Hun oplyser, at metoden har været anvendt i Danmark og i Island, men den var ikke færdigudviklet,
da man byggede boligerne i Qinngorput for er par
år siden..
– Der er også forskel på Danmark og Grønland.
Når der opstår kuldebroer i Grønland er konsekvenserne meget større end i det mildere danske klima.
– Her er der kontant afregning, hvis metoden ikke
anvendes rigtigt. Der er ikke plads til fejl, fastslår
Tove Lading.
Tove Lading ved ikke, om metoden er tilstrækkeligt effektiv i et arktisk klima. Hun har ikke set dokumentation for det, og har sine tvivl med hensyn
til om vindtætheden er tilstrækkelig.
Jeg ved at metoden anvendes i blandt andet
Island, men de har jo meget billig energi, og her
bliver kuldebroer og utætheder ikke lige så alvorlige, siger hun og tilføjer:
– Det er ærgerligt, at metoden allerede har vundet
så stor udbredelse, inden man for alvor har gjort
sine erfaringer i Grønland.
En anden grund til at anvende den nye metode
har været, at der ikke er organiske materialer (træ)
i konstruktionen. Vi er ikke så bekymrede for træ,
hvis det anvendes rigtigt. Uorganiske materialer er
ingen garanti mod skimmel. Det er mere vigtigt at
fokusere på sikre konstruktioner for at opnå et godt
og sundt byggeri, siger Tove Lading.

Oqorsaatini iikkat ussiitsumik katitigaapput,
oqorsaatilllu betonimut tussimanngillat, maniimmat.
Taamaalilluni oqorsaatini silaannartaqalerpoq,
nillimik pilersitsisumik, betonilu nillertilluni.
Væggen viser utætte samlinger i isoleringen, og at
isoleringen ikke sidder helt tæt på betonen, fordi
den er for ujævn. Det betyder, at der opstår kulde
bag isoleringen i hulrum, såkaldte kuldebroer, og at
betonen bliver kold.
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ILINNIARFIIT SULIFFEQARFIILLU UKU PEQATAASSAPPUT
FØLGENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER & VIRKSOMHEDER ER INVITERET TIL MESSEN:
Arktisk Kommando, ASIAQ, Air Greenland Nuuk, AFS København (AFS og EVS), Arktisk Ingeniør, BankNordik, Blue Water shipping, Brugseni,
Campus Kujalleq, Det Grønlandske Huse, GU Nuuk, Grønlandsbanken, Greenland Contractors, Pituffik, Grønlands Naturinstitut,
Grønlands idrætsforbund, Imarsiornermik Ilinniarfik, Inuili, Ilisimatusarfik, INI a/s, Kommuneqarfik Sermersooq, KTI - Nuuk, KTI - Sisimiut,
KAF - Nuuk, KNI a/s Sisimiut, Kalaallisuuliorfik, Mittarfeqarfiit, Niuernermik Ilinniarfik - Nuuk, Nukissiorfiit, Perorsaanermik Ilinniarfik - Ilulissat,
Politiet i Nuuk, Peqqissaanermik Ilinniarfik, Pisiffik, Royal Greenland, Royal Arctic Line, Råstofskolen Sisimiut, Tele-Post, Selvstyrets HR-afd.
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TUSARNAARTITSINERMI
TUSARNAARTITSINERMI
QAAMMATISIUT
QAAMMATISIUT

Kristinemut-mi nipilersornermi misigisat nuannersut

Kristinemut-mi nipilersornermi misigisat nuannersut
Fredag d. 28. og lørdag d. 29. juli

Kali

Fredag d. 3. og lørdag d. 4. august

Ole Kristiansen

Fredag d. 10. og lørdag d. 11. august

Gert Lennert ilanilu

Levende musik på Mutten

Fredag d. 17. og lørdag d. 18. august

Martin Løvstrøm Band

26TH

Fredag d. 24. og lørdag d. 25. august

Uttuit

september
SØ

NDAGSFEST
PÅ MUTTEN

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

I DAG ER
K!
DER LEVEN DE MUSI

DEN 29. JULI

K A R AO K E OG G O D MUS IK PÅ MU T T EN!

SØNDAGSFEST

Fredag d. 31. august og lørdag d. 1. september

Tulleriit

Fredag d. 7. september og lørdag d. 8. september

Inuk

Fredag d. 14. september og lørdag d. 15. september

Kanji club

Fredag den 27. og Lørdag
den 28. september
Ulla
Fredag d. 21. september og lørdag d. 22. september

Sponsoreret af:

FESTEN BEGYNDER KL. 23.00

Sponsoreret af:

Festennuannaraarput!
begynder kl. 22.00
Nipilersorneq
– Aamma festerneq nuannaraarput!
Nipilersorneq
nuannaraarput!
Malinnaavigisigut
Facebook-mi:
https://
–www.facebook.com/Kristinemut/
Aamma festerneq nuannaraarput! ...gør noget ved musikken

TUBORG

Malinnaavigisigut Facebook-mi: https://
www.facebook.com/Kristinemut/

TIRSDAGSBINGO

Vi ses til søndagsfest på Kristinemut
og MiniMutten fra kl. 12-24.

D. 29/9 PÅ MUTTEN

med kartofler og persillesauce
I DAG ER DER LEVENDE MUSIK!

6
8
,
DEN. 01/10 KL. 20.OO, PÅ MUTTEN
Kun kr.
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SWEET HOME GREENLAND SØGER EN

SÆLGERE MED FLAIR
FOR SALG OG GOD KUNDESERVICE
Stillingen er 40 timer ugentlig, fordelt på hverdage & weekend.
PRIMÆRE ANSVARSOMRÅDE:
• Salg af møbler.
• Kundeservice & god rådgivning til vores kunder.
• Ansvar for egen område.
• Sikre basisniveau i butikken.
VI FORVENTER AT DU:
• Er udadvendt & smilende
• Er ansvarsbevidst
• Kan arbejde selvstændig & i team
• Har ordenssans & overblik
• Er villig til at yde en ekstra indsats, når det er påkrævet
• Har interesse for indretning & at skabe en god løsning
VI TILBYDER:
• En spændende organisation
• En attraktiv arbejdsplads med et godt fællesskab
• Et job med mulighed for faglig & personlig udvikling
• Tiltrædelse hurtigst muligt efter aftale
Såfremt du er interesseret i at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
Salgsleder Lisbeth Meincke på tlf.
342100 eller lisbeth@sweethome.gl
Ansøgningen bedes sendt så den er i Sweethome i hænde senest 11-10-2019
kan også sendes på mail: lisbeth@sweethome.gl
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NUTAARSIASSAT
nyheder
iPhMoedntree ka1m1eraePrRO

iPhone 11 - 64

Ryk op til iPhone 11.
Lige nøjagtigt alt det, du
har brug for. Fuld af farver.
Powerfuld. Uundværlig.
Få det fulde billede med
ultravidvinkel. iPhone 11
en mærkbar opgradering.

GB

INTRODUKTIONS
PRIS: 5.799 KR. (SPAR 200 KR.)
VEJL. PRISER FRA 7.999 KR.
Kameraer, skærm og ydeevne. Alt er Pro.
Tre kameraer. Uendelige muligheder.
Bliv tredobbelt så god med et kamera.
Den mest avancerede iPhone til dato.
Opgradér til den bedste iPhone nogensinde.

Gælder fra onsdag 25/9 til og
med tirsdag 1/10-2019.
Vejl. priser på iPhone 11 fra: 5.999 kr.

BUTIK & SERVICE I NUUK CENTER

Vi sælger & servicere Apple, samt Bang & Olufsen produkter

Illoqarfigisanni ugeavisi internetimiilerpoq
NuukUgeavis.gl iserfigiuk sukkasuumillu uku iserfigalugit:
•
•
•
•
•
•

Illoqarfimmi nutaarsiassat kingulliit
Illoqarfimmi neqeroorutigineqartut
Illoqarfimmi suliffeqarfiit
Illoqarfimmi aaqqissuussinerit
Illoqarfimmi aqqutissiuinerit
Nuuk Ugeavis

Ejer af butik: Atuagakt bliver ikke
solgt alligevel

.gl
Illoqarfinni malinnaagit

FØLG MED I DIN BY

En skole
udvider

Din lokale ugeavis er kommet online
Besøg NuukUgeavis.gl og få hurtigt adgang til:

En skole
udvider
En skole
udvider

ILLOQARFIGISANNI
MALINNAAGIT
Seneste nyheder

•
•
•
•
•
•

De seneste lokale nyheder
Lokale tilbud
Lokale virksomheder
Lokale arrangementer
Byguide
Nuuk Ugeavis

Advarsel: Amatør-tatoveringer er farlige
Stort honorarløft til lufthavnsformand
Stor arbejdsbyrde er årsag til honorarløft

En skole
udvider

En skole
udvider

FØLG MED
I DIN BY

En skole
udvider
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Utoqqaat qiimasut
sapaatip akunneranut
marloriarlutik utoqqaat
timersoqatigiinnerannut
peqataasarput maannalu
tamanna ukiuni 20-ni
aallunneqarsimalluni.
Der er masser af liv i de
ældre, der to gange om
ugen mødes til ældreidræt og nu har gjort
dette gennem 20 år. Ass./
Foto: Timersoqatigiiffik
Qeersaat

