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Innuttaasut
Nuutoqqamik eqqissisimatitsisoqarnissaanut atsiortut
Innuttaasut maannamut 600-nik amerlanerusut Nuutoqqamik sanaartortoqarnissaanik kissaateqaratik atsiorsimapput.
All.: Kassaaluk Kristensen aamma aaqqissuisoqarfik
Nuutoqaq eriagineqarli.
Taamatut qulequtalerlugu digitalikkut atsiornernik katersineq inuit attaveqaqatigiittarfiisigut atorluarneqarsimavoq.
Digitalikkut atsiornernik katersisoqarmat ataasinngornermi maajip 9-aani innuttaasut 615-init amerlanerusut atsioreersimapput.
– Nuutoqaq eriagisatut atuinnartigu. Illoqarfik tamakkerlugu sanaartorfiusariaqanngilaq. Sumiiffiit ilaat sanaartorfiunngitsut, pinngortitamik/qaqqanik isiginnaarfigisinnaasavut pigerusuppavut, atsiornernik katersiffimmi allaaserineqarsimasut ilaat taamatut allassimasoq, –https://www.skrivunder.net/signatures.

php?tunnus=bevar_nuuk_kolonihavnen&page_number=61&num_rows=10,
takusinnaavat.
Angallaffiuallaalissasoq
Nuutoqqami nunaminertaq atorneqanngitsoq sanaartorfiginiarneqalermat, Kommuneqarfik Sermersuumit tusarniaassutigineqartumik, atsiornernik katersineq
allartinneqarsimavoq.
Sanaartorniakkamik unnuisarfeqarlunilu ullaakkorsiortarfeqassaaq, saqqummersitsisarfeqarluni neriarniartarfeqarlunilu, kommunillu inuinnarnut aqqutissiaa tallillugu ilaneqarnissaa siunnersuutigineqarsimalluni.
Innuttaasut Nuutoqqamik allanngutsaaliuisoqarnissaanut atsiorsimasut ilaasa
tunngavilersuutigisimavaa, suliniut naammassineqarpat Nuutoqqaq angallaffiuallaalissasoq. Allat oqaatigisimagaat, nunaminertami pineqartumi sanaartornissamik qinnuteqarsimasut allat itigartinneqarsimanerat.

Innuttaasut amerlasuut Nuutoqqami nutaamik sanaartortoqarnissaa kissaatiginngilaat – Nuutoqqallu maannakkutut inissisimaannarnissaa kissaatigalugu.
Mange borgere vil ikke have nyt byggeri i Nuutoqaq – men vil
bevare Kolonihavnen, som den er nu. Foto: Leiff Josefsen

Borgere skriver stadig under
på ønsker om en fredet kolonihavn
Over 600 borgere har på nuværende tidspunkt skrevet under på, at de ikke
ønsker flere bygninger i kolonihavnen.

underskriftsindsamlingen, som du kan finde på https://www.skrivunder.net/
signatures.php?tunnus=bevar_nuuk_kolonihavnen&page_number=61&num_
rows=10

Af Kassaaluk Kristensen og redaktionen

For meget trafik
Underskriftsindsamlingen er blevet til efter et byggeprojekt, der vil forsøge at
udnytte den tomme plads ved kolonihavnen i Nuuk er kommet i høring i Kommuneqarfik Sermersooq.
Projektet skal rumme bed and breakfast, galleri og restaurant og foreslås
etableret i forlængelse af en gangbro, som kommunen har anlagt.
Nogen af de borgere, der har skrevet under på bevaring af Kolonihavnen,
som den er nu, begrunder, at der vil være alt for meget trafik, når projektet
realiseres. Andre påpeger, at flere andre projektansøgere i samme område har
fået afslag.

