ER DU SULTEN OM AFTENEN
EFTER KL. 21.00 – SÅ FORTVIVL
IKKE. RED DRAGON LEVERER
NU LATE NIGHT SUSHI.
PÅ TAKANNA.GL
KAN DU TORSDAG,FREDAG
OG LØRDAG BESTILLE
” LATE NIGHT SUSHI ”
I 2 VARIANTER INDTIL KL. 23.00.

INDTIL KL. 21.00
KAN ALT FRA
MENUEN FORTSAT

努克
Chinese – Greenlandic fusion restaurant

BESTILLES PÅ
TAKANNA.GL

Restaurant
Telefon 32 91 90
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Nuummi angerlarsimaffeqanngitsunut
immikkut neqeroorut

Særligt tilbud til hjemløse i Nuuk
20-21z

382010

Sneskulpturfestivalen
starter på fredag

s
ard

bo

Gælder ved køb af stel frem til 12.04.20.
Kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter.

w
o
n
S

Apummik ilusilersuilluni
festivalernissaq
tallimanngorpat aallartissaaq

4z
STORT UDVALG AF

SMYKKER &
LØSE STEN
ÅBNINGSTIDER
Mandag til fredag 10-16
Lørdag
10-13
Eller efter aftale på
493713

GREENLAND RUBY

A/S
tlf. 327913 el. mobil 493713 · nuuk@greenlandruby.gl

1499 kr

382010

e
Damboost
ra
Ult
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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

Alt i

Smede- og Maskinarbejde

udføres

Vi holder til i Entreprenørdalen/Nuukullak B 1678

GRØNLANDS SKIBS- & ENTREPRENØRVÆRKSTED ApS

Nuuk Vand & Varmeservice

NVVS.GL

Akit/Fra kr.

Bogholderassistance

Sanasut-aps

Vi arbejder med følgende
regnskabs programmer:

55 18 58
Kim

TLF. 32 26 30

puk@puk.gl · Inspektørbakken 9B
Mandag-tirsdag 9-18 · Fredag 9-19 · Lørdag 9-14

miit unnuineq ataaseq /pr. nat

www.hotelnordbo.gl, tlf. 32 66 44

Pollesmurerfirma aps

Nauja

FRISØRERNE:
Puk
Nini
Nuka
Luusi
Gertrud Paninguak

375,-

· NAV · C5 ·
Uniconta

Kalaallit Nunaanni Sullissisut
Postboks 98 · 3900 Nuuk · an@kns.gl · 583466

sanasut-aps@outlook.com

Salon Puk

Onlinebooking · Lægeeksamineret kosmetolog

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

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

TØMRER
SNEDKER
MALER

wellness
wellness
clinic
nuuk
wellness
clinic clinic
nuuk nuuk

welln
clinic

Postbox 180 · 3900 Nuuk · Tlf. 32 22 52 · Vagt: 249285/520755 · gse@gse.gl

58 18 58
Aqqa

IPL LASERBEHANDLING
NYT!
BOTOX & FILLER
TATTOO
ANSIGTSBEHANDLING
REMOVAL
DIAMANTPEELING
COOLTECH FEDTFRYSNING m.m.

/Poul Erik Pedersen

v

Erene

Tlf. 329797

H.J Rinksvej 33

salon puk

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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SAMTALETERAPI

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

v

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

Kalaallit Nunaanni Peqqinnissaqarfik
Det grønlandske Sundhedsvæsen

Nuuk
Bay Adventures
Targa 25.1 Boat Charter
+299 23 15 60
www.nuukbayadventures.gl
info@nuukbayadventures.gl

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

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

Nuuk Bay Adventures
Boat Charter

NUUK´S
FR SKE MALERE ApS
v/Målﬁnn Homrum
Postbok 894 . 3900 Nuuk

Mobil 485872

/ Psykoterapeut Jeannie Lauritzen

Parforholdsproblemer · Hvis du har mistet
· Manglende selvværd eller livslyst
Få redskaber til at komme videre i livet
Mobil: 252304 - jeannielauritzenterapi@gmail.com
www.harderterapi.dk - FB: Psykoterapeut Jeannie Lauritzen

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

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

Det grønlandske Sundhedsvæsen

Bolanderregnskab
• Bogføring
Susanne Bolander,
• Afstemning
Revisor HD
• Løn
• Administration ejer- og andelsboligforeninger
• Årsrapport

Kontakt:
+ 45 21 54 88 74
susanne@bolanderregnskab.dk

Naasuerniarfik
BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

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

Ambulance
344 112

Hos IQ Naasut laver vi:
Bårebuketter
Kistedekorationer
Brudebuketter
Blomsterbuketter
og m.m.
iq NAASUT

Tlf. 321676 · iqnaasut@iqnaasut.gl

Luksus
hotellejligheder

Tænker du
varmepumpe
kontakt os
i dag

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

Kontakt: 530874 · info@sydbo.gl

qvist
køreskole
TLF. 55 71 68

INFO@QVIST.GL

QVIST KØRESKOLE

ABC
Arctic Boat Charter

Always Best Choice
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
Fri internet

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

abc@abc.gl +299 53 38 80
IKIORTISSAALEQIGUIT IKIORSINNAAVAKKIT!
HAR DU BRUG FOR HJÆLP!
Sianerfiginga imal. allaffigalunga.
Ring eller skriv til mig.

IT hjælp
54 86 66
support@saaqqutit.gl

CVR 39192055

SAAQQUTIT.GL
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Apummik ilusilersuilluni festivalernissaq
tallimanngorpat aallartissaaq
All.: aaqqissuisoqarfik
redaktion@nuukugeavis.gl
Nuummi sapaatip akunnerata naanerani tulliuttumi
marsip 5-iannit 8-annut 2020-mi apummik ilusilersuilliuni festivaleroqaqqissasoq, Kommuneqarfik
Semersuup nittartagaani allaaserineqarpoq.
Apummik Ilusilersuititsinermi Nuup umiarsuarnut imarpikkoorutinut umiarsualivitoqqaani, Sikukimi, apummik ilusilersuiffinngortitsisoqassasoq,
holdit 20-usut Ilusilersukkani
Ilusilersugaanngitsunilu unammiffissaanik, kommuni ilisimatitsivoq.
Holdit apummik issoqqaarisumik 3x3x3 meterimik angitigisumik tunineqassapput, ullullu pingasut
affallu ingerlaneranni apummik ilusilersuissapput.
Ilutsini marlunni ajugaasut akissarsitinneqassapput
sapaammi marsip 8-anni 2020 nal. 15, tusagassiuu-

tinut nalunaarummi allapput.
1994-imi Nuummi Apummik Ilusilersuisoqaqqaarpoq. Taamani Nuummi apummik ilusilersuinerit siullersariinnanngilaat aammali Kalaallit Nunaanni siullersaalluni!
Apummik Ilusilersuineq Peter Barfoedimit
Tegnestuen Nuuk A/S-imeersumit aallartinneqarpoq, taannalu ukiuni 15-ini ingerlanneqartarneranut suliniuteqartarsimaqaaq. 1994-imi Apummik
Ilusilersuineq aallartimmat holdinik 21-nik ilaaffigineqaqqaariarluni soqutigineqarnerpaaffimminiikkami holdinik 55-inik peqataaffigineqarsimavoq.
Apummik Ilusilersuititsinerup inuit assigiinngitsuneersut ataatsimuulersippai nunanilu tamalaani
maluginiarneqalerluni, kommuni tusagassiuutinut
nalunaarummi allappoq.
Apummik Ilusilersuineq assut apeqqutigineqartarsimaqaaq taamaattumillu 2019-imi holdinik

13-inik kajumissutsiminillu ikiuuttunik 30-nik
peqataaffigineqarluni aallartinneqaqqippoq. Apummik Ilusilersukkat illoqarfimmi kateriffiulluartut
alakkaasunit soqutigineqarluarput. Ilusilersukkat
meeqqanit inersimasunillu alutorineqarluaqaat,
seqernullu tarrereernerani qulliit assigiinngitsunik
qalipaatillit sissiukkamut alakkaasunut misigisassaasimallutik. Ukioq manna nuannatsitsinerup
taamak nuannertigeqqinnissaa naatsorsuutigaarput,
assigiinngisitaarnermik, isumassarsiorsinnaanermik nuannaarnermillu tamanut misigititsinissaq
qilanaaraarput, kommuni nittartakkamini allapppoq.
Apummik Ilusilersuinissamut peqataaneq akeqanngilaq.
Mailikkut snow@sermersooq.gl-imut peqataanissamut nalunaartoqarsinnaavoq.
Facebookimi nittartagaq: Nuuk Snow Festival
Instagram: @nuuksnowfestival

Sneskulpturfestivalen starter på fredag
Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl
Så har vi igen sneskulpturfestival i Nuuk, det sker
den kommende weekend 5.-8.marts 2020, fortæller
Kommuneqarfik Sermersooq på sin hjemmeside.
Under festivalen bliver Nuuks gamle atlanthavn,
Sikuki, forvandlet til en sneskulpturpark, hvor 20
hold skal dyste om førstepladsen i de to kategorier,
Figurativ og Nonfigurativ, oplyser kommunen.
Hvert hold får en snekube på 3x3x3 meter, som
de har 3,5 dag til at lave til en sneskulptur.
Præmieoverrækkelsen i de to kategorier vil finde
sted søndag den 8. marts 2020 klokken 15, fremgår
det af pressemeddelelsen.

Nuuk Sneskulpturfestival blev holdt for første
gang i 1994. Dengang var det ikke blot den første
sneskulpturfestival i Nuuk, men også den første i
Grønland!
Festivalen blev startet af Peter Barfoed fra Tegnestuen Nuuk A/S, som stod bag festivalen i en stor
del af de 15 år, som sneskulpturfestivalen blev
holdt.
Sneskulpturfestivalen voksede sig hurtigt større
og større, fra 21 hold i 1994 til op mod 55 hold, da
festivalen var mest populær. Festivalen samlede
folk fra alle mulige baggrunde og vandt også international opmærksomhed, fortæller kommunen i
pressemeddelelsen.
Sneskulpturfestivalen var meget efterspurgt.

Derfor kom den tilbage i 2019 med 13 hold og 30
ivrige frivillige. Festivalen tilbød et spændende
samlingspunkt for hele byen og var meget populær
blandt publikum – skulpturerne blev beundret af
både børn og voksne, og efter solen var gået ned,
blev aftenturen i havnen belyst i alle regnbuens
farver.
I år forventer vi os en mindst lige så god fest og
ser frem til at sprede diversitet, kreativitet og glæde
til alle, skriver kommunen på sin hjemmeside.
Det er gratis at deltage i sneskulpturfestivalen.
Følg os på:
Hjemmeside: www.snow.gl
Facebook-side: Nuuk Snow Festival
Instagram: @nuuksnowfestival
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Tilbuddene gælder også

i

Atuutilissaaq Ataasinngorneq 2/3 Sapaat 8/3-2020 ilanngullugu /
Gælder fra Mandag den 2/3 til og med Søndag den 8/3 - 2020

THAI CHICKEN,
350 g

15.Assigiinng. arlallit / flere varianter

BYENS
STØRSTE
BLAND SELV
KAGEMARKED
Pisiffik Nuuk Center
fredag d. 6/3

Frit Valg

8.-

SIPAAKKIT
Spar

20

95

Pr. stk
AVOCADO

5.-

Naqinnerlutanut nioqqutillu nunguttoorsimasinnaanerinut allannguisitsisinnaanerillu sillimaffigeqquneqarput / Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
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B-3074 Adolf Jensensvej 4-006 - til salg i offentligt udbud
B-3074 Adolf Jensensvej 4-006 - tamanut neqeroortitsinermi tuniniarneqarpoq
Iserit A/S udbyder rækkehuset B-3074 Adolf Jensensvej 4-006 til
salg i offentligt udbud til overtagelse pr. 1. maj 2020 eller efter aftale.

Iserit A/S-ip B-3074 Adolf Jensensvej 4-006 tamanut neqerooruteqartitsilluni tuniniarpaa, 1. maj 2020 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit tiguneqartussanngorlugu.

Adolf Jensensvej 4-006 er 1 ud af 8 boliger i ejerforeningen B3074. Ejendommen er opført i 1997. Bygningen er opført på betonfundament og udvendig klinkebeklædt træ. Vinduer, døre, tag
og klimaskærm er intakt og i god stand. Boligens størrelse er 81,3
m2 og opvarmes med el radiator og har egen vandvarmer i teknikskabet i bryggers. Boligen er i 2 plan med egen indgang, bestående af stueetagen med entre/bryggers, køkken og stue. På 1. sal er
der 2 værelser og et badeværelse. Badeværelset er i rimelig stand
(dog skal gummifuger gennemgås) og der er gulvvarme. Tagrum
kan benyttes til opbevaringsplads, som har adgang gennem loftlem i trappeløbet på 1. sal.
Boligen er i god stand og er indflytningsklar. Boligens beliggenhed
er i et attraktivt og roligt område i en rækkehusbebyggelse.