Utoqqaat
ukiuni 20-ni
timersornermik
aallutaqartartut
Utoqqaat timersoqatigiiffiat Qeersaat ullut arlaqanngitsut qaangiuppata, ukiunik 20-liissaaq ullorlu
nalliussillugu kaffillissallutik nalliuttorsiualaassallutillu
All. Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Timersoqatigiiffik Qeersaat ingerlalluartoq Nuummi
ukiut 20-nngulersut matuma siornagut aallartinneqarpoq,
tamatuminnga tunngaviliisuulluni aallarniisoq tassaalluni
Makka Johansen. Tamatuma kingorna peqatigiiffiit arlallit
sinerissamiittut malinnaallutik aallartiortorneqarlutik.
Utoqqaat timersoqatigiiffii akunnerminni pitsaasumik
suleqatigiittarput.
Timimik aalatitsineq aallunneqartoq
Timersoqatigiiffimmut ilaasortat 35-t missaanniittut sapaatip akunneranut marloriarlutik Nuummi Illorsuaq
Timersortarfimmi naapittarput. Naapinnerit tamaasa nal.
10.00-imit 12.00-imut timersorlutik sungiusartarput.
Timersuutit annerusumik ingerlanneqartartut tassaapput
assammik arsarneq, natermi arsaararneq aamma arsaanneq. Timersuutimmi taakku pingasut sinerissami utoqqaat
timersoqatigiiffii ukioq allortarlugu unammisaqattaarniarlutik naapikkaangata unammissutigineqartarput.
Unammisaqattaarnerit Sisimiuni siorna ingerlanneqarput, aappaagulu Paamiut unammisaqattaarnernut
aaqqissuisuusussatut toqqarneqarsimalluni. Taama aaq-

qissuussisarneq unammissutigineqartartuni taaneqareersuni pingasuusuni pisortatigoortuunngitsumik Nunatsinni
utoqqaat pissartanngorniunnerisarpaat. Tunngaviusumilli
pineqartoq tassaavoq timip peqqissuutinnissaa tamatumalu peqatigisaanik utoqqaat taama aallutaqartut ulluinnarni
sammisassaqartarnissaat qulakkeerniarneqartarluni.
Ataatsimoorluni sammisaqaqatigiinneq
Peqatigiiffimmi utoqqaat timersoqatigiittarnerisa aamma
pitsaaqutigaa, ataatsimoorluni sammisaqaqatigiittoqartarmat. Siulittaasulli Bolethe Sandgreenip sakkortuumik erseqqissarpaa, tamatumani pineqarmat timersoqatigiinneq,
kaffisoqatigiittarfiunani. Taamaakkaluartoq sungiusaqatigiinniarluni naapinnerit tamaasa kissasseqatigiittoqartarpoq, taavalu sungiusaqatigeereernerup kingorna tasitsaartoqartarluni, sungiusarnerullu kingorna kaffisorusaajutaa
oqaloqatigiittoqartarluni. Taamaaliornikkut utoqqaat timiminnik aalatitsinissaminnut kajumissaarneqartarput aamma takkulluni peqataanissaq utoqqaat akornanni pisussaaffittut isigineqartarluni. Sapaatip akunneranut marloriarluni sungiusartarnerit saniatigut Qeersaat sisorarfimmi, julefrokostertoqarnerani aamma Maaji Nuan’-imi
ataatsimuualaarnernik aaqqissuussisarput, soorlumi aamma najukkami utoqqaat illuini meeqqerivinnilu ataatsimoorussanik aaqqissuussisoqartartoq.
Sapinngisat naapertorlugit sungiusartarneq
Soraarnerit aamma siusinaartumik soraarnerussutisiallit
tamarmik peqatigiffimmut tikilluaqqusaapput. Inuit ukiui

assigiinngitsutigut sunniuteqartarmata, pisinnaasat naapertorlugit peqataasoqarsinnaasarpoq. Timersuutit ilaat
sungiusarneqartillugit timip artukkerneqannginnissaa pillugu issiaannartut annuffigineqarneq ajorput. Massakkut
ilaasortaasut 60-it 80-illu akornanni ukioqarput, Bolethe
Sandgreenilli oqaatigaa, peqatigiiffik nutaanik ilaasortassarsiortuartartoq, peqatigiiffiup ingerlaannarnissaa qulakkeerniarlugu. Unammiuaarnerni ukioq allortarlugu pisartuni, sungiusaasussanik aamma sungiusaasoqartarpoq,
peqatigiiffiit taamaalillutik sungiusaasussaqartuaannarniassammata.
Ukiunik akunnaalliliineq nalliuttorsiutigineqassasoq
Ukiunik akunnaalliliineq katersortarfimmi kaffillernikkut
nalliussineqassaaq, tamatumani illoqarfimmiut tamarmik
tikilluaqqusaassallutik. Soqutiginnittut aamma tassani timersoqatigiinni ingerlanneqartartunut tunngasunik apeqquteqarsinnaassapput. Kaffillernissaq najukkami ataatsimiititaliamit Timersoqatigiillu Kattuffiannit tapiiffigineqarpoq, tamannalu timersoqatigiiffimmit qujassutigineqaqaluni. Taamaattorli timersoqatigiit ullormi pineqartumi
ikiortaasinnaasunik amigaateqarput, taamaattumik ikiuukkusuttunik soqutiginnittoqassagaluarpat taakku timersoqatigiinnit tusagaqarfigerusunneqarput. Ulloq pineqartoq
ilaasortanit unnukkut nereqatigiinnikkut malunnartinniarneqassaaq. Tamatumunnga atatillugu siusinnerusukkut
ilaasortaasimasut timersoqatigiiffimmullu tunngaviliisoq
aamma qaaqquneqarput.

Idræt har holdt de ældre aktive i 20 år
Ældreidrætsforeningen Qeersaat runder om nogle
få dage 20 år og fejrer dagen med kaffemik og
festimik
Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Den aktive ældreidrætsforening Timersoqatigiiffik
Qeersaat startede op i Nuuk for snart 20 år siden, hvor
initiativtageren Makka Johansen grundlagde foreningen.
Sidenhen har flere foreninger langs hele kysten fulgt trop,
og der er et godt samarbejde mellem ældreidrætsforeningerne.
Holder kroppen i gang
To gange ugentligt mødes klubbens omkring 35 medlemmer i Godthåbhallen, hvor de træner idræt sammen fra
10:00-12:00 hver gang. Det er primært i disciplinerne
håndbold, floorball og fodbold, da det også er i disse tre
grene, der dystes, når hele landets ældreforeninger hvert
andet år mødes til et stævne. Sidste år blev dette holdt i
Sisimiut, og næste år er Paamiut udvalgt som vært for
landsstævnet. Dette fungerer samtidig som et uformelt

GM i de tre discipliner i den ældre kategori. Men grundlæggende handler det om, at kroppen skal holdes sund og
frisk og samtidig sikre indhold i hverdagen for de aktive
ældre.
Socialt samvær
Det er klart, at en af fordelene ved ældreidrætten også er
det sociale sammenhold, der er i klubben. Men som formanden, Bolethe Sandgreen, kraftigt antyder, så handler
det om idrætten, og det er ikke en kaffeklub. Alligevel er
det første på dagsprogrammet, hver gang der er træning,
opvarmning, så er der selve træningen efterfulgt af en
række strækøvelser, og derefter er der kaffe og snak efter
træningen. På den måde kan de ældre motiveres til at
holde sig i gang, og der er en social forpligtelse i at komme og være med. Foruden de to ugentlige træninger arrangerer Qeersaat også sociale arrangementer omkring
fastelavn, julefrokosten, Maaji Nuan og ligeledes fællesarrangementer med lokale plejehjem og børnehaver.
Træning på eget niveau
Alle pensionister og førtidspensionister er meget velkomne i klubben. Da alderen også sætter sine præg på folk i

forskellige niveauer, kan man deltage i det omfang, man
magter. Der bliver ikke set skævt til, at man sidder over,
når der trænes en af sportsgrenene, hvis kroppen siger
fra. Lige nu er medlemmerne i alderen 60 – 80 år, men
Bolethe Sandgreen udtaler, at klubben løbende søger nye
medlemmer for at sikre, at der bliver ved med at være
gang i foreningen. Under de stævner, der bliver afholdt
hvert andet år, bliver der også gennemgået et trænerforløb, så klubben også hele tiden sørger for at være selvforsynet med trænere.
Fejring af jubilæet
Den runde dag bliver fejret med kaffemik i forsamlingshuset, hvor alle byens borgere er velkomne. Interesserede kan her også få mulighed for at spørge ind til klubbens
aktiviteter. Kaffemikken er støttet af lokaludvalget og
GIF, hvilket klubben er meget taknemmelig for. Dog kunne foreningen godt bruge nogle hjælpende hænder til
selve dagen, så hvis nogle er interesserede i at give en
hånd med, hører foreningen meget gerne fra dem. Om
aftenen markeres dagen blandt medlemmerne med en god
fællesmiddag, hvor også tidligere medlemmer og stifteren
af idrætsforeningen er inviteret.
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ABC
Arctic Boat Charter