Bevar Kolonihavnen i Nuuk - Nuutoqaq.
En digital underskriftsindsamling med den overskrift bliver stadig delt flittigt
på de sociale medier.
Mandag den 9. maj havde 615 borgere skrevet under på den digitale underskriftsindsamling.
– Lad os få lov til at bevare Nuuks kolonihavn, et fredet område. Vi behøver ikke bygninger i hele byen. Der må gerne være områder, hvor der ikke er
nogle bygninger, hvor vi kan se naturen/fjeldene, lyder det i beskrivelsen af
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Biilinik angallatinillu niuffatsitsineq
arfininngorneq 14. maj
Bil- og bådmesse lørdag 14. maj
GrønlandsBANKEN biilinik angallatinillu niuffatsitsissaaq suliffeqarfiit uku peqatigalugut: Nuuk Marine Center, LP Marine Service,Yama-Tek, Usisaat, Deres Auto,
Nuuks Auto-lu, arfininngorneq maajip 14.-iani nal. 10.00-16.00 aningaaseriviup saavani.
Angallat imaluunniit biilit pilerigisatit alakkakkit tuniniaasut aningaaserivimmilu
siunnersortit oqaloqatigalugulu. Takunissat qilanaaraarput!
GrønlandsBANKEN afholder bil- og bådmesse i samarbejde med: Nuuk Marine
Center, LP Marine Service,Yama-Tek, Usisaat, Deres Auto og Nuuks Auto
lørdag d. 14. maj fra kl. 10.00-16.00 foran banken.
Kom og find din drømmebåd eller bil og få en snak med forhandlerne
og vores rådgivere.Vi glæder os til at se dig!

Angallatinik tuniniaasartut
Bådforhandlere:

Biilinik tuniniaasartut:
Bilforhandlere:

Hans Jukku Noahsen
Aliikusersuissaaq
kommer og underholder

www.banken.gl · Tlf. 701234
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Kommuneqarfik Sermersuumut
isornartorsiuinerit imaaginnavipput
- politikkeri ilaginnarneqarsimasutut misigisimavoq
Ingerlatsinermik misissuisoqarsimanerata takutippaa, Kommuneqarfik Sermersuumi ineqarnermut susassaqarfik ingerlanerluttoq. Politikkeri
atorfilittanit borgmesterimillu ilaginnarneqarsimasutut misigisimavoq.
All.: Thomas Munk Veirum aamma
aaqqissuisoqarfik
Kommunimi politikkerit arlallit kommunip ineqanermut tunngatillugu ingerlatsisimaneranik misissuisimaneq tamanut saqqummiunneqaqqammersoq
atuaramikkut tupaallassimassaqaat. Nalunaarusiami
ilaatigut isornartorsiorneqarput malittarisassanik
unioqqutitsisimanerit arlallit, tukattumik ingerlatsisoqarsimanera aamma assersuummik kammalaatersorsimanermik takutitsisumik saqqummiussisoqarluni.
Kukkunersiuisimasup ilaatigut inerniliussimavaa,
ineqarneq pillugu suliamut sammineqaqisumut atatillugu namminersortutut aningaasaliissuteqartartut
ilaat “qaqutigoortumik iluaqutigisaminik” kommunimik isumaqatigiissuteqarsimasoq.
Ilaatigut aamma atuarneqarsinnaavoq, kommunimi pisortap sanaartortussamut nunaminertamik
tunniussinissamik ingerlatsivimmit aalajangiunneqarsimasoq allanngortissimagaa. Taamatut aalajangertoqarneratigut sanaartortussaq iluaquserneqarsimavoq, tamannalu allaganngorlugu tunngavilersorneqarsimanani. Sanaartortussaq aamma illut portussusissaattut akuerisaasimasunit portunerusunik sanaartornissamut immikkut akuerineqarsimavoq.
Kommunip illoqarfimmik ineriartortitseqatigiiffiutaa Siorarsiorfik - Nuuk City Development
(NCD) taamatuttaaq nipilimmik isornartorsiorneqarpoq.
Halimik pisiaqarsimaneq apeqquserneqartoq
Nalunaarusiami atuarneqarsinnaavoq, NCD halimik
12,5 millioner koruuninik nalilimmik pisiaqaqquneqarsimasoq. Kommunimi pisortaq pisiaqaqqusisuusimavoq, kukkunersiuisorlu naapertorlugu, hali inummit “kommunimi pisortaasimasumik ingerlatseqatigiiffiullu siulersuisuini siulittaasuusimasumik qanimut niueqatigisartakkaminit” pisiarineqarsimalluni.
Kommuni ineqarnermut tunngatillugu suliami aningaasaliissuteqartartunut iluaqutaalluartunik attartornissamik isumaqatigiissuteqarsimanermi saniatigut, sanaartugassanut, aningaasaliissuteqartartut
sanaartoriarlugit kommunimut attartortissimasaannut 130 millioner koruunit missaannik taarsigassarsisitsisimavoq.
Kukkunersiuisimasup tassunga atatillugu inerniliussimavaa, taarsigassarsisitsisimanerit taakku malittarisassat malinnagit tunniunneqarsimannguatsiartut, kommunilu malittarisassanik malinnittoqarsimanersoq pillugu misissuisimanngitsoq. Pisortanit