B-3074 Adolf Jensensvej 4-006 nammineq pigalugit inissiaatillit
peqatigiiffianni inissiaq ataaseq arfineq pingasuusut ilagaat. Inissiaq
1997-mi sanaajuvoq. Illulu beton-imik toqqaveqarpoq, silataatigullu
qisunnik assiaquteqarluni. Igalaat, matut, illu qalia, illullu assiaqutaai
iluarsartuuttariaanngillat. Inissiaq 81,3m2 angissuseqarpoq innaallagiatortumillu kiassagaalluni, immikkullu imermut kissaaveqarluni
igaffiup silarliani. Inissiaq quleriiuvoq immikkullu isertarfeqarluni, ataani igaffiup silarlia/torsuusaq, igaffik inilu. Qalianilu marlunnik sinittarfeqarpoq uffarfeqarlunilu. Uffarfik issusia ajoquteqanngilaq (kumminillu
ussissaatit misissugassaassapput) natiatigullu kiassagaalluni. Qaliarpaani ini atorneqarsinnaavoq toqqorsivittut isertarfeqarlunilu qwaliani majuartarfeqarfiup nalaanii. Inissiap issusia iluarsartuuttariaqanngilaq nutserfigeriannaallunilu. Inissiallu inissisimaffia pilerinartumilu eqqissisimanartumiippoq

Boligen sælges som den er og forefindes. Sælger påtager sig intet
ansvar ud over vanhjemmel. Interesserede købere opfordres til at
antage egne rådgivere.
Boligen vil være undergivet købers frie rådighed, alene begrænset
af de i lokalplanen for området anførte bestemmelser samt lovgivningen i øvrigt.
Alle omkostninger i forbindelse med salget afholdes af køber, dog
afholdes stempelomkostninger (1,5% af købesummen) og honorar
(10.000 kr.) til advokat for udfærdigelse af skøde og berigtigelse af
handlen ligeligt mellem køber og sælger.
Besigtigelse kan ske efter aftale med Iserit A/S, Forvaltningskonsulent Karla Petersen på tlf. 36 30 28 mail: kap@iserit.gl for nærmere oplysninger.
Skriftligt tilbud med angivelse af en kontant budssum i danske kr.,
samt navn, postadresse, tlf. nr. og evt. mail-adresse, bedes fremsendt til Iserit A/S, Postboks 1539, 3900 Nuuk, i en lukket anonym kuvert, alene med påskriften:
”Tilbud på B-3074 Adolf Jensensvej 4-006”
Tilbuddet, der er bindende, skal være ubetinget og uden forbehold. Der skal deponeres eller erlægges garanti for købesummens
betaling samt salgsomkostningerne senest fem dage efter sælgers accept. Udgifter til evt. ekspeditionsgebyr ved deponering afholdes af køber. Tilbud skal være Iserit A/S i hænde senest mandag d. 16. marts 2020.
B-3074 Adolf Jensensvej 4-006 sælges til højeste, konditionsmæssige bud. Iserit A/S forbeholder sig retten til at forkaste alle
modtagne tilbud.

Inissiap isikkuatut itsillugu tuniniarneqarpoq. Aserorsimasat saniatigut
tuniniaasoq akisussaaffeqanngilaq. Piserusuttut namminneq akilikkaminnik siunnersortissarsioqquneqarput.
Inissiap pisisup nammineerluni atorsinnaalissavaa, nammineq pigalugu illoqarfiup ilaanut sumiiffimmut pilersaarummi inatsisinilu allani
malittarisassat kisiisa killiliisoralugit.
Tunisinermut atatillugu aningaasartuutit tamarmik pisisumit akilerneqassapput, taamaattoq naqitsissummut aningaasartuutit (pisiap akiata
1,5%-ia) aamma inissiamik pisinermut atatillugu uppernarsaammik suliaqarnermut (10.000 kr.) pisinerullu eqqortuuneranik uppernarsaammik suliaqarnermut eqqartuussissuserisumut aningaasartuutit pisisup
tunisisullu naligiimmik aveqatigiissutigalugit akilissavaat.
Inissiaq takuniarneqassappat tamanna Iserit A/S isumaqatigiissuteqarfigalugu pisinnaavoq, ingerlatsinermi siunnersorti Karla Petersen
sianerfigineratigut oqarasuaat 36 30 28, mail: kap@iserit.gl atorlugu.
Allakkatigut neqeroorut danskit aningaasaannik aningaasanngorlugit
akiliutigiumasat taallugit, ateq, najugaq, oqarasuaatip normua aamma
peqaruit mail-adresse allanneqassapput uungalu nassiullugit, Iserit
A/S, Postboks 1539, 3900 Nuuk, allakkap puuanut kiminngaanneersuuneri atsiornertaqanngitsumut ikillugit, taamaallaat ima
allaqqassalluni:
”B-3074 Adolf Jensensvej 4-006 pisiarinissaanut neqeroorut”
Neqeroorut pituttuisuuvoq piumasaqaatitaqaranilu aammalu nangaanartoqartitsiffiunani. Pisinermi akigitinneqartussat toqqorneqassapput
imaluunniit qularnaveeqquserneqassapput tuniniaasup akuersineranit
kingusinnerpaamik ullut tallimat qaangiunerani. Pisisuminngaanniit
akilerneqassaaq aningaaserivimminngaanniit aningaasartuut toqqorsinermi sullinneqarnermut akiliut. Neqeroorutit Iserit A/S-imi tiguneqariissapput kingusinnerpaamik ataasinngorneq ulloq 16. marts 2020.

ISERIT

Inissiaq B-3074 Adolf Jensensvej 4-006 , Nuummi tuniniarneqarpoq
amerlanerpaanik piumasarisanullu naleqquttunik akiliuteqarusuttunut.
Iserit A/S neqeroorutit tiguneqartut tamaasa itigartissinnaanissaannut
pisinnaatitaavoq.
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ELplus Grønland
Salg og service af lamper & hårde hvidevarer til både private, cafer, institutioner m.m.

FÅBORG Pendel
Hvid Gipslampe
Diameter 13cm.
Inkl. GX53 Pære

DOT Pendel

Farve Mat hvid
Diameter 30 cm. E27 Fatning

DELTA Pendel
Farve Hvid eller Sort
Højde 25 cm.
E14 Fatning

,
0
0
4

599,-

Tilbuddene gælder fra 4. marts 2020 til og med 11. marts 2019 eller så længe lager haves.
Forbehold for udsolgte situationer og trykfejl

,
0
0
2
4.

,
9
9
6
.
3

-

Spar 799,

d!

Godt tilbu

AEG Vaskemaskine
registrerer fyldmængden og tilpasser energi, vand
og tidsforbruget herefter
Kapacitet 7 Kg. Centrifugering 1400 o/min

ELVITA vaskemaskine
Kapacitet 7 kg.
Centrifugering 1400 o/min
Energiklasse A+++

Issortarfimmut 9

,-

73
3
r
a
Sp

29
Spar

S

•

,
5
7
1

9,-

00,par 4

Elplus Grønland

NU
kun

•

Tlf.: +299365000

•

,
9
9
4
.
6

LIEBHERR

Køle/fryseskab
Farve Stål
Højde 186,5cm.
Bredde 59,5 cm.
Energiklasse A++

-

Spar 900,

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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Sumi najugaqarpit aamma illoqarfiup immikkoortuata najukkavit suut ilisarnaatigai?
Qinngorput. Qinngutsinnut apuukkaanni kangerlunnguaq meeraalluta ammassanniartarfipput igaasariartarfipput nuniagiartarfipput
massakkut inissiat quleriiaat qalipaatigissut inissisimapput. Inissiat Suloraq 1-19 inissisimaffiat
kusanarluinnartumiittoq aqqusaariarlugit aqqusineq Dronning Margrethe-p aqqusernga ammut
naallugu aneerusukkaanni ukioq tamaat.
Illoqarfimmi aqqusineq sorleq
nuannernerpaava?
Tuapannguit meeraaffigisimasara Blok S.
Nuummi suut takornariamut
takutikkusuppigit?
Nuutoqaq, Naalakkap qaqqaa, Quassussuaq,
Nuup qeqqa, Jens Kreutzmann-ip aqqutaa, sanalukkanik tuniniaasartut sanaartortarfiat ”illorput”. Soorunami aamma inunngorfiga
”Qoorngoq”
Nuummi suut orninnaveersaartarpigit
aamma sooq?
Pisiffik Nuussuaq, aanngajaarniutinik tuniniaasartut takussaanermik.
Nuummi ukiukkut sulerisoqartarpa?
Sisorarneq Quassussuarmi aammalu Timmian-

MIT NUUK
Hvor bor du og hvad kendetegner din bydel?
Bydelen Qinngorput. Når man ankommer til
Qinngorput, er der på nuværende tidspunkt i
den lille vig placeret farvestrålende boligblokke,
hvor vi i min barndom tog hen for at fange
loddeﬁsk, lave mad på ildsted og plukke bær.
Man kan sagtens tage på gåtur året rundt forbi
boligblokkene på det skønne Suloraq 1-19,
over Dronning Margrethes vej og helt ned til
stranden.

Louise Mikiassen Kristiansen
Sulisitsisut/allaffimmioq

nguit tungaannut sisorarneq, nalukkiarneq
naluttarfimmut “Malik”, Katua-mut film-eriarneq, oqorsarluarialuni pisuttuarneq, angerlarsimalluni imaluunniit kammalaatit ilagalugit
nuersaarujoorneq kaffi/the kaagilerlugu soorunami :-)
Nuummi aamma sunik sammisassaqarnissaa
kissaatiginartissinnaaviuk?
Qinngutsinni meeqqat anginerumaat unnukkut
ornittagassaannik amigaateqarput. Café Qinngorput. Pisuttuaqatigiilluni aneerujoorneq.
Pisinnaasuuguit Nuummi suna
allanngortissagaluarpiuk?
Allanngortitassaqarpallaanngilaq ineriartorneq
ingerlarsortillugu, kisianni Pisiffik Nuussuaq
eqqaalu nuannernerusumik takujuminarsarnissaa allanngortissinnaasuugukku allanngortissagaluarpara
Nuummi suna tulluusimaarutigisarpiuk?
Nuummi peroriartornera. Inuusuttut ilinniaqarusussusertik tunngavigalugu maani ilinniartuunerat. Nunarsuatsinni allatuulli illoqarfik pingaanerit ilagalugit Nuuk tikikkuminartuunera.
Silagippat silarluppat Nuuk aneerfigissallugu
nuannersuunera ingammik qimminnguarput
Fido ullut tamaasa aneerullugu.
M. D. Schmidt

Louise Mikiassen Kristiansen
Grønlands Erhverv/Kontorist
vis også min fødebygd, Qoornoq.

Fælles gåtur.

Hvor undgår du at komme i Nuuk og
hvorfor?
Pisifﬁk Nuussuaq, hvor der foregår åbenlys
handel med rusmidler.

Hvad ville du forandre i Nuuk, hvis du
kunne?
Så længe udviklingen haster derudad er der
ikke så meget, der trænger til at blive ændret.
Men hvis det stod til mig, så ville jeg forskønne
området omkring Pisifﬁk Nuussuaq.

Hvilken gade er byens bedste?
Min barndomsgade Tuapannguit, hvor jeg har
boet i Blok S.

Hvad skal man lave i Nuuk, når det er vinter?
Stå på ski Store Malene og mod paradisdalen
Kuanninnguit, tage på svømmehallen ”Malik,
gå i biografen i Katuaq, tage vandretur godt
pakket ind i varmt tøj, hygge sig hjemme eller
sammen med vennerne til fællesstrikning, med
kaffe/the og kager, naturligvis :-)

Hvad vil du vise i Nuuk for en turist?
Kolonihavnen, Inspektørbakken, Lille Malene,
Nuuk centrum, Jens Kreutzmannsvej, husﬂidsværkstedet i beboerhuset ”Illorput”, og naturlig-

Hvad så du gerne, man også kunne lave i
Nuuk?
Der mangler et værested for de lidt større børn
i Qinngorput om aftenen. Café Qinngorput.

Hvad gør dig stolt ved Nuuk?
Min opvækst i Nuuk, hvor de unge kom på
uddannelsesophold efter eget valg og med viljestyrke. At Nuuk som alle andre hovedstæder i
verden er et godt sted at komme til. At det er
dejligt, at kunne gå ude i det fri i Nuuk, uanset
om det er godt eller dårligt vejr, især når man
går ude med vores kære hund Fido hver eneste
dag.
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Nunaannarmi illuaraliorfissamik nunaminertamik
tunineqarnissamut qinnuteqaat
Høring af arealansøgning til fritidshytte
i det åbne land
27. februaari - 12. marsi 2020
A-982

Nuna tamakkerlugu
sullissineq akeqanngitsoq
Landsdækkende gratisservice
ALLORFIK
PINNGITSUUISINNAAJUNNAARNERMIK
PAASISIMASAQARFIK
VIDENCENTER OM AFHÆNGIGHED
Aanngajaarnitinik aningaasanoortarnernullu
ajornartorsiuteqarpit? /
Problemer med rusmidler og spil?