Always Best Choice

abc@abc.gl +299 53 38 80
Pilluarit

Tillykke
❤ Qivioq

Olsen ❤

Asasannguarput
najaaterput,
pingasunik
ukioqalerninni
pilluarit happy birthday ❤
Asanerpaavatsigit,
Ani,
Anaana Ataatalu

Deloitte i Grønland 50 år
Reception 4. oktober

Deloitte etablerede sit første grønlandske kontor i 1969. Gennem 50 år
har Deloitte været Grønlands førende revisions- og rådgivningshus.
Det vil vi gerne fejre samme med kunder, forretningsforbindelse og
venner af huset ved en reception:

Fredag den 4. oktober 2019
kl. 15:00 til 18:00
på Hotel Hans Egede, Gertrud Rask
Vi håber du/I har tid og lyst til at kigge forbi til en god snak og lidt til
ganen.
Vi ønsker os ikke gaver, så hvis du tænker at sende en hilsen, så sæt
gerne et beløb ind på:
Grønlandsbanken – konto 6471-1502619, mrk. ”Deloitte Jubilæum”.
Det samlede beløb vil blive doneret til Rotary med henblik på at støtte
børn og unge, sport og kultur i Grønland.
Vi glæder os til at se jer.
Claus, Bo og Allan

Assilissanik saqqummersitsineq nutaaq
Sisamanngorneq 26. september 2019 nal. 16.30-18.00
Klaus Egedep assiliai saqqummersinneqassapput.
Saqqummersitsineq tamanut ammavoq.

Ny fernisering
Torsdag den 26. september 2019 kl. 16.30-18.00
holder vi fernisering på en udstilling med værker af
Klaus Egede.
Ferniseringen er åben for alle.

www.banken.gl · Tlf. 701234
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Smørrebrød · Varme sandwiches
Buffet · Delikatesser

Qujassut
Asasatta

Magdaline Amondsen-ip

· Frokoster
· Receptioner
· Familiefester
· Kurser

Levering af
mad ud af
huset

Se også vores udvalg af drikkevarer
og hjemmelavede specialiteter

anaanatta, aanaap, aanaqqiip, aanaqqeeqqiip ulloq 18. August 2019
toqukkut qimagunnerani misiginneqataallutik tutsiuttorpassuarnut, ilaquttatsinnut, naalagiaqataasunut, Erinarsoqatigiit Nipi-mut,
iliveqarﬁmmeeqataasunut aammalu Utoqqaat Illuanni nuanneqisumik
ataatsimoornitsinnut qujanarsuaq.

· Møder
· Sejlture
· Rejsegilde
o.lign.

Anaanatsinnut nuannarinnittuartut Utoqqaallu Illuaniinnerani
tapersersiulluartarlutillu isumassueqataalluarsimasunut qujanarsuaq.

Besøg os
Vi befinder os på Industrivej 4

Naggataatigut provst John Johansen, oqalufﬁmmi iliveqarﬁmmilu
oqaaserisaanut kusanaqisunut qujanaq.
Magdaline Amondsen-ip qitornai

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

Tamanut ammasumik suliariumannittussarsiuussineq - Fyrø (Qeqertami) nunalerineq
Offentlig licitation - Terrænarbejder på Fyrø, Nuuk
Sanaartortitsisoq Kommuneqarfik Sermersooq sinnerlugu, matumuuna tamanut ammasumik, sulissaq qulaani pineqartoq suliarinnittussarsiuunneqarpoq.

På vegne af bygherren, Kommuneqarfik Sermersooq,
udbydes hermed ovennævnte opgave i offentlig licitation.

Nunamik issortaajaaneq qaarusummillu qaartitserineq qeqertami (Fyrø), ilanngullugu qaartitikkanik nunamik immiineq, qaartiterinermi ujaqqat atorlugit.

Udførelsen omhandler afrømning af muld samt udsprængning af
fjeld på Fyrø og tilhørende opfyldning ved brug af stenmaterialerne
fra udsprængningen.

- Suliaq hovedentreprisimik ingerlanneqassaaq.
- Suliaq ukioq manna 1. oktober 2020 tungaanut ingerlanissaa
naatsorsuutigineqarpoq.
- Suliamik tunniussineq akigititamik akikinnerpaaq toqqarneqassaaq.

- Arbejdet udbydes i hovedentreprise.
- Arbejdet forventes udført i indeværende år og frem til 1. oktober 2020.
- Tildelingskriteriet er laveste pris.

Neqeroorut akuerineqassappat, piumasaqaatigineqarpoq:

For at få sit tilbud taget i betragtning skal tilbudsgiver vedlægge:

1 Akileraaruserivimmiit 100.000 kr. sinnerlugit
akiitsoqannginermut uppernarsaat.

1 Erklæring fra skattevæsenet der dokumenterer at tilbudsgiver
ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige på over 100.000 kr.

2 Anigaaserivimmiit sillimasiisarfimmiilluuniit
qulakkeerisinnaanermut uppernarsaat.

2 Erklæring fra et pengeinstitut eller forsikringsselskab om
mulighed for garantistillelse, inden arbejdets overdragelse.

Ulloq sumilu neqeroorfissaa neqeroorusioqqusinermi allattukkani
takuneqarsinnaapput.
Neqeroorusiornissamut allattukkat 10. oktober tungaanut piumaneqarsinnaapput.
Kommuneqarfik Sermersooq, Forvaltning for Anlæg og Miljø, sai@sermersooq.gl.
Neqeroorusulluni kissaateqartoq, neqeroorusiorfissanik nassinneqassaaq.

Tid og sted for licitationen vil fremgå af udbudsmaterialet.
Udbudsmaterialet kan frem til og med 10.10.2019 bestilles hos:
Kommuneqarfik Sermersooq, Forvaltning for Anlæg og Miljø,
sai@sermersooq.gl.
Tilbudsgiveren vil herefter få tilsendt udbudsmaterialet digitalt.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik // Forvaltning for Anlæg og Miljø
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Nuummi, Nuussuarmi aamma Qinngutsinni eqqakkanik katersineq
assartuinerlu suliariumannittussarsiuussinermit piukkunnarnersiuineq
Indsamling og kørsel af dagrenovation i Nuuk, Nuussuaq og Qinngorput, prækvalifikation
Matumuuna Kommuneqarfik Sermersooq suliffeqarfinnik soqutiginnittunik,
Nuummi, Nuussuarmi aamma Qinngutsinni eqqakkat katersorneqartarnerannik assartorneqartarnerannillu suliariumannittussarsiuussinermi piukkunnarnersiuussinissamut qaaqqusivoq.
Nuummi, Nuussuarmi aamma Qinngutsinni eqqakkat inoqutigiinneersut katersorneqartarnerat ikuallaavimmullu assartorneqartarnissaat suliassaapput.
Suliariumannittussarsiuunneqartut marluupput, siulleq Nuummi (3900 Nuuk)
aappaalu Nuussuarmi aamma Qinngutsinni (3905) tunngasuupput. Suliffeqarfiup ataatsip suliariumannittussarsiuunneqartut arlariit neqerooruteqarfigisinnaavai.
Suliariumannittussarsiuussinermi killeqartumi amerlanerpaamik suliffeqarfiit 5-it piukkunnarnersiorneqassapput, piukkunnarnerillu kisimik neqerooruteqarsinnaapput. Akikinnerpaamik neqerooruteqartumik toqqaanissaq
tunngavigineqassaaq. Suliassaq pillugu isumaqatigiissuteqarnissaq 1.1.202031.12.2024-p tungaanut ingerlanissaa naatsorsuutigineqarpoq.
Piukkunnartussarsiornermi peqataarusulluni qinnuteqaat kommunimit
tiguneqareersimassaaq, kingusinnerpaamik ulloq 9.10.2019 nal. 12.00 Nunatta
kitaata nalunaaqutaa malillugu.
ATORTUSSAT NALUNAAQUTSERNEQASSAPPUT:
”Nuummi (3900 Nuuk) eqqakkanik katersineq assartuinerlu - piukkunnarnersiuineq” aamma/imaluunniit ”Nuussuarmi aamma Qinngutsinni (3905 Nuussuaq) eqqakkanik katersineq assartuinerlu - piukkunnarnersiuineq”.
E-mail-ikkulluunniit uunga: affald@sermersooq.gl Qinnuteqaatit e-mail-ikkut
tiguneqartut Sermersuumi Eqqakkanik Tigooraavimmiit tiguneqarsimanerat
pillugu uppernarsarneqarsimassapput qinnuteqarfissaq qaangiutsinnagu.
Piukkunnarnersiuinermi piumasarineqartut pillugit paasissutissat ulloq
25.9.2019-imiit uunga saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaapput: Mia
Nielsen, e-mail: mian@sermersooq.gl.