taarsigassarsissagaanni attartorneq aalajangersimasunik aningaasartuuteqarfiusussaavoq, kukkunersiuisorlu naliliivoq tamanna pisimanngitsoq:
Pisortanit taarsigassarsiat akilerneqartussaasut
- Ullumikkut erniat annertussussaat eqqarsaatigalugit aamma attartortitsisup attartornissamik isumaqatigiissutit taamaatinneqarsinnaannginnerisa malitsigisaannik ajornartoorsinnaanerata annikillisimanera eqqarsaatigalugu, pisortanit taarsigassarsiarineqarsimasut akilerneqartussaapput (imaluunniit ineqarnermut akiliutit appartinneqartussaapput), tassa
kommunip aalajangersakkamik tamatumannga atuinissaq aalajangissappagu, kukkunersiuisoq allappoq.
Siumumi politikkeri Inga Dora G. Markusseningerlatsisimanerup misissuiffigineqarnissaanik piumasaqartuusimavoq, taanna misigisimanerarpoq
atorfilittani borgmesterimillu ilaginnarneqarsimalluni.
Inga Dora G. Markussenip oqaluttuaraa, borgmesterip Charlotte Ludvigsenip (IA) ingerlatsisimanermik misissuisoqarnissaa pillugu isumassarsiamut
peqataatinniarneqanerani sorsuuteqartariaqarsimalluni, kukkunersuisullumi kommunimi ajortoqavinneranik isumaqarnera uppernarsarpaa.
Politikkeri: Pisooqataasorpassuaqarpoq
- Uanga immikkut ilisimasaqartuunngilanga. Atorfilittat suliaminnut ilisimasallit qanoq ilillutik mianersoqqusisimannginnerpat? Pissutsinut taamatut ittunut akuersaaginnartoqarneratigut pisooqataasorpassuaqarpoq, Inga Dora G. Markussen oqarpoq.
Inga Dora G. Markussen ineqarnermut tunngatillugu suliami pineqartumi kommunip iliuuserisimasaani piffissami sivisuumi isornartorsiuisuusimavoq. Kommunip ineqarneq pillugu suliamut
atatillugu iliuuserisimasai Kommuninik Nakkutilliisoqarfimmit ilalernqanngillat, kukkunersiuisullu
nalunaarusiaani nutaami kommuni suliamut atatillugu isornartorsioqqinneqarluni - ilaatigut attartornissamik isumaqatigiissutaasimasut, ”attartortitsisumut
qaqutigoorluinnartumik iluaqusiisimasut” pillugit
arlalinnit oqaatigineqarsimasut misissorsimanerisa
malitsigisaanik isornartorsiuisoqarluni:
- Pisimasut ingerlatsivimmut kinguneqartinneqartariaqarput. Kommunip karsianut ullumikkut miliuunerpassuarnik nalilinnik matoqqasumik ingerlatsisoqartarsimavoq.
Politikkikkut akisussaaffiliisoqarnissaanik siunnersuut oqaluuserisassanngorteqqikkusukkaa
- Kommuni aningaasaliissuteqartartunut akiliutigeriaannagassatut atukkiisimavoq. Tamanna qaqutigoortumik iluaqusiisimavoq, inissiarsuimmi sanaartorlugit naammassineqaqqammersimasut immaqa
ukiuni qulini attartorneqareerneranni nutaatut isikkoqartillugit utertinneqartussaapput.
Ineqarnermummi akiliutigineqartut qanoq pineqarniarpat?