A-983 NR. 1 & A-984 NR. 2

Allorfik akeqanngitsumik neqerooruteqarpoq. / Allorfik tilbyder
gratis behandling.
Oqarasuaat | Telefon: 525343
immaqaluunnit / eller: www.allorfik.gl
TUSAANNGA
TUSAANNGA sapaatip-akunnerata ulluini tamani nal. 16:00-imit
22:00-imut ammasarpoq.

A-985 NR. 1 & A-986 NR. 2

Tusaannga Nunatsinni innuttaasunit tamanit (meeqqanit,
inuusuttunit aamma inersimasunit) ulluinnarni inuunerminni
ajornartorsiutiminnik assigiinngitsunik ilungersuuteqartunit
(qinngasaarneqarneq, kinguaassiuutitigut kannguttaatsuliorfigineqarneq, imminut toqunneq, isumatsassimangaarneq,
uippakajaarneq, kiserliorneq il.il.), imaluunniit qanigisaasunit
saaffigineqarsinnaavoq.

A-987

Kikkulluunniit 801180-imut sianernissamut imaluunniit 1899imut sms-imik nassitsinissamut tikilluaqqusaapput. Normuni
taakkunani siunnersuisartut tusarnaarnissaminnut piareersimasarput.
-------TUSAANNGA har åbent alle ugens dage kl. 16.00-22.00
Tusaannga er for alle borgere i landet (børn, unge og voksne),
som bokser med forskelligartede problemer i hverdagen
(mobning, seksuelle krænkelser, selvmord depression, stress,
ensomhed m.m.), eller er pårørende.

Skemami sumiiffittut taaneqartumi illuaraliornissamutnunaminertamik atugassinneqarnissamik qinnuteqaateqartoqarsimavoq.

Der er søgt om arealtildeling til at opføre
fritidshytte på den i skemaet nævnte
lokalitet.

Sumiiffik illuaraqarfimmiippoq, Nunaannarmut pilersaarummi 1 & 2-mi, aamma Kommunimut pilersaarut
2028-mi ersersinneqartutut.

Lokaliteten er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 1 og 2, samt Kommuneplan 2028.

Nunaminertamik atugassinneqarsimaguit imaluunniit
illuaraliorfissatut qinnutigineqartup qanittuaniittumut
soqutigisaqarsimaguit, taava taanna pillugu oqaaseqaateqarnissannut akerliliissuteqarnissannullu periarfissaqarputit.
Oqaaseqaatigineqartut kingusinnerpaamik 12. marsi
2020 tiguneqareersimassapput

Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte hytte har
du mulighed for, at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil.

Alle er velkomne til at ringe på 80 11 80 eller sende en sms på
1899. Så sidder der rådgivere klar til at lytte.
NUNATSINNI NAPPAATEQARTUT
PEQATIGIIFFIAT
PATIENTFORENINGEN I GRØNLAND
Oqar. | Tlf. 24 16 56
Mail: ashanuna@gmail.com
NERIUFFIIT KATTUFFIAT

Bemærkninger skal være modtaget
senest 12. marts 2020

Sumiiffik / Lokalitet

Avann. / Nord

Kipp. / Vest

Atorneqarnissaa / Anvendelse A-nr.

Timmiannguit

64°12’57.54”N

50°57’33.47”V

Sunng. illuaraq/Fritidshytte

Utoqqarmiut
Kangerluarsunnguat nr. 1

982

KRÆFTENS BEKÆMPELSE
Ulluinnarni | Alle hverdage
8:00 – 16:00
Oqar. | Tlf. 49 04 89
Mail: neriuffik@greennet.gl
INATSISITIGUT SIUNNERSUISARFIK IKIU
RETSHJÆLPEN IKIU
Ataasinngornermiit sisamanngorneq ilanngullugu
Mandag til torsdag kl. 09:00 – 15:00
Oqar. | Tlf.: 32 45 48
E-mail: ikiu@ikiu.gl

63°46’51.00”N

51°25’14.00”V

Sunng. illuaraq/Fritidshytte

983

Utoqqarmiut
Kangerluarsunnguat nr. 2

63°46’48.06”N

51°25’25.32”V

Sunng. illuaraq/Fritidshytte

984

Qasigiannguit nr. 1

64° 04’46.79”N

51° 01’02.76”V

Sunng. illuaraq/Fritidshytte

985

Qasigiannguit nr. 2

64° 4’53.33”N

51° 1’4.91”V

Sunng. illuaraq/Fritidshytte

986

Qooqqut

64°15’13.78”N

50°55’14.52”V

Sunng. illuaraq/Fritidshytte

987

Kanassut ( K66)

64°21’5.67”N

51°44’10.14”V

Sunng. illuaraq/Fritidshytte

988

51°41’36.98”V

Sunng. illuaraq/Fritidshytte

989

Kangimut Sammisoq (K65) 64°18’12.75”N
Oqaaseqaataasinnaasut
akerliliissutilluunniit uunga nassiunneqassapput:
Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Sanaartornermut Nunaminertanullu Oqartussaqarfik
Forvaltning for Anlægs & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Boks 1005 · 3900 Nuuk · sai@sermersooq.gl

www.ikiu.gl
MAANNAKKUMIIT PUJORTARTARUNNAARIT!
Peqqik.gl-imi SMS-ikkut tapersersortillutit pujortartarunnaarnissat aallartiguk!
BLIV RØGFRI NU!
Få støtte til dit rygestop med SMS-servicen
Røgfri Nu! Tilmeld dig på peqqik.gl
Sermitsiaq atuartartutsinnut kiffartuussissutitut kiffartuussinerit akeqanngitsut allattorsimaffiannik ilanngussisalerniarpoq. Suliaqarfimmi pineqartumi kiffartuussinernik akeqanngitsunik taaneqaartariaqartunik siunnersuutissaqaruit
paasissutissanik nassissinnaavatsigut uunga:
annoncer@Sermitsiaq.AG
Som en service overfor vore læsere, bringer Sermitsiaq en
oversigt over gratis services. Har du forslag til gratis services
i samme genre, der bør nævnes, er du velkommen til at sende
os praktiske oplysninger til annoncer@Sermitsiaq.AG

ONSDAG 4. MARTS 2020
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Piginneqatigiilluni inissiaq nutaaq?
Piginneqatigiilluni inissiaatit pillugit GrønlandsBANKEN-ip aaqqissugaani nutaami peqataajartorit periarfissallu erseqqinnerusumik paasisaqarfigalugit, tamatumani sanaartortitsisut illussanillu titartaasartut suleqatigalugit aningaasalersuinissaq sanaartornissarlu pillugit GrønlandsBANKEN nassuiaateqassalluni.
Pisussaq ingerlanneqassaaq ataasinngornermi ulloq 16. marts nalunaaqutaq 16.30-imit GrønlandsBANKEN-ip
kantiinaataani, Imaneq 33.
Maili una aqqutigalugu
aqqutigalugu peqataasussatut nalunaarsinnaavutit:
nalunaarsinnaavutit: pinguaraq@banken.gl. Inissat killeqarput. Peqataanissat uppernarsarneqassaaq aatsaat aningaaserivimmiit akissuteqaruit.
Naatsorsuutigineqarpoq 2021 naalernerani nutsertoqarsinnaasoq

Ny andelsbolig?
Kom til et nyt arrangement om andelsboliger i GrønlandsBANKEN og hør nærmere om mulighederne, når GrønlandsBANKEN i samarbejde med entreprenører og arkitekter fortæller om både finansieringen og byggeriet.
Det hele foregår mandag den
den 16. marts fra klokken 16.30 i GrønlandsBANKENs kantine, Imaneq 33.
Tilmeld dig på mail: pinguaraq@banken.gl. Der
Tilmeld
Der er begrænset antal pladser. Du er tilmeldt, når du får et
bekræftelsessvar fra banken.
Forventet indflytningsklar 2021
2 rums fra 65,7 – 70 kvm
3 Rums fra 81,6 – 89,4 kvm
4 rums fra 105,6 – 129,8

Pinguaraq, Qinngorput

TK-Group A/S
www.banken.gl · Tlf. 701234
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Kommunimut pilersaarummut tapiliussamut
siunnersuut pillugu tamanut tusarniaaneq
Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 1C39-1 Sømandshjem, Nuuk sapaatitakunnerini arfineq-pingasuni tamanut tusarniaassutigineqarpoq, piffissami:
2020-mi 4. marsimiit 29. apriilip tungaanut.
Siunnersuut naapertorlugu Sømandshjemmet-ip pioreersup allilerneqarnissaanut
nutarterneqarnissaannullu periarfissiivoq.
Kommunimut pilersaarummut tapiliussamut siunnersuut kommunip nittartagaani
sermersooq.gl-imi tusarniaaneq iserfigalugu atuarneqarsinnaavoq.
Oqaaseqaatit aamma akerliliissutit plan@sermersooq.gl-imut nassiunneqassapput
aamma ulloq 29. apriili 2020-mi Kommuneqarfik Sermersuumit tiguneqareersimassapput.

***

Forslag til Kommuneplantillæg i offentlig
høring
Forslag til Kommuneplantillæg 1C39-1 Sømandshjemmet, Nuuk sendes i en
otte ugers offentlig høring i perioden: 4. marts-29. april 2020.
Forslaget giver mulighed for, at det eksisterende Sømandshjem kan udvides og
forny sine faciliteter.
Forslag til plantillæg kan læses på sermersooq.gl under høringsportalen.
Bemærkninger og indsigelser skal sendes til plan@sermersooq.gl, sidste frist
senest 29. april 2020.
Illoqarfimmik Inerisaaneq // By- og Boligudvikling

Ukioq manna
apersortinnissat qalliartorput
Neqeroorutitit Nuummi inoqutigiinnut tamanut apuutikkit.
Ullumikkut attavigereertigut Nuuk Ugeavisimilu ussassaarinissannut
pitsaasumik neqeroorﬁgineqarlutit,

annoncer@Sermitsiaq.gl
NUUK UGEAVIS
- najukkami ussassaarineq
kimittooq.
Naqitani internertikkullu
ussassaarigit

KARAOKE OG GO
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TUSARNAARTITSINERMI
QAAMMATISIUT
Kristinemut-mi nipilersornermi misigisat nuannersut

KARAOKE OG GOD MUSIK

Fredag d. 28. og lørdag d. 29. juli

Kali

PÅ MUTTEN

Fredag d. 3. og lørdag d. 4. august

Ole Kristiansen

Fredag d. 10. og lørdag d. 11. august

Levende musik på Mutten

Gert Lennert ilanilu

Fredag d. 17. og lørdag d. 18. august

Martin Løvstrøm Band

SØNDAGSFEST
Fredag d. 24. og lørdag d. 25. august

SØNDAGSFEST
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

med kartofler og persillesauce

Uttuit

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

Tulleriit
Vi ses Fredag
til søndagsfest
på
d. 7. september og lørdag
d. 8.Kristinemut
september
Inuk
og MiniMutten fra kl. 12-24.
Fredag d. 14. september og lørdag d. 15. september

Kanji club

D. 8 / 3 PÅUllaMUTTEN
Fredag d. 21. september og lørdag d. 22. september

Sponsoreret af:

Festen begynder kl. 22.00

Nipilersorneq
I– Aamma
DAGfesterneq
ERnuannaraarput!
DER
LEVENDE
MUSIK!
nuannaraarput!
Malinnaavigisigut Facebook-mi: https://
www.facebook.com/Kristinemut/

Kun kr.

6 8 -,

N
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Nuup Bussii A/S-imi akinik qaffaaneq pillugu tusagassiorfinnut nalunaarut
NUUP BUSSII A/S PRESSEMEDDELELSE OM PRISSTIGNING

Takster pr. billettype (kr.)