Herved inviterer vi interesserede firmaer, til at søge
prækvalifikation til at udføre indsamling og kørsel af
dagrenovation i Nuuk, Nuussuaq og Qinngorput.
Opgaverne omfatter indsamling og kørsel af dagrenovation fra husstande i Nuuk, Nuussuaq og Qinngorput til forbrændingsanlægget. Der vil blive tale om to
udbud, hvor det ene omhandler Nuuk (postnummer
3900 Nuuk), mens det andet omhandler Nuussuaq
og Qinngorput (postnummer 3905). Det tillades at
samme firma byder på begge udbud.
Der vil maksimalt være fem firmaer, der bliver prækvalificerede og i det begrænsede udbud, vil kun de
prækvalificerede firmaer kunne byde. Tildelingskriteriet er laveste omkostninger. De kommende kontrakter på opgaverne forventes at løbe fra den 1.1.202031.12.2024.
Ansøgningen om prækvalifikation skal være modtaget senest den 9.10.2019 kl. 12 Vestgrønlandsk tid.
MATERIALET SKAL MÆRKES:
”Indsamling og kørsel af dagrenovation i Nuuk (3900
Nuuk) - prækvalifikation” og/eller ”Indsamling og
kørsel af dagrenovation i Nuussuaq og Qinngorput
(3905 Nuussuaq) - prækvalifikation”.
Ansøgninger modtaget pr. e-mail skal være kvitteret
for pr. e-mail fra Sermersooq Affaldscenter inden
ansøgningsfristens udløb.
Informationsmateriale om og betingelser for prækvalifikationen kan rekvireres fra den 25.9.2019 hos: Mia
Nielsen på mian@sermersooq.gl.

SULIARIUMANNITTUSSARSIUUSSAQ 1
UDBUD 1, NUUK
Tassaniipput najugaqarfiit 910-t missaanniittut 1170-inik eqqaavinnut
ilisivittallit. 2019-imi sapaatip akunneranut ulluni 5-ini suliffiusuni
sapaatip akunneranut ullormut imaarsinerit 235-t missaanniipput.
Omfatter ca. 910 adresser med 1170 affaldsstativer.
Der er i 2019 ca. 235 tømninger pr. dag ved 5 arbejdsdage pr. uge

SULIARIUMANNITTUSSARSIUUSSAQ/UDBUD 2
NUUSSUAQ AAMMA/OG QINNGORPUT
Tassaniipput najugaqarfiit 1150-it missaanniittut 1300-nik eqqaavinnut
ilisivittallit. 2019-imi sapaatip akunnerani ulluni 5-ini suliffiusuni sapaatip
akunneranut ullormut imaarsinerit 260-it missaanniipput.
Omfatter ca. 1150 adresser med 1300 affaldsstativer.
Der er i 2019 ca. 260 tømninger pr. dag ved 5 arbejdsdage pr. uge

Sendes til:
Allakkatigut imlt. nammineerluni
uunga nassiunneqassapput/
tunniunneqassapput:
Sermersuumi Eqqakkanik tigooraavik
Sermersooq Affaldscenter
Pukuffik 2, 3905 Nuussuaq
e-mail: affald@sermersooq.gl

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik // Forvaltning for Anlæg og Miljø
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Qeqertaq
pilerngunneqartoq
Ukiut ingerlaneranni qeqertami Qeqertat
sanaartornissaq soqutigineqartartorujussuusimavoq. Greenland Ground Construction tassani
inissianik, akunnittarfimmik, paaqqinnittarfimmik imaanilu sukisaarsartarfimmik sanaartornissamut, koruuninik millioninik untritilinnik arlalinnik akilimmik, soqutiginartumik
pilersaarusiorsimavoq
All.: Poul Krarup
krarup@sermitsiaq.gl

Sanaartortitsisut arlallit qeqertami Qeqertat – Qernertunnguit Kangerluata eqqannguaniittumi – Nuup
Kangerluani Qasigiannguit, nunamut amitsumik
ikaartarfillip, ulinnerani qeqertanngortartup, eqqaaniittumi sanaartorusuttarsimapput.
Illoqarfiup ilaata Qeqertunnguit sanaartorfiusimanera Inuit Hostelseqarneralu pissutigalugu sanaartortitsisut tamakkua isumaqarput illoqarfiup ineriartorneranut qeqertap ilanngunneqarnissaa pissusissamisuussasoq.
Mannali tikillugu saaffiginninnerit tamarmik itigartinneqartarsimapput, innersuussutigalugu
tamanna qanoq issusiatut attatiinnarneqassasoq
taamaattumillu sanaartorfioqqusaanani. Tamanna
aamma illoqarfiup ilaanut tamaanga pilersaarummi
takuneqarsinnaavoq.
Akuerineqarnissamut siumut isumalluarnartoqarnera tunuliaqutaralugu ingerlatsivik Greenland
Ground Construction sanaartornissamut pilersaarusiorsimavoq 450 millioner koruunit missaannik akilimmik, akissarsiat 150 millioner koruunit missaanniissallutik akileraarutitigut 50-60 millioner koruuninik isertitsisutaasussanik, pilersaarullu pisortap
Allan Bo Jensen 2019-imi maajimi kommunalbestyrelsimut saqqummiuppaa. Suliniulli itigartinneqarpoq tunngavilersuutigalugu tamanna peqqissartarfittut atugassanngortinneqarsimammat.
Nutaamik soqutiginneqqilernermut pissutaavoq
sanaartorfiusinnaasoq tamanna qanittukkut Malaysiami akunnittarfiutileqatigiiffimmut saqqummiunneqarsimammat, mittarfissualiortoqarnissaa pissutigalugu taanna Nuummi akunnittarfissuarmik
nuimasuumik nutaamik sananissaminik soqutiginnissimammat.
Kommuneqarfik Sermersuup pilersaarusiornermut
immikkoortoqarfiata Sermitsiamut uppernarsarumanngilaaq tamanna akunnittarfiutileqatigiiffimmut
nutaamut tassunga takutinneqarsimanersoq, taanna
illoqarfimmi inissiiffiusinnaasumik ujartuisimammat. Kommuni aperineqarami akunnittarfiutileqatigiiffik nunaminernik allanik sunik neqeroorfigineqarsimanersoq, aamma taanna akiumanngilaa.
– Greenland Ground Construction pilersaarummik sanareersimammat isumaqarpugut Qeqertat-mi
sanaartornissamut salliutinneqassasugut, Allan Bo
Jensen tikkuaavoq.

Suliniut
Suliniutikkut siunnersuutigineqarpoq Qeqertat ineriartortinneqassasoq inissiaqarfittut nutaatut pilerinartutullu. Suliniut Greenland Ground Construction A/S-imit ingerlanneqassaaq, ingerlatsiviillu
assigiinngitsut nunaninernik siumut inniminneereersimapput.
Qeqertaq sanaartorfigineqassaaq inissianik nutaanik ilusilersugaalluartunik kiisalu pisortat ingerlataannik soorlu meeqqerivik, katersortarfik umiatsialivillu.
Tamatuma saniatigut ulluinnarni pisariaqartitat
soorlu pisiniarfik, umiatsialivimmut atatillugu orsersortarfik, biilinik inissiisarfiit, pinnguartarfiit,
pinngortitami aqqisineeqqat ilaalu ilanngullugit.
– Ineriartornermut pilersaarusiakkut innuttaasut
amerliartornerat pissutigalugu Nuummi inissianik
nutaanik pisariaqartitsineq annertusigaluttuinnartoq
oqilisaanneqassaaq, Greenland Ground Construction tikkuaavoq.
Eqqarsaataavoq qeqertami inissiaqarfittaat nutaat
inissianik typenik assigiinngitsunik sanaartorfigineqssasut, Nuummi innuttaasut nalinginnaasumik
qanoq katitigaanerannut naapertuuttumik.
– Inissiaqarfik nutaaq ataatsimut atortussanik pilik illoqarfiup ineriartorneranut pissusissamisuuginnassaaq, Greenland Ground Construction saqqummiussinermini naliliivoq.
Qeqertaq tamakkiisumik sanaarfigineqareeruni
Nuummi illoqarfeeranngussaaq nutaaq, immikkut
ilisarnaatigalugu Nuummi illoqarfiit ilaattut kisiartaalluni qeqertami inissisimagami.
Inissiat 280-it paaqqinnittarfiillu
Tamanna katillugit inissianik nutaanik 280-inik
sanaartorfigineqarsinnaavoq. Pilersaarut malillugu
inissiat 64 kvadratmeterit 100-t, 90 kvadratmeterit
86-it, 110 kvadratmeterit 24-t, utoqqarnut inissiat
50 kvadratmeterit 32-it kiisalu ilinniagaqartunut
inissiat 40-t 15 kvadratmeterimik angissusillit.
Aallaavittut pilersaarutaavoq nunami annertunerusumi inissiaqarfiit ataatsimoortut 4-5-inik quleriillit sanaartorneqassasut. Inissiaqarfiit ataatsimoortut
ataasiakkaat pisariaqarpat ilaat imaanut sukanik
ikorfartulerlugit sananeqartariaqassapput.
Illunut ataatsimoortunut illunik katerisimaartarfinnik pilersitsisoqassaaq, taakkulu najugaqartut
ataatsimut sammisaqarfigisassavaat. Taakkunani
ataatsimiinnerit, festernerit, lektiecafe sammisassallu allat ingerlanneqarsinnaapput.
Inissiaqarfinni ataatsimoortuni inissiat ilarpassui
inuusuttunut inissianut utoqqarnullu naleqqussakkatut sananeqassapput. Inuusuttunut inissiami ineeraq,
uffarfik kiisalu igaffeeraq. Ilaqutariinnut inissiaqarfinni eqqissisimasoqarnissaa siunertaralugu siunnersuutigineqarpoq inuusuttunut inissiat ilaat ikittut
blokkinut assigiinngitsunut siammartinneqassasut.
Inissiat utoqqarnut naleqqussakkat allerpaaniissapput nammineq aneertarfeeraqarlutik aneerasaartarfeeraqarlutilluunniit. Tamatuma saniatigut inissiaq sananeqassaaq siunertaralugu »sapinngisamik
sivisunerpaamik nammineq angerlarsimaffissatut«.

Qeqertaq sanaartorfigereerlugu
Inuk Hostelsimit isikkivia.
Udsigten fra Inuk Hostels til øen
med den nye bebyggelse.
(Ass./Foto:
Greenland Ground Construction)

Inissiaq imatut sananeqassaaq: matut allortarfeqanngitsut, matut silittut rullestolertunut, uffarfik ikiorteqarnissamut inissalik kiisalu igaffimmi nerrivik
kissarsuullu apparneqarlutillu qullarneqarsinnaasut.
Rækkehuseqarfimmik 2-3-nik quleriilinnik ataqatigiissillugit sanaanik pilersitsisoqassaaq illuliornermik pissanganartumik assigiinngisitaartumillu takutitsiniarluni inissialiallu ilusaat pinngortitamut avatangiisaanut naleqqussarniarlugit.
Rækkehusini inissiat napparissumik akunnilersorneqarsinnaapput, taamaasilluni rækkehusini tamani inissiat amerlanerusut sananeqarsinnaammata.
Qeqertami illoqarfiup immikkoortortaava Qernertunnguanut sapusiamik attavilerneqassaaq, taannalu
sananeqassaaq pisuinnaat biilertullu immikkoortillugit. Sapusiaq napillugu ruujorersualersorneqassaaq, taamaasilluni qeqertat illuatungaani immat
tassuuna kuuttarnerat mattuteqqunagu.
Tamaani najugaqartunut assigiinngitsunut ukiulinnut meeqqeriviliortoqassaaq, meeqqanut 100-nut,
0-miit atualernissamik tungaanut ukiulinnut inissalimmmik. Paaqqinnittarfik sananiarneqarpoq illutut
ataatsimik quleriilittut pinngortitamut avatiminiittumut ataqatigiissunngorlugu ilusiligaq. Paaqqinnittarfimmut atatillugu aneertarfeqassaaq pinnguartarfimmik allanillu sammisaqarfimmik, pingaartumik
meeqqanut paaqqinnittarfimmiittunut atugassarititaq.
Kalaallit katersortarfiliarisartagaattut katersortarfiliortoqassaaq igaffilimmik nerisarfilimmillu, tamaanilu najugaqartunut amerlasuunut katerisimaartarfilimmik. Katersortarfiup avataani silami katerisimaartarfiliortoqassaaq sammisaqarfiusinnaasumik
assersuutigalugu ikumalaartitsivik, pinnguartarfiit,
ataatsimoorluni nereqatigiinnerit nipilersornerlu.
Inissianut paaqqinnittarfinnullu pisariaqartunik
biilinut inissiisarfiliortoqassamaarpoq.
Akunnittarfik neriniartarfillu
Qeqertap avannamut nuuani akunnittarfiliortoqassaaq neriniartarfiliortoqassallunilu, angallammik
angalasunut avannaaneersunut saneqquttunut ilisarnaataassallutik ersarissut. Illup sananeqaataa ilusaalu illuliamik tupinnartumik takutitsissapput, ulluk-
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tamaani najugaqartunut tamanut silami katsorsartarfiussaaq.
Takorloorneqarsinnaavoq tamaani peqatigiiffiliortoqarsinnaasoq, assersuutigalugu saunartartut peqatigiiffiat, windsurfertartut peqatigiiffiat assigisaanilluunniit. Ukiukkut naluttartunut tamaani atisalersortarfiliornissaq sauna-liornissarlu pilersaarutigineqareerpoq.
Imaqarfiup matoqqasup kujasinnerusortaani imaani illunik napasunik tunngavilinnik sanasoqassaaq.
Illut taamaallaat angallammik umiatsiaaqqamilluunniit tikinneqarsinnaassapput.
Umiatsialiveqarfimmi angallatinut motoorilinnut
umiatsiaaqqanullu talittarfiliortoqassaaq. Talittarfik
sananeqassaaq talittarfinnik puttasartunik, maanna
Iggiaani Qinngutsinnilu umiatsialivimmi namminersortumi atorneqartutut ittunik. Naatsorsuutigineqarpoq angallatit 100-t sinnillit inissaqartinneqarsinnaassasut.
Angallateeqqanut umiatsialivimmut atatillugu orsersortarfimmik mikinerusumik pilersitsisoqassaaq,
taannalu umiarsuarnik pilersuiffimmit ingerlanneqassaaq, angallateeqqanik sullissilluni.
Angallateeqqanut umiatsialivik angallataatillit
peqatigiiffiannit imaluunniit Qinngutsinnisut namminersortumit ingerlanneqassaaq.
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kut unnuakkullu takuneqarsinnaasoq.
Siunnersuutigineqarpoq illorsualiassap ilusissaanik illussanik titartaasartunik unammisitsisoqassasoq, taamaasilluni illumik soqutiginnilersitsilluni
qaffasissorujussuarmillu pitsaassusilimmik pilersitsilluni.
Illorsualiamiissapput illinnartunik neriniartarfik
inunnut 50-it missaanniittunut inissalik, tassanilu
sassaalliutigineqartassapput kalaallit nerisassaataat
soorlu tuttu, aalisakkat, arferit, savaaqqat kiisalu
pinngortitap naasui, tamakkualu Nuuk nunap iluani
nunanilu allani nerisassatigut misigisassatigullu nittarsaassinnaavaat.
Neriniartarfimmut atasumik akunnittarfeqassaaq
ineerartalimmik pitsaalluinnartunik, sananeqarlutillu pequsersorneqarsimasunik kalaallit ileqqui
oqaluttuarisaanerallu aallaavigalugit. Akunnittarfik maanna tamatuminnga soqutigisaqareersumik
ingerlanneqassaaq, akunnittarfimmik ingerlatsinermik ineeqqanillu attartortitsinermik ukiorpassuarni
misilittagalimmit, assersuutigalugu Hotel Nordbo
A/S-imit.
Pilersaarutaavoq illorsuup akunnittarfittaanut atatillugu ineeqqanik akunnittarfinnik ikittunik sheltersinillu pilersitsisoqassasoq, illup taassuma nutaap
avataani siammartikkanik, tamakkulu ingerlanne-

qassapput akunnittarfimmit imaluunniit Inuk
Hostelsimit.
Imaani sukisaarsarfik
Pilersaarutaavoq qeqertap kangiani kangerliumanermi imaani sukisaarsartarfiliortoqassasoq katsorsartarfimmik.
Tamanna nunniukkamik avannamut oqquffinngortinneqassaaq, taamaasilluni imaqarfinngussalluni
sikoqanngitsoq imaani sammisassaqarfiusinnaasoq.
Nunniugaq ujaqqanik nunnianik marlunnik sananeqassaaq, umiatsialivittaamik sukisaarsartarfittaamillu illersuisunik.
Nunniukkap sapusiallu tunuanni immap pitsaassusiata qaffasissuunissaa qulakkeerniarlugu nunniukkat nutaat marluk akornanni sapusiallu ataatigut
immaq ruujoritigut kuutsinneqassaaq.
Nunniukkat ikaartarfimmik attaveqassapput, taannalu angallatinit ataanneqarsinnaassaaq.
Tamanna ajornartorrnermi umiarsualivittut atorneqaannassaaq.
Imaqarfinni illersukkani sunngiffimmi sassamisassanik assigiinngitsunik sammisaqartoqarsinnaavoq, assersuutigalugu nalunneq, umiatsiaaqqap optimistip atornissaanik ilinniarfik, aliikkutaralugu
aalisarneq ilaalu ilanngullugit. Imaqarfik illersugaq

Sineriak atuarlugu pisuttuarfiit
Qeqertap kitaata sineriaa atuarlugu pisuttuarfimmik
illersuusikkamik, 3 meterit missaannik silissusilimmik sanasoqassaaq, taannalu sissap ilusaa malillugu sananeqassaaq. Innaarsulimmi qaqqap sinaa
qaartiterlugu amusarfittut ilusilimmik ingerlasarfiliortoqassaaq. Pisuttuartarfik pisuinnarnut atugassiaassaaq, kiisalu sikkilertunut.
Naleqquttumik akuttussusilimmik pisuttuarfimmi
nasittarfiliortoqassaaq, tamakkualu takisuunik issiavilersorneqassapput. Pisuttuarfik pullertinik qulleqassaaq.
Sinerissami pisuttuarfik Kommuneqarfik Sermersuup pisuttuarfiliaanut atavoq, taassumalu sissaq
atuarlugu Nuuk kaajallallugu sananeqarnissaa
maanna pilersaarusiorneqaleruttorpoq. Sineriak atuarlugu pisuttuarfik maanna illoqarfimmi illoqarfiullu
eqqaani pisuttuarfinnut attavilerneqassaaq.
Sineriak atuarlugu pisuttuarfik qeqertap avannamut nuua kaajallallugu, sapusiassamaatip qulaatigut
kangimut ingerlaqqissaaq sissaq sinerlugu nunaviup
tungaanut. Pisuttuarfimmit Akianut, kangerluup
iluanut kiisalu Sermitsiamut isikkiveqassaaq.
Sineriak atuarlugu pisuttuarfik, ulinnerani qarsunneqanngisaannartussatut sanaaq qeqertami najugalinnut Nuummilu inunnut allanut qasuersaartarfittut
atorneqassaaq.
Greenland Ground Constructionip sanaartorfigissaaneq nammineq isumagissavaa. Qeqertaq nunavimmit imermik, kiassarnermik innaallagissamillu,
qeqertami teknikhusimut attavilerneqarsimasumik,
pilersorneqassaaq. Taamatuttaaq naatsorsuutigineqarpoq qeqertamut nutaamik aqqusinniornissaq kiisalu ineriartortitsiviup kuuffilersorneqarnissaa ingerlatsiviup isumagissagaa, Allan Bo Jensen paasissutissiivoq.