Som en del af koncessionsaftalen regulerer Nuup Bussii A/S årligt
taksterne for den kollektive trafik i Nuuk. Nuup Bussii A/S bestyrelsen
har besluttet at lave prisstigning for den kollektive trafik i Nuuk by
gældende fra 1. april 2020.
Priserne vil være følgende:

1. april 2019

1. april 2020

Klippekorti (inersimasoq-Voksne)

122,00

129,00

Klippekorti
(utoqqalinersialik-pensionist)

122,00

129,00

Klippekorti (meeraq-Barn)

52,00

55,00

Bilitsi (inersimasoq-Voksen)

17,00

18,00

Bilitsi (utoqqalinersialik-Pensionist)

17,00

18,00

7,00

8,00

Qaammammoortoq
(inersimasoq-Voksen)

510,00

535,00

Qaammammoortoq (meeraq-Barn)

252,00

265,00

Qaammammoortoq
(utoqqanilersialik-Pensionist)

252,00

265,00

Bilitsi (meeraq-Barn)
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Nuup Bussii A/S Nuummi ataatsimoortumik angallassinermut akiusut
akuersissut pillugu isumaqatigiissummi killiliussat iluanni ukiumoortumik
iluarsisarnissaannut piginnaatinneqalerpoq. Nuup Bussii A/S-ip suilersuisui alajangiisumapput akinik qaffaaneqassasoq Nuummi bussernermi
1. aprilip 2020-miit.
Akit nutaat 1. aprilimiit 2020 atuutilersussat takussutissartaallu
tabelimi ilanngunneqartumi takuneqarsinnaapput:

ds b i l l i gs t e

m

Ilissinni aamma isigaarsinarpa? ”Nutarsaaneq” nunatsinni
taarsigassarsisitsissut akikinnerpaaq ullumi qinnutigiguk.
Er der også fodkoldt hjemme hos dig?
Ansøg om Grønlands billigste miljølån i dag.

www.banken.gl · Tlf. 701234
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PAARLERSUARMI TUSARNAARTITSINEQ / FOYERKONCERT

03.04.2020

KATUAQ BIO

UGE 10

Pingasunngorneq / Onsdag

04/3

Drømmebyggerne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . sidste forestilling 16 .15
Just Mercy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . sidste forestilling 18 .15
The Gentlemen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00
Sisamanngorneq / Torsdag

05/3

Fremad - Med dansk tale .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .00
The Gentlemen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .30
Call of the Wild  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00
Tallimanngorneq / Fredag

06/3

Fremad - Med dansk tale .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .00
Call of the Wild  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .30
The Gentlemen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00
Arfininngorneq / Lørdag

07/3

Fremad - Med dansk tale .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .00
The Gentlemen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .30
Call of the Wild  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00
Sapaat / Søndag

08/3

Fremad - Med dansk tale .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .00
Call of the Wild  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .30
The Gentlemen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00
Ataasinngorneq / Mandag

ÎVA

09/3

Fremad - Med dansk tale .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .00
The Gentlemen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .30
Call of the Wild  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00
Marlunngorneq / Tirsdag

10/3

Fremad - Med dansk tale .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .00
Call of the Wild  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .30
The Gentlemen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00
Pingasunngorneq / Onsdag

11/3

Fremad - Med dansk tale .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .00
The Gentlemen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . sidste forestilling 18 .30
Call of the Wild  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . sidste forestilling 21 .00

Kulturikkut tapiisartoq:
Kultursponsor:

Erhvervsklub tapiisartut / sponsorer:

Tapiisartut allat / Andre sponsorer:

KATUAQ.GL

Billitsit nittartakkitsinni inniminnerlugillu pisiarisinnaavatit:
Køb og reservér billetter på vores hjemmeside:
www.katuaq.gl
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Louise Sisimiuni pisortanngulersoq
Ulla Lynge Heilmann taamaalilluni nujaleriffimmut
nuannarineqartumut Cut N´Go-mut piginneqataalissaaq
Aaqqissuisoqarfik
redaktion@nuukugeavis.gl
Nujaleriffik Cut N´Go siorna oktobarimi ammarneqarmalli ulapaarfiusimaqaaq. Pilersitsisut Louise
Lynge Berthelsen aamma Karen Borris Juhl periaaseriniakkaminnut nutaamut nalunaaquttap akunnerpassuinik atuisimapput aamma nujalerisortik peqatigalugu nujaleriffimmik iluatsilluartumik atorneqarluartumillu pilersitsisimallutik. Suliffeqarfik mikisoq taanna tusagassiuutinut taama nalunaaruteqarpoq.
Louise Lynge Berthelsen marsip aallaqqaataannit Sisimiuni Arctic Circle Businessimi pisortatut
aallartittussaammat piginneqataasussamik nutaamik

nassaarniartoqartariaqarsimavoq, taamaalilluni
piginneqataalersup Karen Borris Juhl peqatigalugu
nujaleriffik ingerlateqqissinnaaniassammassuk,
tusagassiuutinut nalunaarummi allapput.
Karen Borris Juhlip, ammaqqammersumik Wellness Clinic Nuuk-mik Kissarneqqortuunnguaq
9-miittumik piginnittup, Ulla Lynge Heilmannip
pinnersartittarfiutaa, ”Beauty by U”-tut ilisimaneqarnerusoq illoqatigaa. Taamaattumik Ulla illoqatigineqareermat, nujaleriffimmik piginneqataalernera naleqqulluarpoq.
- Nujaleriffimmik piginneqataalernera nuannaarutigeqaara. Isumaqarpunga Karenip nujaleriffimmik ingerlatsineranut tapertaalluarsinnaallunga,
piginneqataalersoq Ulla Lynge Heilmann tusagassiuutinut nalunaarummi taama issuarneqarpoq.
Karen aamma qilanaarpoq. Piginnittut nikinnerat
pillugu tusagassiuutinut nalunaarummi ima issuarneqarpoq:– Ulla suleqatigiinnitsinnut tikilluaqqu-

ONSDAG 4. MARTS 2020
sinnaagakku nuannaarutigaara. Ataatsimoorluta
nujaleriffik allisarsinnaavarput sullittakkavullu
amerlisarlugit.
Cut N´Go nujaleriffiuvoq piffissamik inniminneeqqaarani nujaleritiffigineqarsinnaasoq. Takkutiinnartariaqarpoq ullormilu pineqartumi aggerfissamik piffissalerneqarluni. Ajornanngippat ullaakkut
takkuttariaqarpoq.
- Nujalerisorput ulapittorujussuusarpoq ullormullu taamaallaat x-inik amerlassusilinnik killuisinnaasarluni. Taamaattumik ulloqartarpoq sullinneqartussat ajoraluartumik ornigukkaluaannarfigisaannik,
nujaleriffimmit taama oqartoqarpoq.
– Nujalerisunik suleqatigiinnut ilaasinnaasunik
arlaqarnerusunik suli pissarsiorpugut. Nujalerisutut
ilinniagaqarsimasunuinnaq suliffissaavoq, periutsimut ilaasinnaassagaanni piginnaasaqarluarnissaq
pisariaqarmat. Tamatuma akerlianik nujalerisutsinnut ulluinnaat assigiiaaginnanngisaannarput, ulluinnarnilu avatangiisini sianertuartumik oqarasuaateqarani. Sullitatsinnit naammagisimaarneqarluartumik,
Karen Borris Juhl tusagassiuutinut nalunaarummi
taama naggasiivoq.

Cut N´Go nutaamik piginnittoqalissaaq.
Cut N’ Go får ny medejer.
Louise Lynge Berthelsen og Ulla Lynge Heilmann

Louise skal være direktør i Sisimiut
Så Ulla Lynge Heilmann bliver ny medejer af den
populære frisør salon Cut N´Go

Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl
Siden frisør salonen Cut N´Go åbnede i oktober
sidste år, har der været travle dage. Grundlæggerne
Louise Lynge Berthelsen og Karen Borris Juhl har
lagt mange timer i det nye koncept og sammen med
deres frisør har de skabt en succesfuld og velbesøgt salon. Det fortæller den lille virksomhed i en
pressemeddelelse.
Da Louise Lynge Berthelsen per 1. marts starter
som direktør i Arctic Circle Business i Sisimiut, har

det været nødvendigt at finde en ny medejer, der
kan kører salonen videre sammen med Karen Borris
Juhl i Nuuk, fremgår det af pressemeddelelsen.
Karen Borris Juhl, som er ejer af det nye Wellness Clinic Nuuk hus på Kissarneqqortuunnguaq 9,
huser også Ulla Lynge Heilmanns skønheds klinik,
bedre kendt som ”Beauty by U”. Og netop fordi
Ulla allerede er i huset giver det god mening, at hun
tiltræder som medejer i salonen.
Jeg er rigtig glad for, at blive medejer af salonen.
Jeg tror på, at jeg kan supplerer Karen rigtig godt i
driften, siger den nye medejer Ulla Lynge Heilmann
ifølge pressemeddelsen.
Karen glæder sig også. Om ejerskiftet siger hun
følgende i pressemeddelelsen:
– Det er med stor glæde, at jeg kan byde Ulla

velkommen i vores team. Sammen kan vi arbejde
på at vækste salonen og kundegrundlaget.
Cut N´Go er en frisør salon, hvor der ikke kan
bookes forud. Man møder op og får en tid samme
dag. Gerne om morgenen.
Vores frisør har meget travlt og kan kun klippe x
antal kunder om dagen. Derfor har der været dage,
hvor kunder desværre er gået forgæves, fortæller
virksomheden.
– Vi søger stadig flere frisører, som kan være en
del af vores team. Det er et job kun for færdigt uddannede frisører, da det kræver stor kunnen, at være
en del af konceptet. Tilgengæld så får vores frisør
en hverdag der aldrig er ens, og en hverdag i et miljø uden en telefon der konstant ringer. Til stor tilfredshed for vores kunder, fortæller Karen Borris
Juhl i pressemeddelelsen.
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ILIK PEQATIGIIFFINNUT ANGALANEQ

ILIK FORENINGSREJSER

Ataatsimoorluta
misigasaqaqatigiitta

Sammen om
nye oplevelser

ILIK Peqatigiiﬃnnut Angalaneq peqatigiiﬃnnut, timersoqatigiiﬃnnut,
atuartunut allanulluunnit ilinniarfeqarfinnut pisortanillu akuerineqartunut,
timersorneq, kulturimut tunngatillugu imaluunniit ilinniagaqarneq
siunertaralugu angalasunut saaﬃginnippoq.

ILIK Foreningsrejser er for dig og din forening, sportsklub, skole eller anden uddannelsesinstitution med
sportsligt, kulturelt eller uddannelsesmæssigt formål.

ILIK Peqatigiiﬃnnut Angalaneq atorlugu Air Greenlandip peqatigiiﬃit
angalanissaat aaqqissorneqarnissaanut ikiorsinnaavai. Peqatigiiﬃit
siusinaarlutik inniminniisut akinik pitsaasunik iluaqutissanillu
neqeroorfineqassapput.

Med ILIK Foreningsrejser hjælper Air Greenland
foreninger med at sammensætte rejser til gode priser
og med en række fordele til de foreninger, der booker
ILIK
deres rejse i god
tid.SPORT
ILIK KULTURI

ILIK SPORT

ILIK KULTUR

ILIK TIMERSORNEQ

ILIK KULTURI

ILIK ILINNIAGAQARNEQ

ILIK SPORT

ILIK KULTUR

ILIK UDDANNELSE

ILIK KULTURI

ILIK ILINNIAGAQARNEQ

ILIK PEQATIGIIFFINNUT ANGALANEQ

ILIK KULTUR

ILIK UDDANNELSE

ILIK FORENINGSREJSER

ILIK ILINNIAGAQARNEQ

ILIK PEQATIGIIFFINNUT ANGALANEQ

ILIK SPORT

ILIK UDDANNELSE

ILIK FORENINGSREJSER

ILIK KULTURI

ILIK PEQATIGIIFFINNUT ANGALANEQ

ILIK SPORT

ILIK KULTUR

ILIK FORENINGSREJSER

ILIK KULTURI

ILIK ILINNIAGAQARNEQ

ILIK SPORT

ILIK KULTUR

ILIK UDDANNELSE

ILIK KULTURI

ILIK ILINNIAGAQARNEQ

ILIK PEQATIGIIFFINNUT ANGALANEQ

ILIK KULTUR

ILIK UDDANNELSE

ILIK FORENINGSREJSER

ILIK ILINNIAGAQARNEQ

ILIK PEQATIGIIFFINNUT ANGALANEQ

ILIK

airgreenland.gl/angalaneq/ilik
aqqutigalugu paasisaqarnerugit
ILIK FORENINGSREJSER
UDDANNELSE

ILIK PEQATIGIIFFINNUT
ANGALANEQ
Læs mere
på airgreenland.dk/rejser/ilik
ILIK FORENINGSREJSER
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EQQUIGIT !

FORÅRS TILBUD
på overnatninger

VIND EN

IPHONE 11
Studierejsimut katsersineq
Opsamling til studierejse

Køb Lodsedler
50 kr. pr stk.
200 kr. for 5 stk.
Køb lodsedler via
indbetaling til
konto:
6471-1847381
Vi samler penge til studietur, støt og køb lodsedler.