Qeqertap avannamut nuuata tungaa ilisarnaatilik,
tassani akunnittarfeqarlunilu neriniartarfeqassaaq.
Nordenden af øen med vartegn, der skal være hotel
og restaurant.
Ass./Foto: Greenland Ground Constructions
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Konkurrence om øen
I årenes løb har der været stor interesse for at få lov til at bygge på Qeqertat. Greenland Ground Construction har udarbejdet et interessant
projekt med boliger, hotel, daginstitution og vandland til flere hundrede millioner kroner

Qeqertami sanaartornissaq imatut pilersaarutigineqarpoq.
Sådan planlægges byggeriet på øen.
Titartagaq Ill.: Greenland Ground Construction

Af Poul Krarup
krarup@sermitsiaq.gl
Flere bygherrer har udtrykt interesse for at bygge på
øen – Qeqertat ved Qernertunnguit Kangerluat – der
ligger ud i Godthåbsfjorden ved Qasigiannguit med
en smal forbindelse til fastlandet, der oversvømmes
ved højvande.
Med udbygningen af bydelen Qernertunnguit og
Inuit Hostels mener disse bygherrer, at det vil være
en naturlig udvikling af byen at rykke helt ud på
øen.
Men indtil nu er alle henvendelser blevet afvist
med, at der er tale om rekreativt område, som skal
bevares som sådan, og derfor ikke må bebygges.
Det fremgår også af lokalplanen for området.
På baggrund af positive forhåndstilkendegivelser
har firmaet Greenland Ground Construction udarbejdet et projekt til omkring 450 millioner kroner
med lønkroner i niveau 150 millioner, der betyder
en skatteindtægt på omkring 50-60 millioner kroner,
som direktør Allan Bo Jensen præsenterede for
kommunalbestyrelsen i maj 2019. Men projektet
blev afvist med henvisning til, at området er udlagt
som rekreativt areal.
Grunden til at det nu igen har interesse er, at stedet for nyligt er blevet præsenteret for den nye
hotelkæde fra Malaysia, som på grund af den nye
atlantlufthavn i byen er interesseret i at bygge et nyt
stort luksushotel i Nuuk.
Kommuneqarfik Sermersooqs planafdeling vil
ikke over for Sermitsiaq bekræfte, at stedet er
blevet præsenteret for den nye hotelkæde, der har
efterlyst mulige placeringer i byen. Kommunen
svarer heller ikke på spørgsmålet om, hvilke andre
arealer hotelkæden er blevet tilbudt.
Da Greenland Ground Construction allerede har
udarbejdet et projekt, mener vi, at vi må have
første ret til at udbygge Qeqertat, påpeger Allan Bo
Jensen.
Projektet
Det fremgår af projektet, at Qeqertat foreslås ud-

viklet som et nyt og attraktivt boligområde.
Projektet udføres af Greenland Ground Construction A/S, og der er allerede forhåndsreserverede
arealer fra forskellige firmaer.
Øen skal bebygges med en blanding af nye boliger af høj arkitektonisk kvalitet samt en blanding
af offentlige funktioner som børneinstitution,
forsamlingshus og lystbådehavn.
Desuden etableres nødvendige dagligfunktioner
som butik, tankstation i forbindelse med havnen,
parkering, legepladser, naturstier med videre.
Udviklingsprojektet imødekommer det stigende
behov for nye boliger i Nuuk, der er på grund at befolkningstilvæksten jævnfør udbygningsplanen for
Nuuk, påpeger Greenland Ground Construction.
Det er tanken, at de nye boligområder på øen indeholder forskellige typer boliger, der afspejler den
generelle befolkningssammensætning i Nuuk.
Det nye boligområde med tilhørende fælles faciliteter vil være en naturlig udvikling af byen, vurderer Greenland Ground Construction i sin præsentation.
Når øen er fuld udbygget vil området fremstå
som en lille ny bydel i Nuuk, kendetegnet ved det
særlige, at det er den eneste bydel i Nuuk, der er
beliggende på en ø.
280 boliger og institutioner
Området vil samlet set kunne rumme op til 280 nye
boliger. Ifølge planen skal der etableres 100 stk.
64 kvadratmeter boliger, 86 stk. 90 kvadratmeter,
24 stk. 110 kvadratmeter, 32 stk. 50 kvadratmeter
ældreboliger og 40 stk. 15 kvadratmeter studieboliger og -lejligheder.
Som udgangspunkt planlægges et større samlet
område med punkthuse i 4-5 etager. Enkelte punkthuse vil eventuelt skulle bygges delvis på pæle ud
i vandet.
Der etableres et fælleshus for punkthusene, der
fungerer som en samlende aktivitet for beboerne
Her kan der holdes møder, fester, lektiecafe og
andre lokale aktiviteter.
En del af lejlighederne i punkthusene indrettes som

ungdomsboliger og ældreegnede boliger.
Ungdomsboliger består at en lejlighed med et
værelse, eget baderum samt eget the-køkken. For
at undgå uro for familieboligerne foreslås det at
sprede et mindre antal ungdomsboliger ud i de forskellige blokke.
Ældreegnede boliger placeres typisk i terrænniveau, så der er mulighed for et mindre privat udeareal eller en lille terrasse. Desuden indrettes boligen med henblik på ”længst muligt i eget hjem”.
Boligen indrettes typisk med: ingen dørtrin,
brede døre til en rullestol, plads i badeværelset til
en hjælper samt mulighed for justering af højde på
bordplade og ovn i køkken.
Der anlægges et område med sammenbyggede
rækkehuse i 2-3 etager for at opnå et spændende og
varieret arkitektonisk udtryk og for tilpasning af boligkroppene til det naturlige terræn. Rækkehusbebyggelsen udføres eventuelt med vandret lejlighedskel, så der kan etableres flere boliger i hvert rækkehus.
Den nye bydel på øen vil blive forbundet med
Qernertunnguit via en ny dæmning, der udformes så
den gående trafik separeres fra den kørende trafik.
Dæmningen udføres med store gennemgående rør
således at dæmningen ikke spærrer for vandtilførslen til havområderne på begge sider af øen.
For områdets nye beboere opføres en integreret
børneinstitution for op til 100 børn fra 0 år og til de
skal begynde i skolen. Institutionen tænkes opført
som en et-etages bygning udformet med sammenhæng til den omgivende natur. I forbindelse med
institutionen anlægges der åbne, sikre udeområder
for leg og anden aktivitet specielt forbeholdt institutionens børn.
Der anlægges et traditionelt grønlandsk forsamlingshus med køkken, spiseafdeling og forsamlingsrum for et større antal beboere i området. Omkring
forsamlingshuset etableres et udendørs samlende
fællesområde med mulighed for aktiviteter som for
eksempel, bålplads, legeområder, fællesspisning og
musik.
Der planlægges de nødvendige P-pladser til boliger og institutioner.
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Hotel og restaurant
På øens nordspids anlægges et hotel og restaurant,
der skal være et synligt vartegn for sejlende, der
kommer nordfra. Bygningens arkitektur og udtryk
skal fremstå som en ikon-bygning, der er synligt
både om dagen og om natten.
Det foreslås, at der udskrives en arkitektkonkurrence om udformningen af bygningskomplekset, så
der skabes interesse om bygningen og kvalitet på
meget højt niveau.
Bygningskomplekset skal indeholde en gourmetrestaurant til omkring 50 gæster baseret på friske
grønlandske råvarer som rensdyr, fisk, hval, lam
samt naturens planter, som vil kunne brande Nuuk i
ind- og udland inden for mad og oplevelser.
I forbindelse med restauranten indrettes en hoteldel
med et antal værelse af høj kvalitet, der er opført og
indrettet med udgangspunkt i grønlandske traditioner og historie. Hoteldelen skal drives af en eksisterende interessent, som har mange års erfaring med
hoteldrift og værelsesudlejning som for eksempel
Hotel Nordbo A/S.
Der planlægges, i forbindelse med hoteldelen, etablering af et antal mindre hotelværelser og shelters,
spredt i terrænet omkring den nye bygning, der
drives af hotel eller Inuk Hostels.