Nu med hotellejligheder og flere dobbeltværelser
centralt i Nuuk. (40 sovepladser i alt)
VANDREHUSET 1

VANDREHUSET 2, inkl. wifi:

Hus med 2 soveværelser.
Havneudsigt 1.195,- pr. nat

Stort enkeltværelse fra 595,- pr. nat
(velegnet til kursister)

TILBUDSPRIS 995,-

TILBUDSPRIS 395,-

VANDREHUSET 3, inkl. wifi:
Hotellejlighed med alt tilbehør.
Egen indgang KUN 995,- pr. nat
Dobbeltværelse KUN 795,- pr. nat

Enkeltværelse

TILBUDSPRIS 595,Seng i sovesal

VANDREHUSET 4, inkl. wifi:
fra 595,- pr. nat

TILBUDSPRIS 395,-

Dobbeltværelse fra 695,- pr. nat

TILBUDSPRIS 495,-

KUN 400,- pr. nat

TILBUDSPRIS 250,-

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

Specielle priser til sportsforeninger og firmaaftaler. Og langtidsleje
ANMELDELSER FRA BOOKING.COM  GENNEMSNIT 8,4
10 HAN

FRA POLEN

Maali is really
friendly and she
helped me a lot.
I love her smile!

HUSK: Skriv dit navn og mobil nr. til modtager

8,3 PETER
FRA DK

Stedet lever fuldt
op til beskrivelsen.
God service. Gode
faciliteter med
køkken og tøjvask.

Vi trækker lod den 31.marts.2020
Vinderen får direkte besked via opkald

9,6 MARIE
FRA IRLAND

Enestående.

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

10 LAURA
FRA CANADA
”Perfection in
Nuuk”

INFOVANDREHUSET.COM
TLF. 484844

Årets konfirmationer
nærmer sig
Få dine tilbud ud til alle husstande i Nuuk.
Kontakt os allerede i dag og få et godt tilbud på
indrykning i Nuuk Ugeavis.

annoncer@Sermitsiaq.gl

NUUK UGEAVIS
- eﬀektiv lokal annoncering
Annoncer både trykt og online
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ILISIMATUSARFIK - GRØNLANDS UNIVERSITET - UNIVERSITY OF GREENLAND

DEPARTMENT OF SOCIAL AND CULTURAL HISTORY
Public lecture with social anthropologist
Scott Schnur:

OVERNATNING
I NUUK

Science, Politics, and Climate Futures in Greenland

Ilimmarfik Auditorium,
Thursday, 5. March, 19:00
Greenland’s changing climate will have wide ranging global impacts.
Every year hundreds of scientists from the US come to study the country’s
environment. Upon arriving, they are surprised to find themselves thrust
into a complex social landscape, unaware of Greenlandic history and
unclear how to interact with the public or domestically based researchers. While efforts are being made to increase communication, decolonize
research, and make science in Greenland more useful for people across
the country, these aspirations are often impacted by history, politics, and
varying imaginations of Greenland’s future. Presenting the preliminary
findings from his doctoral research, Scott Schnur will discuss how ongoing tensions about colonialism, language, and historical understandings about the Arctic and its peoples shape scientific collaboration and
communication in Greenland. Drawing on interviews and observations
carried out since 2017, he will share the themes emerging from his
research and demonstrate the important role that the study of Greenland can contribute to global discussions about climate change and our
planet’s future.

Nye lækre enkeltværelser, dobbeltværelser og
vakantboliger.
Overnatning fra DKK 495 pr. nat.
Alle værelser er private med gratis WI-FI,
fælles køkken og fri adgang til vaskemaskine/
tørretumbler.

Scott Schnur is visiting researcher at Ilisimatusarfik and a PhD Candidate
in Cultural Anthropology at Emory University (USA).

Vakantboligerne er med 1 eller 2 værelser og
fuldt møbleret.

The lecture will be held in English.
Afterwards there will be tea/coffee and cake – and time for discussion.
Everyone is welcome!

www.greenland-escape.com
connect@greenland-escape.com 581402

Naasuerniarfik

FORÅRS TILBUD

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

på overnatninger

Poorskip mannii

Nu med hotellejligheder og flere dobbeltværelser
centralt i Nuuk. (40 sovepladser i alt)

Summerbird-imiiit pigilerpagut
PORCELÆNS-ÆG
Påskeæg i porcelæn

En klassisk kombination af marcipan
og nougat overtrukket med mørk
chokolade.

Påskeæg

fra Summerbird er nu i butikken

VANDREHUSET 1

VANDREHUSET 2, inkl. wifi:

Hus med 2 soveværelser.
Havneudsigt 1.195,- pr. nat

Stort enkeltværelse fra 595,- pr. nat
(velegnet til kursister)

TILBUDSPRIS 995,-

TILBUDSPRIS 395,-

VANDREHUSET 3, inkl. wifi:
Hotellejlighed med alt tilbehør.
Egen indgang KUN 995,- pr. nat
Dobbeltværelse KUN 795,- pr. nat

Enkeltværelse

TILBUDSPRIS 595,Seng i sovesal

ANMELDELSER FRA BOOKING.COM  GENNEMSNIT 8,4
FRA POLEN

Maali is really
friendly and she
helped me a lot.
I love her smile!

4 æg, 8 æg
eller 9 æg

iq NAASUT

Tlf. 321676

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

TILBUDSPRIS 495,-

Specielle priser til sportsforeninger og firmaaftaler. Og langtidsleje

10 HAN

VI GAVEÆSKE MED

Dobbeltværelse fra 695,- pr. nat

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

SØLVÆG

Dette klassiske påskeæg indeholder 18 små påskeæg.

fra 595,- pr. nat

TILBUDSPRIS 395,-

KUN 400,- pr. nat

TILBUDSPRIS 250,Påskeæg - i stor, mellemstor og lille

VANDREHUSET 4, inkl. wifi:

8,3 PETER
FRA DK

Stedet lever fuldt
op til beskrivelsen.
God service. Gode
faciliteter med
køkken og tøjvask.

9,6 MARIE
FRA IRLAND

Enestående.

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

10 LAURA
FRA CANADA
”Perfection in
Nuuk”

INFOVANDREHUSET.COM
TLF. 484844
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Nuummi
angerlarsimaffeqanngitsunut
immikkut neqeroorut
All.: Aaqqissuisoqarfik
redaktion@nuukugeavis.gl
Sapaatip akunnerani kingullermi ataatsimeersuarnermi angerlarsimaffeqanngitsut aamma inuuniarnermikkut ajornartorsiuteqartut pisortat neqeroorutaannik atuisannginnerat pingaarnertut oqariartuutigineqarpoq. Neqeroorutit angerlarsimaffeqanngitsunut aamma inuuniarnermikkut ajornatorsiuteqartunut naleqqussagaanngillat. Tamanna peqqissutsimut
oqartussat iliuuseqarfiginiaraat, peqqissutsimut
naalakkersuisoqarfimmit tusagassiuutinut nalunaartutigineqarpoq.
Naalakkersuisoq Martha Abelsen angerlarsimaffeqanngitsut aamma inuuniarnermikkut ajornartorsiortut pillugit sapaatip akunnerani kingullermi pingasunngormat ataatsimeersuarnermi aallarniilluni
ima oqaaseqarpoq: ”Oqarasuaammi tullinnguuttorpassuit, nakorsiarnissamut piffissat aalajangersimasut, siumut pilersaarutaareersunik ingerlatassat il.il.
pisortani aaqqissuussinerit ilaatigut tamakku ilisarnaatigaat, aaqqissuussinerillu taamaattut eqimattanut inuuniarnermikkut ajornartorsiuteqartunut angerlarsimaffeqanngitsunullu tulluarsarneqarsi-

manngillat. Tamanna inuiaqatigiittut isummerfigisariaqarparput, eqimattanullu taakkununnga annertunerusumik neqeroorutinik aaqqissuussanik neqeroorfigineqarnissaat sulissutigalugu”, tusagassiuutinut nalunaarummi allassimavoq.
Tamanna tunngavigalugu Peqqinnissaqarfik angerlarsimaffeqanngitsunut sapaatip akunneraniatasiarlutik peqqinnissamik oqaloqatiginninnissamik
angerlarsimaffeqanngitsunut periarfissiiniarlutik
aalajangerput, saaffiginnittarfik angerlarsimaffeqanngitsut sumiiffigisartagaani pisassaaq. Peqqinnissaqarfik piffissami qaninnermi suliffeqarfiit attuumassuteqartut oqaloqatigissavai taamaasilluni neqeroorut sinaakkusersorneqarluni ukiullu affaa qaangiuppat nalilersorneqarumaarluni, Naalakkersuisoqarfik
tusagassiuutinut nalunaarummini allappoq.
Martha Abelsen tusagassiuutinut nalunaarummi
ima issuarneqarpoq: ”Peqqinnissaqarfimmiit taama
sukkatigisumik iliuuseqartoqarmat nuannaarutigeqaara aamma piaartumik borgmesteri Charlotte
Ludvigsen tapersersuinissamut aamma kommunip
suleqataanissaanut kissaat tunngavigalugu attavigissavara”.

ONSDAG 4. MARTS 2020

Peqqissutsimut oqartussat angerlarsimaffeqanngitsut ornittagaanni nakorsiartitsisarnissamik
sukkasuumik iliuuseqarnerat Martha Abelsenip
nuannaarutigaa.
Martha Abelsen er glad for det hurtige initiativ
fra sundhedsvæsenets side om at etablere konsultationer der, hvor de hjemløse opholder sig. Ass,/
Foto: Leiff Josefsen

Særligt tilbud til hjemløse i Nuuk
Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl

: LEIFF JOSEFSEN

På konferencen om hjemløse og socialt udsatte i sidste
uge var det gennemgående budskab, at de udsatte ikke
gør brug af de tilbud, som det offentlige tilbyder. Tilbuddene er ikke indrettet til at nå gruppen af hjemløse
og socialt udsatte. Det vil sundhedsvæsenet nu gøre
noget ved, fremgår det af en pressemeddelelse fra
Departementet for Sundhed.
Naalakkersuisoq Martha Abelsen indledte onsdag

i sidste uge konferencen om hjemløse og socialt
udsatte med følgende udtalelse:
”Systemerne i det offentlige, som blandt andet er
kendetegnet af lange telefonkøer, bestemte mødetidspunkter, skemalagte forløb og så videre. passer
ikke til at nå gruppen af socialt udsatte og hjemløse.
Dette er vi som samfund nødt til at forholde os til
og arbejde for at denne gruppe får nogle tilbud som
er tilrettelagt så de i højere grad er tilpasset denne
gruppe”, fremgår det af pressemeddelelse Sundhedsvæsenet har på den baggrund besluttet at tilbyde muligheden for en konsultationstid en gang

om ugen til hjemløse borgere, hvor konsultationen
kan foregå der, hvor de hjemløse opholder sig.
Sundhedsvæsenet vil i den nærmeste fremtid indgå en dialog med de relevante institutioner for at
rammesætte tilbuddet, som skal evalueres efter et
halvt år, skriver departementet i pressemeddelelsen.
Martha Abelsen udtaler ifølge pressemeddelelsen:
”Jeg er meget glad for dette hurtige initiativ fra
sundhedsvæsenets side, og jeg vil snarest tage kontakt med borgmester Charlotte Ludvigsen med et
ønske om at de bakker op og kobler sig på”.
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Angerlarsimaffeqanngutsut peqataatinnagit
angerlarsimaffeqanngitsut pillugit ataatsimeersuarneq
Hans-Peter Ananiassen,
Nuummi angerlarsimaffeqanngitsoq
hpanan@hotmail.com
Namminersorlutik Oqartussat angerlarsimaffeqanngitsut pillugit Hotel Hans Egedep ataatsimeersuartitsisarfiani februaarip 26-anni 2020-mi pisussatut nalunaarutigineqartoq, angerlarsimaffeqanngitsunit peqataaffigineqassanngila? Tamannaana pissutigalugu
oqartussat angerlarsimaffeqanngitsunik sullissiniarnerat taama eqartigisoq? Angerlarsimaffeqanngitsut qulaatiinnarlugit aalajangiisarnissigut angerlarsimaffeqanngitsut siunissaat nalorninartorujussuanngortipparsi.
Tamatumunnga peqatigitillugu ”allaffissornikkut
aqutsisut” avataaneersut atorfinitsitasi Nuummi angerlarsimaffeqanngitsunut sullissisunngortippasi, angerlarsimaffeqanngitsunut oqaasissaqartorujussuutillugit
kulturikkullu ilitsoqqussaat narrunarsarlugit, Nunatsinnimi angerlarsimaffeqanngitsut Københavnimi
Jernabanegademi angerlarsimaffeqanngitsutulli aqunneqartarmata.
Kommunip Nuummi angerlarsimaffeqanngitsunik
isumaginninnera
Nuummi taamanikkut Nuup Kommuniata isersimaartarfimmik pilersitsimmat uatsinnut angerlarsimaffeqanngitsunut qujanaqaaq, ukiummi isseqisut sivisoqisullu inuttut anigorniapiloortaratsigik. Taamaalilluni
pisortat pisussaaffimminnik naammassinnipput, naak
kikkut aningaasaliisuunissat aallaqqaammut assortuussutaaqqaaraluartoq. Amgelarsimaffeqanngitsunut
2011-mi ukiakkut isumasioqatigiissitsinerup, peqataaffigisama kingorna, angerlarsimaffeqanngitsunut
atugassarititaasut ajunnginnerulerput.
Ullutsinnili Kommuneqarfik Sermersuumi, anger-