Vandland
I bugten øst for øen planlægges et rekreativt vandland.
Området beskyttes mod nord af en mole, der sikrer isfrit havneområde med mulighed for maritime
aktiviteter. Den nye mole udføres som to separate
stenmoler, der beskytter det nye havne- og fritidsområde.
For at sikre høj vandkvalitet i området bag molen
og dæmning er der gennemstrømning mellem de to
nye molestykker og under dæmning via nedlagte
rør.
Molerne er forbundet med en bro, der giver mulighed for gennemsejling.
Området vil stadig kunne fungere som nødhavn.
I dette beskyttede havområde kan man udfolde
forskellige former for fritidsaktiviteter som for eksempel badning, sejlerskole for optimistjoller, lystfiskeri med mere. Det beskyttede havneområde
skal være et rekreativt udeområde for alle, der bor
omkring området.
Man kan forestille sig, at der kunne opstå lokale

Qeqertaq sanaartorfigereerlugu Inuk Hostelsimit isikkivia.

Udsigten fra Inuk Hostels til øen med den nye bebyggelse. Ass./Foto: Greenland Ground Constructions

foreninger omkring for eksempel en sauna, en
windsurferklub eller lignende. Der er allerede planlagt omklædningsfaciliteter og sauna til byens vinterbadere i området.
I den lavvandet sydlige del af havnebassinet
opstilles et antal huse på pæle, ude i vandet. Eneste
adgang til husene er med båd eller jolle
Der etableres en småbådshavn for motorbåde og
joller i havneområdet. Havnen bygges med pontonbroer i princip som den nuværende Iggia og den
private havn i Qinngorput.
Der regnes med plads til over 100 både langs
broerne.
I tilknytning til småbådshavnen anlægges mindre
tankstationsanlæg, som drives af havneprovianteringen, som kan servicere småbådene.
Drift af småbådshavnen varetages af en bådforening eller en privat, som i Qinngorput, der etableres i
forbindelse med anlæggelse af havnefaciliteterne.
Kyststier
Langs øens vestside udlægges en omkring tre meter
bred befæstet kyststi, der følger det naturlige terræn
langs vandet. Hvor der forekommer stejle fjeldsider

sprænges stiprofilen ind i fjeldsiden som en hylde.
Stien er for gående trafik, samt eventuelt cykler.
Med passende mellemrum laves der udsigtspunkter på stien, hvor der opstilles bænke. Stien udføres
belyst med pullerter.
Kysstien er en naturlig forlængelse af den sti,
Kommuneqarfik Sermersooq er i gang med at planlægge langs vandet hele vejen rundt om Nuuk.
Kyststien skal tilsluttes de nuværende stier i og
omkring byen.
Kyststien fortsætter rundt om øens nordspids,
henover den planlagde dæmning og videre mod øst,
langs vandet på fastlandet. Fra stien vil der være udsigt mod Nordland, ind i fjorden samt til Sermitsiaq.
Kyststien, der er anlagt så den aldrig oversvømmes ved højvande, udgør et rekreativt område såvel
for øens beboere som for de øvrige mennesker i
Nuuk.
Greenland Ground Construction skal selv stå for
byggemodningen. Fra fastlandet fremføres vand,
varme og el, der afsluttes i teknikhuse på øen. Ligeledes forventes det, at virksomheden står for den
nye vejføring frem til øen samt for ny kloakering i
udviklingsområdet, oplyser Allan Bo Jensen.

Umiatsialiveqarfik nutaaq imaanilu sukisaarsartarfittaaq nunniukkanik marlunnik illersorneqassapput.

To moler skal beskytte det nye havneområde og
rekreative vandområde. Ass./Foto: Greenland Ground
Constructions.
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BETONVAREFABRIKKEN SØGER
Mødestabile medarbejdere, som kan
deltage i alt forefaldende arbejde
Karl Bejder, mobil 554400, Mail: karlbejders@gmail.com
Grønlandsk Produktion A/S, Box 364, 3900 Nuuk
For fremme af landbaseret egenproduktion i Grønland

Mælkebøttecenteri taartaasussanik
marlunnik suleqataasussamillu
ataatsimik pissarsiorpoq
Mælkebøttecenteri najugaqarunnaartussanut immikkoortortaqarpoq aamma najugaqatigiiffinnik marlunnik immikkoortoqarluni,
tamarmik immikkut sulisussamik ataatsimik amigaateqartunik.
Atorfiit suliassallu allaaserineqarneri www.mb.gl-imi
Suliffiit ataanni takukkit.

Mælkebøttecentret søger
2 stedfortrædere og 1 medarbejder
Mælkebøttecentret har et udredningssted og to bo-enheder, der hver
især mangler én medarbejder.
Se stillingsopslag og jobbeskrivelse på www.mb.gl

Pilluarit
Tillykke
Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput
Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00
Send en hilsen til en du kan
lide gennem Nuuk Ugeavis

– det er helt gratis
Hilsen kan også mailes
Skal være indsendt
senest torsdag kl. 12.00

nuukugeavis@nuukugeavis.gl

allakkerisoq

TELE POST Centerimut Nuummiitumut
Atuisunut nuannernerpaamik misigisaqartitsisinnaavit?

Pissarsiorpugut allakkerisumik eqiigasumik eqaattumillu sulisinnaasumik Nuummi allakkanik poortukkanillu immikkoortitserivitsinni. Allat 20-t suleqatigissavatit qaninnerpaatullu pisortarissavat
Distributionslederi.
Suliassat
• Allakkanik poortukkanillu tigusisarneq agguaasarnerlu inuutissarsiortunut sullitatsinnut
• Assartugassanik suliaqarneq agguaassinerlu
• Allakkanik ussassaarutinillu agguaassineq
• Poortukkanik takkuttunik nassiussassannilu nalunaarsuineq scannerinerlu
• Suliassat takkuttut distributionslederip suliakkiissutai naapertorlugit.
Piginnaasat
• Kiﬀartuussiumatuujuvutit, pitsaassusermik pingaartitsisuuvutit aamma qiimasuuvutit
• Ulapinneq nuannaraat aamma suleqatinut allanut suleqataaneq
• Ilikkagaqarusuttuuvutit
• EDB-mik atuisinnaavutit, biilinut naliginnarnut allagartaqarputit pinerluuteqarsimanallu.
Akissarsiat atorfeqartitaanerlu
Atorﬁk akissaasersorneqarpoq Namminersornerullutik Oqartussat kiisalu Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuﬃata ilinniarsimanngitsutut pillugi isumaqatigiissutaat naapertorlugu. Atorﬁk
initaqanngilaq. Sapaatip akunneranut ulluni naliginnarni nikerartumik akunnerni 40-ni sulisassaatit piﬃssami ullaakkut arﬁneq-marluniit aamma unnukkut nalunaaqutaq 18.00-p tungaanut, taamatulllu aamma arﬁninngornerit marluk allortarlugit arﬁninngornikkut suliassaatit. Feriartoqartillugu napparsimasoqartilluguluunniit immikkut arﬁnngornermi sulisarnissaq naatorsuutigineqassaaq.
Paasissutissat itinerusut
Atorﬁk soqutigigukku paasisaqarnerorusukkuillu attavigisinnaavat TELE-POST Centerchef
Susanne Kristensen uunga sianerluti 38 68 22 imaluunniit mailerlutik uunga: suk@telepost.gl.
Soqutiginarpa?
Qarasaasiami sulisussarsiortarﬁtsinnut telepost.gl-mut iserlutit qinnuteqaatit, CV-t kiisalu soraarummeersimaninnut uppernarsaatit aamma oqaaseqaatit attuumassuteqartut kingusinnerpaamik
ulloq 7. oktober 2019 nassiutikkit. TELE-POST-ip qinnuteqaatit takkuttut ingerlaavartumik suliarisarpai aamma imminut pisussaatippoq qinnuteqarﬁssaq suli naanngikkaluartoq qinnuteqartumik
oqaloqateqarnissaminut.

Postbud til TELE POST Center Nuuk

Kan du levere den bedste kundeoplevelse?

Vi søger en frisk, dynamisk og ﬂeksibel postbud til vores Distributionsafdeling i Nuuk.
Du vil indgå i et team bestående af 20 medarbejdere og referere til Distributionslederen.
Jobindhold
• Modtagelse og udbringning af breve og pakker til vores erhvervskunder
• Håndtering og udbringning af speditionsgods
• Omdeling af post og reklamer
• Registrering og scanning af ankomne og afgående pakker
• Ad hoc-opgaver efter distributionslederens anvisninger
Kvaliﬁkationer
• du er serviceminded, kvalitetsbevidst og har en positiv udstråling
• du kan lide at have travlt og trives som en del af et team
• du har lyst til at tilegne dig ny viden
• du har kendskab til EDB på brugerniveau, kørekort til personbil og en ren straﬀeattest
Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker efter overenskomst mellem Grønlands Hjemmestyre og Sulinermik
Inuus-sutissarsiuteqartut Kattuﬃat som ikke faglært. Der kan ikke anvises bolig til stillingen.
Arbejdsugen er 40 timer med skiftende arbejdstider på hverdage i tidsrummet mellem
kl. 7 og 18. samt turnusvagter hver 3. lørdag. Der kan forekomme ekstra lørdagsvagter
ved ferie og sygdom.
Yderligere oplysninger
Såfremt stillingen har din interesse og du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte
TELE-POST Centerchef Susanne Kristensen på tlf. 38 68 22 eller mail suk@telepost.gl.
Noget for dig?
Upload din ansøgning, CV og andre relevante dokumenter via denne side senest den
7. oktober 2019. TELE-POST behandler indkomne ansøgninger løbende og forbeholder
sig retten til at indkalde kandidater inden ansøgningsfristens udløb.

37

ONSDAG 25. SEPTEMBER 2019

Nuummi allaffeqarfitsinni

Sullissisussamik pissarsiorpugut
Sullissisussamik suliffeqarfimmi ulapaarfiu
sumi sulerusussusilimmik pissarsiorpugut.
• Allaffimmiutut suliffeqarfinnilu sulisimasu
tut Misilittagaqartuussaatit
• Kalaallisut qallunaatullu oqalussinnaas
saatit
• Sullissinermi misilittagaqarluassaatit, sul
litanut attaveqarluassaatit, allattariarsor
neq oqaluttariarsornerlu piginnaanerissa
vatit.
• Suleqatigiilluartuusinnaassaatit aamma
ungasikkaluaraanni, suleqatit ilai sineris
samiittuummata
• Akisussaassusermik pingaartitsisuussaa
tit, sullitanillu ataqqinnittoq.
• IT atorlugu sullarissoq tassani pineqarput

Word, Excel aamma Outlook.
• Pillagaasimanngitsutut allagartaqassaatit
(straffeattest).
Piumasaqaat: Aningaasaqarnerup/niuerne
rup imaluunniit allafiissornerup iluani ilin
niarsimasuussaatit misilittagaqarsimassal
lutillu.
Ilinnuuva? – Neqeroorutigisinnaavagut:
Suliffik pissanganartoq, ineriartortorlu,
ullullu assigiinngissinnaasut.
Sullitagut sillimmasiutinik tamanik tun
ngasunik suliassanik sullississussaassaatit.

Akissarsiat pitsaasut – atorfininnermi ilaap
put, soraarnerussutisiat, kiisalu helbreds
forsikring.
Soqutiginnippit?
Qinnuteqaat allaganngorlugu oqaaseqaatillu
ilanngullugit nassiutikkit uunga:
Kalaallit Forskring Agentur A/S
Postboks 1071
3900 Nuuk
Att.: Dora Drechsel
mail: dora.drechsel@if.gl
Kingusinnerpaamik qinnuteqarfissaq:
30.09.2019

Nammineersinnaasoq suliffimmi, suliassallu
amerlasuut suliarinissai sungiusimassavatit.

Kundebetjener til vores kontor i Nuuk
Vi søger en kundebetjener, der trives med at
arbejde i et travlt miljø.

Krav: Uddannelse og erfaring fra finans/han
dels eller kontoradministrativ området.

Er du interesseret?
Send din skriftlig ansøgning, inkl. Dit CV, til:

• Du skal have kontor og erhvervserfaring

Noget for dig? – så kan vi tilbyde dig:
Et spændende job i en dynamisk virksom
hed, hvor dagene sjældent er ens.

Kalaallit Forskring Agentur A/S
Postboks 1071
3900 Nuuk
Att.: Dora Drechsel
mail: dora.drechsel@if.gl

• Dobbeltsproget (Dansk / Grønlandsk).
• Har erfaring med kundeservice og kunde
kontakt,både i skrift og tale.
• God til at samarbejde, også på distancen,
da øvrige kollegaer er spredt på kysten
• Ansvarsbevidst og pligtopfyldende.

Ansøgningsfrist: 30.09.2019
Et selvstændigt job, med mange opgaver.

• God til at arbejde med IT – herunder Word,
Excel og Outlook.
• Du har ren straffeattest.

Du kommer til at servicere kunderne med alt
indenfor de forsikringsrelaterede opgaver.

God løn og ansættelses pakke inkl. Pension
og helbredsforsikring.

+299 701243 • www.forsikring.gl

Ilusilersuisoq/Layout: iCICERO, Nuuk
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Tandlæge Niels Nygaard ApS

Tlf. 31 30 01

Tuapannguit 40, Postboks 240, 3900 Nuuk

www.kigutit.gl
Meeqqanut

Børnekryds & Tværs

70

.

AMERIKA

VASKER

VEST

H.A. Bogføring
v/Helene Andersen

BESTANDIGE

.

Telefon 55 43 72
.

SMERTE

RYGE

VIRKE

H.A. Bogføring · Postboks 610 · 3900 Nuuk
Tlf. 554372 · ha@hcandersen.gl

FRÆKKERT
REX

ET ... I
MAVEN

REJSE
MED
BÅD
.

KNO
ELLER
KNÆ

FLADEMÅL

STORE
VANDHULLER

POTE

Klinikkens nye åbningstider:
Mandag ......................... kl. 09-16
Onsdag .......................... kl. 09-17
Fredag............................ kl. 09-16

KORT

AULAER

BETALE
EN VARE

FØR E
PAPIRSTYKKE

.

DONNAS DYREKLINIK

.

4+4
HÆLDE

ARBEJDE

GRINER

PERFEKT

.

Tidsbestilling nødvendig, brug gerne vores mail
donnasdyreklinik@gmail.com
Ved akut opstået sygdom, ring på vores tlf. nr. 38 13 13

DRENGENAVN

GENIER

.

FÅET
ØJE PÅ

LYTTEBØFFERNE

HJORT
KVISTE

ENSOM
OMRÅDE
LAVNINGER

SIGE
VOV

NYTTEDYR I
JORDEN
PADLE

.

EFTER
Q

TOV

STÅTROLD

FANGE

SOM
FIKS
TANKE

TRO

TALORD

Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00

DE 31
DAGE
NORD
DRYPPE

Pilluarit
Tillykke

GNAVET

REMMENE

GANG

Send en hilsen til en du kan lide gennem
Nuuk Ugeavis

Ateq/Navn:

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. u ani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Rina Andersen
Jens Kreutzmannip Aqq. 2E

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

Husk at hvis
du tegner et
dyrlægeabonnement
så giver vi 10% på
dyrlægekonsultation

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

Ansvarshavende redaktør:
Poul Krarup
krarup@sermitsiaq.gl
mobil +299 55 19 02
Redaktør:
Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl

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

Administration
Naqiterivik /Tryk:
administration@sermitsiaq.AG A/S Medieselskabet NVS
Annoncer
nuukugeavis@nuukugeavis.gl
Grafik: Mia Duelund Schmidt
mia@nuukugeavis.gl
Tlf. 38 39 60

Amerlassusaat:
Oplag: 7.600

– det er helt gratis
Hilsen kan også mailes

Skal være indsendt
senest torsdag kl. 12.00

Ussassaarutinik allanillu
tunniussivissaq kingulleq:
SISAMANNGORNEQ
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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Centrum Grill

Vandrehuset

ww

w.p
a

las

i-n

uuk

.dk

Tlf. 32 42 74

Overnat centralt
i Nuuk fra
Fra kun kr. 400,-

Nu også med hotellejligheder

Tlf. 484844/553201

info@vandrehuset. com · vandrehus.com

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

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

IPL LASERBEHANDLING
BOTOX
ANSIGTSBEHANDLING
DIAMANTPEELING
MASSAGE & LEDMANIPULATION
SLANKEBEHANDLING m.m.
+299 491111 · LASERKLINIK.GL
Lægeeksamineret kosmetolog

Naasuerniarfik

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Naasut qilertat tamarmik
allanik asseqanngillat

illoqarfinnilu naasuerniamit
eqimattanngorlugit
qiligaallutik.

Naasut qilertaatitit taamaalillutik immikkut
illuinnartuupput tamannalu pitsaasunik
pisininnut qularnaveeqqutaalluni.

Ilinnartut
ersiallillu
utoqqalin

Hver eneste buket
er unik og håndbundet
af din

15%-nik

ut
igisarpag
akikilliliiv
%
15
Vi giver ÷
nde og
til studere å alle
ter p
pensionis kken
ti
b
i
varer u

iq NAASUT

lokale blomsterhandler
Det betyder, at din buket er
noget ganske særligt og dét er din
garanti for at du får kvalitet.

Tlf. 321676

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

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

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

Levering af
mad ud af
huset

Se også vores udvalg af drikkevarer
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

Nunatsinniik aqqut sumut
tamanut ammavoq

Anchorage

Vancouver
Seattle
Portland
Edmonton

Denver

Ilulissat

Minneapolis / St. Paul

Nerlerit Inaat
Kangerlussuaq
Helsinki

Nuuk

Chicago

Toronto

Narsarsuaq

Trondheim

Akureyri

Kulusuk

REYKJAVÍK

Tórshavn

Montreal
Washington D.C.
New York
Philadelphia
Boston
Tampa
Halifax
Orlando

Oslo
Bergen
Stavanger

Belfast

Stockholm
Gothenburg

Copenhagen
Billund

Aberdeen
Hamburg
Glasgow Amsterdam

Manchester
Frankfurt
Munich
Birmingham London Brussels
Zurich
Paris
Milan
Geneva

Barcelona
Madrid

Vejen går fra Grønland til hele verden
airicelandconnect.dk