larsimaffeqanngitsut amerlanersaasa allatsiffigisimasaanni, angerlarsimaffeqanngitsunut neriorsuilussinnartarnerit amerlavallaaqaat. Suliassat immikkoortortamit immikkoortortamut uteqattaartinneqartarput,
naak angerlarsimaffeqanngitsut inuunerat pineqaraluartoq. Taamaattorli angerlarsimaffeqanngitsut kialaarfimmiileraangamik toqqissisimanerulersarput aqaguanilu ullaakkut aniseqqinneqarnissamik tungaanut eqqissisimaarsinnaasarlutik. Kommuni angerlarsimaffeqanngitsunut isumaginninnikkut inissianik sanaartornissamik ”asulersuaq aamma neriorsuisarpoq”.
Kommuni tamatumunnga atatillugu isumaginninnermi inissiat angerlarsimaffeqanngitsunit qanoq
atorneqarnissaannut malittarisassaliortarpoq. Ilaatigut
kommuni allappoq, angerlarsimaffeqanngitsup isumaginninnikkut inissiaq innersuussutigineqartoq atorusunngippagu, kommunip angerlarsimaffeqanngitsoq
siunissami ikiorsinnaajunnaartarpaa, tassa isumaginninnermut atatillugu. Isumaginninnermi taamaallaat
killilersuiffigineqartut tassaapput innar-luutillit angerlarsimaffeqanngitsut tarnimikkullu napparsimasut.
Taamaalilluni angerlarsimaffeqanngitsut kunngeqarfimmi Danmarkimi killilersuiffigeqqusaanngillat.
Angerlarsimaffeqanngitsut innuttaasullu allat
Nunatsinnit nuuttartut
Angerlarsimaffeqanngitsorpassuit kommunimit sumiginnarneqarnertik pissutigalugu Nunatsinnit nuuttarput. Amerlanersaat kalaallisut innuttaasut nuuttarput,
tassa namminneq nunaminnit sumiginnarneqarlutik,
tamatumunnga patsisaalluni kommuni imminuinnaq
eqqarsaatigaluni malittarisassaliortarmat, innuttaasut
avataanit nuuttut pitsaanerpaamik sullinneqarnissaat
angujumallugu. Ingammik Kommuneqarfik Sermersooq ”Munck Gruppen”-imut piffissami kingullermi
inissianik attartortitsivoq, Nuummi inissaqanngitsut

Konference om hjemløshed uden hjemløs
Hans-Peter Ananiassen, Hjemløs i Nuuk,
hpanan@hotmail.com
Selvstyrets melding om konference om hjemløse skal
afholdes i Hotel Hans Egedes konferencesal den 26.
februar 2020 uden hjemløse? Er det derfor offentlige
kører så skævt med hjemløse?
Fordi I beslutter hen over hovedet på hjemløse, hermed også giver hjemløse en stor usikkerhed om deres
fremtid.
Samtidigt ansætter I udefrakommende ”administratorer” til at administrere hjemløse i Nuuk og udøver
al for stort autoritet over for hjemløse samt krænker
deres kulturelle opvækst, da hjemløse i Grønland
administreres som hjemløse i Jernbanegade i København.
Kommunens håndtering af hjemløse i Nuuk
I Nuuk har daværende Nuuk Kommunea etableret
herberg, hvor det har været taknemmeligt for os hjemløse, da vi lever som ekstreme individer i kolde lange
vintre. Hermed har det offentlige sørget for deres forpligtelse, selvom der har været tovtrækkeri om, hvem
der skal afholde udgifter i starten. Efter seminar for
hjemløse i efteråret 2011, hvor jeg var med, er siden
vilkårene for hjemløse mere overkommeligt.

Dog i dag i Kommuneqarfik ”Sermersooq”, hvor de
fleste hjemløse er skrevet op, er der for mange tomme
løfter til hjemløse. Sagerne pendles frem og tilbage
fra afdeling til afdeling, hvor hjemløse møder deres
største skæbne. Dog når de er i herberget, er hjemløse
mere betryggende og rolige indtil næste morgen, hvor
de nu igen er på gaden. Atter igen er der ”tomme
løfter” til hjemløse, hvor kommunen lover sociale
boliger til hjemløse. Der laver kommunen egne love
om, hvordan de sociale boliger skal anvendes af en
hjemløs. Blandt andet skriver kommunen, hvis en
hjemløs ikke vil bruge en social bolig, at kommunen
ikke længere vil hjælpe hjemløse i fremtiden, altså indenfor social hjælp. Man har kun restriktioner indenfor social området, hvor de kun anvendes til handicappede og psykisk syge, der har det, ellers er det
ikke tilladt at have restriktioner over for hjemløse i
hele Rigsfællesskabet i Kongeriget Danmark.
Hjemløse og andre borgere rejser fra Grønland
Mange af hjemløse rejser fra Grønland, da kommunen
svigter. Langt de fleste grønlandske borgere rejser fra
Grønland, altså svigtet af deres eget land, fordi kommunen bruger egne egoistiske regler for at servicere
bedst til udefra kommende borgere. Især i den seneste
tid har Kommuneqarfik ”Sermersooq” givet bolig,

qulaatiinnarlugit.
Nunatsinni angerlarsimaffeqanngitsut tusagassiuutitigut nipangiunneqaqqipput, tamatumani Nuummi
qallunaanut ”mamianartuliat” amerlavallaalernisHans-Peter Ananiassen
saat ernumagineqarmat.
Taakkumi akornutitaqanngitsumik kalaallit (nallinnartut) qulaatiinnarlugit
aningaasarsiorsinnaasariaqarmata. Tamakkuninnga
uparuartuigaanni qallunaanik qinngarsuisutut isigineqalertoqartarpoq. Pissutsit ilumoortut naapertorlugit qallunaaq Nuummi inooqataasoq Nunatsinni pitsaanerpaanik tamanik pineqassaaq, kalaallilli allat tamarmik nunartik qimaannartarlugu.
Naanguna Nunatsinni kiffaanngissuseqarluni
oqaaseqarsinnaatitaaneq?
Nuummi isertitatigut ima agguataarsimasoqarpoq: Nr.
1 tassaavoq: qallunaaq, nr. 2 Kangiamiut imaluunniit
Aasiamiut aamma nr. 3-tut inissisimasut ”appasinnerpaat” tassaallutik kalaallit. Eqqaamavara Nuummi
isertitat pillugit Naatsorsueqqissaartarfik nalunaaruteqarmat ima oqaaseqarlunga: ”Naak Nuummi qallunaaq isertitaqarnerpaagaluartoq taakku ilaasa aviisi
”Hus Forbi” 20 koruuniinnalik pisiarisanngilaat,
naak Nuummi isertitaqarnersaagaluarlutik. Tamanna
Nuummi qallunaamut mamianartuua? Imaluunniit
qallunaanut tamanut mamianartuua?
Angerlarsimaffeqanngitsut peqataatillugit isumasioqatigiissitsigitsi, atorfilittanut ”makitasuunut” angerlarsimaffeqanngitsunik allaffissornikkut naqisimanninniartunut iluanaarusuttunullu taarsiullugit.

hvis nok udlejningsbolig til ”Munck Gruppen”, på
hovedet af hjemløse i Nuuk.
Atter igen forties disse hjemløses ytringer fra pressen i Grønland, da man vil skade og give for meget
”anstødeligt” over danskeren i Nuuk. De skal jo gerne
forhindringsfrit tjene penge hen over hovedet på grønlændere (de stakler). Ytrer man sig over det, bliver
man stemplet danskerhader. Er det ikke i virkeligheden danskeren i Nuuk, der skal have alle herlighederne
i Grønland, medens alle grønlændere forlader deres
eget land.
Hvor er ytrings- og presse-frihed i Grønland?
I Nuuk er indkomsten således fordelt: Nummer 1 er:
danskeren, nr. 2: østerlændinge eller Asiatere og nr. 3
og dem ”nede i bunden” er det endeligt grønlændere.
Jeg husker da, jeg på grundlag af Grønlandsk Statistisk udmeldinger om A-indkomster i Nuuk ytrede jeg:
”selvom danskeren i Nuuk har den største indkomst,
har nogle af disse ikke har råd til og købe en ”Hus
Forbi” avis til en flad ”tyver”, selv om de har den
største A-indkomst i Nuuk. Er det anstødeligt over
danskeren i Nuuk? eller i det hele taget anstødeligt af
alle danskere?
Så hold dog seminar for hjemløse med hjemløse i
stedet for ”højrævet” embedsværk, der kun administrativt vil undertrykke hjemløse og tjene kassen.
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Kommunimut pilersaarummut
tapiliussamut siunnersuut 1C38-2
Qullilerfik, Nuuk
sapaatit-akunnerini arfinilinni tamanut tusarniaassutigineqarpoq,
piffissami uani: 4. marsi 2020-miit 15. apriili 2020-mut.
Siunnersuut naapertorlugu tallimanik inissialiortoqarsinnaavoq.
Kommunimut pilersaarummut tapiliussamut siunnersuut kommunip
nittartagaani sermersooq.gl-imi tusarniaaneq iserfigalugu atuarneqarsinnaavoq.
Oqaaseqaatit aamma akerliliissutit plan@sermersooq.gl-imut
nassiunneqassapput aamma ulloq 15. apriili 2020-mi Kommuneqarfik Sermersuumit tiguneqareersimassapput.

***

Forslag til Kommuneplantillæg
1C38-2 Qullilerfik, Nuuk
sendes i seks ugers offentlig høring i perioden: 4. marts- 15. april
2020.
Forslaget giver mulighed for, at bygge fem bygninger til boliger.
Forslag til kommuneplantillæg kan læses på sermersooq.gl
under høringsportalen.
Bemærkninger og indsigelser skal sendes til plan@sermersooq.gl,
sidste frist senest 15. april 2020.
Illoqarfimmik Inerisaaneq // By- og Boligudvikling

ARNANUT NUTAAQ
SAQQUMMERPOQ
NYT MAGASIN
ER UDKOMMET
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Nutaamik kaajallattarialiorniarluni qaartiterisoqartoq

Munck Gruppen Nuummi nutaamik mittarfiliorniarlutik qaqqamik qaartiteriinnanngillat. Aamma nutaamik kaajallattarialiorniarlutik qaqqamik qaartiteripput.
All..: Jørgen Schultz-Nielsen
Munck Gruppen pinerluuteqarsimasunut inissiisarfiup nutaap eqqaani nutaamik kaajallattarialiorniarlutik aallartipput.
- Qaqqamik qaartiterilluta allartippugut. Kaajallattariassaq timmisartoqarfimmit ungasiarpoq, taamaammat qaartiterinerit timmisartoqarfiup ingerlanneqarneranut akorngutaanngillat, Munck Grup-

penimi pilersaarusiornermut pisortaq Orla Nielsen
Sermitsiaq.AG-mut ilisimatitsivoq.
Saviminernut eqqaavik matoorneqassasoq
Orla Nielsenip ilisimatitsissutigaa, qaartiterinermi
ujaqqat piiakkat saviminernut eqqaavimmut, timmisartoqarfiup avannaata tungaaniittumut ingerlanneqassasut.
- Saviminernut eqqaavik ujaqqanik matoorneqassaaq, tamanna qaammatit marlussuit ingerlaneranni
aallartissavarput, Orla Nielsen oqaluttuarpoq.
Kaajallattariaq timmisartoqarfiup avannaata tungaani aqqusinissamut nutaamut atassuserneqassaaq.

Gruppen ullumikkut 40-t missaannik sulisoqartoq,
taakkunannga 15-it ingeniøriupput, siulittaasuullutik, nunamik uuttortaasartuullutik allaffimmiuullutillu.
- Nutaanik sulisussarsiorluta suli suliaqarpugut.
Qaammatip tulliata ingerlaneran inunnik immikkut qulinik atorfinitsitsiniarpugut, pilersaarusiornermi pisortaq ilisimatitsivoq.
Sulisut affaat Kalaallit Nunaanninngaanneersuupput, sinneri Savalimmiunit Danmarkimiillu aggersuullutik.

Amerlanerusunik atorfinitsitsiniartut
Orla Nielsenip aamma ilisimatitsissutigaa, Munck

Munck Gruppen timmisartup siorna’tungaani qaartiterileruttorpoq. Kaajallattariaq nutaaq tamaani
inissisimassaaq.
Lige foran flyveren er Munck Gruppen i gang med
at sprænge fjeld. Det er her, at en ny rundkørsel
skal ligge. Ass./Foto:Søren Okholm

Der sprænges til
ny rundkørsel
Munck Gruppen er ikke blot i gang med at sprænge
fjeld, der skal bane vej for en ny landingsbane i
Nuuk. Man er også i gang med at sprænge fjeld til
en ny rundkørsel.

Af Jørgen Schultz-Nielsen

I nærheden af den nye anstalt er entreprenørselskabet Munck Gruppen gået i gang med at anlægge en
ny rundkørsel.
– Vi er i gang med at sprænge fjeld. Rundkørslen
ligger tilpas langt fra lufthavnen, så sprængningerne
ikke har indflydelse på lufthavnens drift, oplyser
projektchef Orla Nielsen, Munck Gruppen, til Sermitsiaq.AG.

Jerndumpen fyldes op
Han oplyser, at de fjeldstykker, der kommer ud af
sprængningerne, vil blive kørt hen til den gamle
jerndump for enden af lufthavnens nordlige ende.
– Jerndumpen skal fyldes med fjeldstykker, hvilket vi vil gå i gang med i løbet af et par måneder,
fortæller Orla Nielsen.
Rundkørslen skal forbinde den nye vej, der skal
anlægges nord om lufthavnen.

Flere ansættelser
Orla Nielsen oplyser i øvrigt, at Munck Gruppen i
dag har cirka 40 ansatte, hvoraf de 15 hører til gruppen af ingeniører, formænd, landmålere og kontorpersonale.
– Vi er stadig i gang med at tage nye folk ind. I
løbet af den næste måneds tid skal vi have ansat ti
mand ekstra, oplyser projektchefen.
Halvdelen af medarbejderne kommer fra Grønland, mens den øvrige halvdel primært består af færinger og danskere.
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Nuummi 2015-imiit 2020-p
tungaanut pisortat inissiaataat nutaat
N y e o f f e n t l i g e u d l e j n i n g s b o l i g e r i N u u k 2015 t i l 2020

Kommuneqarfik Sermersooq

501

Namminersorlutik oqartussat
Selvstyret

48

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Suliffeqarfimmi Kiffartuussineq // Koncernservice

Pilluarit

Tillykke

Pilluarit

Tillykke

04.03.2020
Asasara tingummiartsiinga

Margrethe Møller 

inuuinni uummammik pisumik pilluangaarit
ullorsiorluarnissarnik kissaallutit asavakkit
Asannittumik pilluaqqusisoq
Tingummiakkat Maya

Pilluarit

Tillykke

05.03.2020
Asasara anga

Mati Storch

inuuinni uummammik pisumik pilluangaarit
Ilannguatillu ullorsiorluarisi. Asavatsigit
Asannittumik
Maya ilanilu
04.03.2020
Asasara ajaaqqii

Margrethe Møller
Asasara ajaanngua
60-nik ukioqalernerni pilluangaarit  Asavakkit.
Ullorsiorluarnissarnik kissaallutit pilluaqqusisoq
Soralussat Anna-Dorthe

60-nik ukioqalernermi uummammik pisumik pilluangaarit  Ullorsiorluarnissarnik kissaallutit
Asannittumik
Milo kolding-mik
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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

En skole
udvider

Besøg NuukUgeavis.gl og få hurtigt adgang til:
•
•
•
•
•
•

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

En skole
udvider

ILLOQARFIGISANNI
MALINNAAGIT
Seneste nyheder

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

EB: Julie Berthelsen stiller
op i Melodi Grand Prix
Den grønlandske sangerinde Julie Berthelsen stiller op i dette års
Melodi Grand Prix, erfarer Ekstra Bladet.

EB: Julie Berthelsen stiller
op i Melodi Grand Prix
Den grønlandske sangerinde Julie Berthelsen stiller op i dette års
Melodi Grand Prix, erfarer Ekstra Bladet.

EB: Julie Berthelsen stiller
op i Melodi Grand Prix
Den grønlandske sangerinde Julie Berthelsen stiller op i dette års
Melodi Grand Prix, erfarer Ekstra Bladet.

JOB SERMERSOOQ
Nukissiorfiit

Bygdeformand Vandforsyning til Nuuk
Kommuneqarfik Sermersooq

Pædagoger til AKO Illu Job nr. 39/19
Grønlands Selvstyre

Pædagog til Angerlarsimaffik Ivaneq

EB: Julie Berthelsen stiller
op i Melodi Grand Prix
Den grønlandske sangerinde Julie Berthelsen stiller op i dette års
Melodi Grand Prix, erfarer Ekstra Bladet.

EB: Julie Berthelsen stiller
op i Melodi Grand Prix
Den grønlandske sangerinde Julie Berthelsen stiller op i dette års
Melodi Grand Prix, erfarer Ekstra Bladet.

EB: Julie Berthelsen stiller
op i Melodi Grand Prix
Den grønlandske sangerinde Julie Berthelsen stiller op i dette års
Melodi Grand Prix, erfarer Ekstra Bladet.

EB: Julie Berthelsen stiller
op i Melodi Grand Prix
Den grønlandske sangerinde Julie Berthelsen stiller op i dette års
Melodi Grand Prix, erfarer Ekstra Bladet.

EB: Julie Berthelsen stiller
op i Melodi Grand Prix
Den grønlandske sangerinde Julie Berthelsen stiller op i dette års
Melodi Grand Prix, erfarer Ekstra Bladet.

EB: Julie Berthelsen stiller
op i Melodi Grand Prix
Den grønlandske sangerinde Julie Berthelsen stiller op i dette års
Melodi Grand Prix, erfarer Ekstra Bladet.

EB: Julie Berthelsen stiller
op i Melodi Grand Prix
Den grønlandske sangerinde Julie Berthelsen stiller op i dette års
Melodi Grand Prix, erfarer Ekstra Bladet.

INDLÆS FLERE
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Ataatsimut aningaasaateqarfimmit tapiissutit
Nunat avannarliit killiit illoqarfittut
pingaarnersaasa aningaasaateqarfiat
– NUUK, REYKJAVÍK AAMMA TÓRSHAVN
Ataatsimut aningaasaateqarfik Nuuk, Reykjavík aamma Tórshavn
maanna tapiiffigineqarnissamik qinnuteqarfigineqaqqippoq.
Aningaasaateqarfimmi ilaasortat junip naalernerani ataatsimiisapput, tassanilu tapiissutinik agguaanissaq pillugu siulersuisuni
ilaasortat aalajangiissallutik.
Nuummi, Reykjavíkkimi Tórshavnimilu kommunalbestyrelsit ukiumoortumik
aningaasaateqarfimmut aningaasaliisarput, aningaasaliissutillu atorlugit
kommunit pingasuusut akornanni innuttaasunut taavalu kultureqarnermut,
ilinniartitaanermut timersornermullu tunngatillugu suliassat nukittorsarneqartussaallutik. Illoqarfinnit pingasunit qinnuteqarnermi peqataanikkut
tapiiffigineqarnissamut periarfissaqarnerussaaq.
Inuit ataasiakkaat, peqatigiiffiit allallu tapiiffigineqarnissamik piumasaqaatinik
malinnittut, qinnuteqarnissamut immersugassaq suliassamik allaaserinneriarluni nassiunneqarnissaa piumaneqarpoq. Qinnuteqarnissamut immersugassaq
kommunip nittartagaatigut piniarneqarsinnaavoq
sermersooq.gl-ikkut. Qinnuteqarnissamut immersugassap atornissaa sapinngisamillu peqqissaartumik
immersornissaa pingaaruteqarpoq.
Paasissutissanik allanik pissarserusukkuit sullissisoq
Berti Bourup,
oqa. 367026-mut saaffigisinnaavat.
QINNUTEQAAT IMA NALUNAAQUTSIGAQ:
Nunat avannarliit killiit illoqarf ittut
pingaarnersaasa aningaasaateqarfiat
– Nuuk, Reykjavík aamma Tórshavn

KOMMUNEQARFIK SERMERSUUMUT
Kuussuaq 2
Postboks 1005-imut
nassiunneqassaaq imaluunniit e-mailikkut uunga
kommuneqarfik@sermersooq.gl

kingusinnerpaamillu kommunimi tiguneqareersimassalluni

pingasunngorneq 1. apriili 2020

Støtte fra Fællesfond
Vestnordisk hovedstadsfond
– NUUK, REYKJAVÍK OG TÓRSHAVN
Fællesfonden Nuuk, Reykjavík og Tórshavn modtager nu igen ansøgninger om støtte. Fonden holder
møde i slutningen af juni måned, hvor bestyrelsen
træffer beslutninger om tildeling af støtte.
Nuuk, Reykjavík og Tórshavns byråd bevilger årligt midler
til fonden, som har til formål at yde støtte til aktiviteter, som
kan styrke samarbejdet og forståelsen mellem de tre kommuner og deres borgere inden for kultur, uddannelse og
idræt. Det fremmer mulighederne for at få bevilget støtte,
hvis alle tre byer deltager i ansøgningen.
Enkeltpersoner, foreninger o.a., som opfylder betingelserne for at opnå støtte, bedes sende ansøgningsskema med
beskrivelse af aktiviteten. Ansøgningsskema kan hentes på
kommunens hjemmeside
sermersooq.gl. Det er vigtigt
at benytte ansøgningsskemaet og udfylde det så udførligt
som muligt.
Flere oplysninger fås ved at henvende sig til sagsbehandler
Berti Bourup,
tlf. 367026.
ANSØGNING MÆRKET:
Vestnordisk hovedstadsfond
– Nuuk, Reykjavík og Tórshavn

SKAL SENDES TIL
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Kuussuaq 2

Postboks 1005

eller på mail til kommuneqarfik@sermersooq.gl
og skal være kommunen i hænde

senest onsdag 1. april 2020

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ

28

ONSDAG 4. MARTS 2020

TUSAGASSIUUTITIGUT NALUNAARUT

Nuummi Apummik Ilusilersuineq 2020
5. - 8. marsi 2020
Nuummi Apummik Ilusilersuineq ingerlanneqaqqissaaq! Nuup imarpikkoorutinut umiarsualivitoqqaa Sikuki apummik ilusilersuiffinngortinneqassaaq. Holdit ullut 3,5-it ingerlaneranni apummik ilusilersuissapput, ajugaasullu nal. 15 sapaammi marsip 8-ni 2020 akissarsitinneqassallutik.
1994-imi Nuummi Apummik Ilusilersuisoqaqqaarpoq. Apummik Ilusilersuineq Peter Barfoedimit Tegnestuen Nuuk A/S-imeersumit aallartinneqarpoq, taannalu ukiuni 15-ini ingerlanneqartarneranut suliniuteqartarsimaqaaq. Apummik Ilusilersuititsinerup inuit assigiinngitsuneersut ataatsimoortilersittarsimavai, nunanilu tamalaani maluginiarneqalersimalluni.
Apummik Ilusilersuineq assut apeqqutigineqartarsimaqaaq taamaattumillu 2019-imi holdinik 13-inik kajumissutsiminillu ikiuuttunik 30-nik peqataaffigineqarluni aallartinneqaqqippoq. Apummik Ilusilersukkat illoqarfimmi kateriffiulluartut alakkaasunit soqutigineqarluarput. Ukioq manna
nuannatsitsinerup taamak nuannertigeqqinnissaa naatsorsuutigaarput.
Assigiinngisitaarnermik, isumassarsiorsinnaanermik nuannaarnermillu tamanut misigititsinissaq qilanaaraarput!

Holdit maanngaanneersut saniatigut nunap avataanit unammiartussanik
aamma tikittoqassaaq, tassa Nunani Avannarlerneersunik holdinik marlunnik qaaqqusinissatsinnut aningaasaliisoqarsimammat. Holdit ataatsit
Danmarkimeersuupput aappaallu Norgeminngaanneersuullutik. Angalanissaat NAPA-mit anigaasaliiffigineqarput. NAPA-mut qujavugut, holdillu
Nunani Avannarlerneersut tikilluaqqullugit!
Apummik Ilusilersuinissamut peqataaneq akeqanngilaq. Mailikkut snow@
sermersooq.gl-imut peqataanissamut nalunaartoqarsinnaavoq. Peqataasussat sisamat tamarmik aqqi, aamma sammivinni marluusuni sorlermi,
tassa ilisarnanngitsunik ilusilersuinermi imaluunniit piviusorsiorpalaartunik ilusilersuinermi unammeqataanissaq nalunaarutigineqassaaq.
Apummik Ilusilersuititsinermi kajumissutsimik ikiuuttussarsiorpuguttaaq!
Kajumissutsimik ikiuunnissamut ugguuna nalunaarit snow@sermersooq.gl

PRESSEMEDDELELSE

Nuuk Sneskulpturfestival 2020
5.-8. marts 2020
Nuuks gamle atlanthavn, Sikuki, skal forvandles til et sneskulpturpark
igen i år! Holdene har 3,5 dag til at forme en sneskulptur ud af en stor
snekube, og præmieoverrækkelsen vil finde sted kl. 15, søndag den 8.
marts 2020.
Nuuk Sneskulpturfestival blev holdt for første gang i 1994. Festivalen var
initieret af Peter Barfoed fra Tegnestuen Nuuk A/S, som stod bag festivalen i en stor del af de 15 år, som sneskulpturfestivalen blev holdt. Festivalen samlede folk fra alle mulige baggrunde og vandt også international
opmærksomhed.
Den meget efterspurgte festival kom tilbage i 2019 med 13 hold og 30
ivrige frivillige. Festivalen tilbød et spændende samlingspunkt for hele
byen og var meget populær blandt publikum. I år forventer vi os en
mindst lige så god fest og ser frem til at sprede diversitet, kreativitet og

MALINNAAVIGITIGUT:
Nittartagaq: www.snow.gl
Facebookimi nittartagaq: Nuuk Snow Festival
Instagram: @nuuksnowfestival

glæde til alle!
Udover lokale hold får vi også gæster med udefra, da vi har fået midler til
at invitere to nordiske hold med til at dyste. Holdene kommer henholdsvis fra Danmark og Norge, og deres rejse til Nuuk er blevet støttet af
NAPA – Nordens Institut i Grønland. Vi vil gerne sige tusind tak til NAPA
for støtten og byde de nordiske hold velkommen til festivalen!
Det er gratis at deltage i sneskulpturfestivalen, og de lokale hold kan stadig tilmelde sig ved at skrive en mail til snow@sermersooq.gl
Angiv venligst navnene på alle fire deltagere og om I vil dyste i den
Figurative eller den Nonfigurative kategori.
Festivalen søger også frivillige! Meld dig som frivillig ved at skrive en mail
til snow@sermersooq.gl

FØLG OS PÅ:
Hjemmeside: www.snow.gl
Facebook-side: Nuuk Snow Festival
Instagram: @nuuksnowfestival
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STILLINGSOPSLAG
Daglig leder
til Frederikshåb Betoncentral ApS
Er du interesseret i
• at have en selvstændig stilling i et succesfuldt firma?
• at få en god løn, personalebolig, feriefrirejse og overskudsdeling?
• at få stor indflydelse og arbejde med en
bred vifte af opgaver?
• at have visionære, motiverende og arbejdsomme direktører?
• at have gode medarbejdere og kolleger?
og kan du
• lede, motivere og instruere medarbejdere?
• organisere og styre arbejdet på byggepladserne?
• udregne tilbud og planlægge varekøb?
• administrere faktureringsgrundlag?
og har du
• en håndværksmæssig baggrund – helst
tømrer/snedker/bygningskonstruktør?
• erfaring som leder/formand/mellemleder?
• kørekort?

El-installatør
til Elektrikerit Paamiut ApS søges
Elektrikerit Paamiut ApS er en mindre virksomhed med 2-5 ansatte og er en del af
FBC-koncernen i Paamiut.
Vil du have en selvstændig stilling i et mindre
firma, hvor du får stor indflydelse og arbejder med en bred vifte af EL-opgaver?
Din primære opgave er at servicere eksisterende og nye kunder inden for områderne
erhverv, institutioner, industri, ejendomme
og private kunder, samt at lede og fordele arbejdet for de øvrige ansatte.
Stillingen bliver tidsmæssigt fordelt med cirka 2/3 på praktiske og 1/3 på ledelsesmæssige opgaver.
Dine opgaver:
• Gennemførsel af entrepriser fra start til
slut – alle faser
• Kalkulation og beregning af El-opgaver i
fag, teknik, hoved- og/eller totalentrepriser
• Udtænkning af tekniske løsninger, beregning og beskrivelse
• Spjæld, fejlfindings- og renoveringsopgaver
• Serviceaftaler hos private og offentlige
kunder

så er jobbet som daglig leder i Frederikshåb
Betoncentral ApS nok lige dig.
Frederikshåb Betoncentral ApS har 25-50 ansatte og udfører arbejde primært i Paamiut
og de omkringliggende bygder. Vores nuværende arbejdsområder er:
• Oliekørsel, Tankkiosk med egen bådebro
• Tømrer/Snedker/Murerarbejde samt Byggemarked
• Betonproduktion, Entreprenør- og Minørarbejde
• Stenbrud, Nedrivning og Miljøsanering
• Transport & Flyttevirksomhed
• VVS
• Auto/Motor/Maskinværksted
• Affaldshåndtering
• Udlejning af ejendomme og arealer
Tidsmæssigt bliver stillingen fordelt med 2/3
ledelsesmæssige opgaver og 1/3 på praktiske
opgaver. Tiltrædelse snarest.
Interesseret?
Skriv til Administrerende direktør Martin Sandy Shalmi på martin@paamiut.com inden ansøgningsfristen 15. marts 2020.
• Udvikling og ledelse af virksomheden herunder instruktion og sparring med medarbejderne
• Ved tværgående projekter samarbejde
med øvrige fagområder i FBC-koncernen
Din erfaring:
• Min. 5 års erfaring som mellemleder, hvorfra du kan dokumentere gode resultater
• Solid erfaring med projektstyring og gennemførsel i alle faser inkl. praktisk deltagelse i projekter
Din profil:
• Du har eller kan opnå autorisation som
El-installatør
• Du er resultatorienteret, idérig, igangsættende og har viljen til at tage ansvar
• Du er glad for at arbejde med dine hænder
• Du trives godt i et lille samfund, hvor alle
kender hinanden
• Endelig er du selvkørende og fungerer som
en god repræsentant for firmaet
Du tilbydes:
• God løn og overskudsdeling
• Personalebolig, feriefrirejse, firmabil, computer og mobil
Noget for dig?
Send en ansøgning med dit cv og kopi af relevante uddannelsesbeviser til regnskabschef
Jeppe Olsen på jeppe@shalmi.gl.
Ansøgningsfristen er 15. marts 2020.

•

Er du NORDBO´s nye

Receptionist elev
Nordbo A/S hotellejligheder søger en receptionist elev
med tiltrædelse snarest muligt.
Nordbo A/S hotellejligheder søger en receptionist elev med tiltrædelse
snarest muligt.
Nordbo er i fortsat fremgang og søger på den baggrund en ny receptionistelev, som før påbegyndelse af selve elevuddannelsen får lejlighed til at
stifte bekendtskab med virksomheden og dens kultur. Opstart på selve
uddannelsen vil være i løbet af 2020, når den er på plads med skolen.
Kvaliﬁkationer:
• Vi lægger vægt på at du er en selvstændig og servicemindet person, som
har evnen til at bevare overblikket i stressede situationer.
• Du er udadvendt, og kan kommunikere på grønlandsk, dansk og engelsk.
• Det vil være en fordel hvis du har kørekort eller påtænker at erhverve et.
Dine arbejdsopgaver er bl.a.:
• Hotelbooking, kundekontakt, ind- og udcheckning af gæster, oprettelse i
debitorkartotek og forefaldende kontorarbejde samt deltagelse i virksomhedens øvrige aktiviteter.
• Skiftende arbejdstider inden for perioden 08:00 – 20:00.
Du vil indgå i en telefonvagt ordning i hverdage samt weekender.
Der er ikke bolig tilknyttet stillingen.
Ansøgningsfrist: 30. marts 2020.

Dumpere
• Volvo A25C, MOXY MT 30, BELL B30E

Nordbo A/S tilbyder:
• Et spændende og ansvarsfuldt job, hvor der ikke er to dage, der er ens.
• En stilling, som giver dig store muligheder for at udvikle dig, og være med
til at skabe din arbejdsplads.
Hotel Nordbo er en virksomhed som har eksisteret mere end 20 år.
Nordbo står overfor en kraftig udvidelse af de nuværende aktiviteter og
får ved årsskiftet 2020/21 tilføjet 18 nye lejligheder samt restaurant, ny
reception og mødelokale aktiviteter.

Gummigeder
• Hitachi ZW220 (3 stk.)

Der vil ved færdiggørelsen være i alt 70 lejligheder i virksomheden.

Sprængning og knusning:
• Tamrock Commando 110 borerock og
Sandvik DX800 borerock
• Sandvik QJ241 kæbeknuser og
LOKOTRACK kegleknuser

Ansøgningsfrist 15. marts 2020 med forventet tiltrædelse 31. marts 2020.

Henvendelse til:
Direktør Leif Aagaard
Postboks 1470, 3900 Nuuk,
E-mail: info@nordbo.gl

Erfarne VVS-montører

Vi søger en alsidig VVS-montør og en med
speciale i ventilation.

Erfarne maskinførere
søges til byggemodningsopgaver i Nuuk
Vi tilbyder:
• God løn
• Frokostordning
• Indkvartering
• Spændende opgaver
• God formand og sjove kolleger
Vores nuværende maskinpark består af:

søges til nybyggeri og byggemodningsopgaver i Nuuk
Vi tilbyder:
• God løn
• Frokostordning
• Indkvartering
• Spændende opgaver
• God formand og sjove kolleger

Gravemaskiner:
• Hitachi ZX10U-2, Volvo EC 50,
Hitachi ZX33U-5A
• CATARPILAR 308E, Hitachi ZX135US-6,
CATARPILAR 318B
• Hitachi ZX350LCN-3

Interesseret?
Skriv til vicedirektør Kunuk Olesen på
kunuk@paamiut.com

Ansøgningsfrist 15. marts 2020 med tiltrædelse snarest muligt.
Interesseret?
Skriv til vicedirektør Kunuk Olesen på
kunuk@paamiut.com

www.hotelnordbo.gl
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Sanasut-aps
TØMRER
SNEDKER
MALER

58 18 58
Aqqa

Alt i

Smede- og Maskinarbejde

55 18 58
Kim

udføres

Vi holder til i Entreprenørdalen/Nuukullak B 1678

GRØNLANDS SKIBS- & ENTREPRENØRVÆRKSTED ApS

sanasut-aps@outlook.com

Postbox 180 · 3900 Nuuk · Tlf. 32 22 52 · Vagt: 249285/520755 · gse@gse.gl

Meeqqanut

Børnekryds & Tværs

90

DRENG

.

SPISTE

Tandlæge Niels Nygaard ApS

Tlf. 31 30 01

Tuapannguit 40, Postboks 240, 3900 Nuuk

www.kigutit.gl

H.A. Bogføring

FORURENING

.

v/Helene Andersen

FRELST

Telefon 55 43 72

.

.

LAVER
HULLER

DYBDE

SYD

DIAMANTER

SPISEN

.

.

.

VI TO

FØR F

SLUTTET

HJORTEN

GÅR
MED

SLÆGT

TAL
CARPORT

KLOG

.

ASKEPOT
ELLER
SNEHVIDE

.

www.nurepa.gl

tlf. 55 14 77

info@nurepa.gl

Autoriserede værksted

EVENTYRVÆSEN

LYSGLIMT

MUNDEN
GRILLET
KLEMME
VAND UD
AF TØJ

.

FLADSKÆRM

SYD

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

KNÆ

RETNING

DONNAS DYREKLINIK

HEV
GÅRDE
PAPEGØJE

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

FLAG

IKKE
LUKKET

REX
DRØN

FIF

.

MØRKE
TIMER

FRISK

DET DER
ER TILBAGE

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

SAMT
BÅDENE
SPISE

PARTIKEL

UBRUGT
DECI

EFTER C

BERØMTHED

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

NUREPA APS

.

Ateq/Navn:

• Tømrer
• Murer
• Maler
• Beton

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. u ani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Emma Thomsen
Postboks 1145 . 3900 Nuuk

Ved lodtrækning findes vinderen,
som får et gavekort på kr. 200,fra Matas.
www.nurepa.gl • tlf. 31 17 72 • info@nurepa.gl

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

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

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

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.
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Vandrehuset

Centrum Grill

ww

w.p
a

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

las

Nu også med hotellejligheder

Tlf. 484844

Tandlæge Niels Nygaard ApS

Tlf. 32 42 74

i-n

uuk

info@vandrehuset. com · vandrehus.com

.dk

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

Tlf. 31 30 01

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

www.kigutit.gl

SANA
34 40 00

Naasuerniarfik

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Poorskip mannii

Summerbird-imiiit pigilerpagut

HANSEN BYG NUUK ApS

PORCELÆNS-ÆG

Søger kontakt med en
Tømrersvend

Påskeæg i porcelæn

En klassisk kombination af marcipan
og nougat overtrukket med mørk
chokolade.

der kunne tænke sig at arbejde i
Qeqertarsuatsiaat/Fiskenæsset i sommer.
Du skal kunne lede og styre arbejdet på
renovering af kirken.

Påskeæg

fra Summerbird er nu i butikken
SØLVÆG

Påskeæg - i stor, mellemstor og lille

Dette klassiske påskeæg indeholder 18 små påskeæg.

VI GAVEÆSKE MED

HENVENDELSE:
EBBE HANSEN MOBIL 551304

QVIST
KØRESKOLE

Inissaqaqqilerpoq/Nu er der plads igen

4 æg, 8 æg
eller 9 æg

iq NAASUT

Tuapannguit 40, Postboks 240, 3900 Nuuk

Tlf. 321676

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

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

QVIST KØRESKOLE

TLF. 55 7168
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