Isumaqatigiissutit amerlanersaat ukiumut tre procentimik qaffattarput, Inga Dora G. Markussen
oqarpoq.
Siusinnerusukkut siunnersuutigisimavaa, suliami
politikkikkut akisussaaffiliisoqassasoq. Siunnersuut
itigartinneqarsimavoq, Nakkutilliisulli kommunimut peqqussutigisimavaat, siunnersuut oqaluuserisassanngorteqqinneqarlunilu suliarineqassasoq.
Tamatuma pinissaa Inga Dora G. Markussenip
anguniarniarpaa:
- Inissaaleqiffiunitsinni inissanik pissarsiniarsimaneq iluanaarniarfiusimasoq politikkikkut kinguneqartinneqartariaqarpoq. Politikkikkut akisussaaffiliisoqarnissaanik siunnersuutima oqaluuserineqarnissaa amerlanerussuteqartunit itigartinneqarsimavoq.
Nakkutilliisut kommunimut peqqussutigisimavaat, siunnersuutip oqaluuserisassanngorteqqinneqarnissaa, tamatumalu pinissaa anguniassavara,
taanna oqarpoq.
Kukkunersiuisup nalunaarusiaa kommunip aningaasaqarnermut ataatsimiititaliaata sisamanngornermi kingullermi ataatsimiinnerani politikkikkut suliarineqartussaagaluarpoq, kinguartikkallarneqarsimallunili.
Iluarsaassilersut
Aalborg Universitetimi professori, Per Nikolaj
Bukh, aningaasaqarnermik aqutsinermik pisortallu
aqutsinerannik ilisimatusaateqartoq, isumaqarpoq,
kommunimut isornartorsiutit amerlassusaat uissuumminartuusoq:
– Kukkunersiuinermik nalunaarusiat hundrederpassuit atuarsimavakka, unali atuarsimasama ajornersaraat, Sermitsiaq.AG-mut oqarpoq.
Borgmester Charlotte Ludvigsen, Sermitsiaq.AG
naapertorlugu aqutsinermik kukkunersiuinermik
annertoorujussuarmik tupaallaatiginnittorujussuusimasoq, arlalinnik misissuiniarpoq. Taanna Sermitsiaq.AG-mut oqarpoq, allaffissornikkut ingerlatsinermi iluarsaassinermik suliaqarluni aallartissimalluni.
– Allaffissornikkut ingerlatsinermi pissutsit tigussaasut ilarpassui aatsaat kingusinerusukkut ilisimasa-qarfigilersimavakka, tamakkuninngalu peqqissaartumik iluarsaassilluta suliaqaleruttorpugut,
Charlotte Ludvigsen Sermitsiaq.AG-mut allappoq.
Suliap kingunerisaanik Siumut Nuuk Iserimmi
ataatsimeersuarnissami siulersuisut taarserneqarnissaannik piumasaqarpoq.
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- Uanga immikkut ilisimasaqartuunngilanga. Atorfilittat
suliaminnut ilisimasallit qanoq ilillutik mianersoqqusisimannginnerpat? Pissutsinut taamatut ittunut akuersaaginnartoqarneratigut pisooqataasorpassuaqarpoq, Inga
Dora G. Markussen oqarpoq.
– Jeg er bare en lægperson. Hvordan kan de professionelle embedsfolk ikke råbe vagt i gevær? Der er mange, der
er medskyldige ved at acceptere de her tilstande, siger
Inga Dora G. Markussen. Ass./Foto: Ineqi Kielsen

Kritikken hagler ned over Sermersooq
Inga Dora føler sig svigtet
En forvaltningsrevision afslører, at boligområdet i
Kommuneqarfik Sermersooq sejler. – Vi er svigtet
af embedsværket og borgmesteren, påpeger den
lokale Siumutformand
Af Thomas Munk Veirum og redaktionen
Flere kommunalpolitikere må have spærret øjnene
op ved læsning af en netop offentliggjort forvaltningsrevision af kommunens boligområde. Rapporten kritiserer blandt andet kommunen for en række
mulige regelbrud, rod og kommer med eksempler
der antyder, at specifikke bygherrer er blevet tilgodeset.
Konkret konstaterer revisor blandt andet, at nogle
private investorer har fået ”usædvanligt gunstige”
aftaler med kommunen i forbindelse med den såkaldte boligsag, hvor kommunen har lejet hundredevis af boliger af de private investorer.
Det fremgår også, at en direktør i kommunen har
omgjort en beslutning truffet i forvaltningen om en
arealtildeling til en bygherre. Beslutningen kom
bygherren til gavn og er ikke begrundet i notater.
Samme bygherre har også fået dispensation fra lokalplanen til at bygge højere huse end tilladt.
I samme toner kritiseres forhold i kommunens
byudviklingsselskab Siorarsiorfik - Nuuk City Development (NCD).
Sætter spørgsmålstegn ved køb af hal
Her kan man læse, at NCD i 2019 blev anmodet
om at købe en hal til 12,5 millioner kroner. Anmodningen kom fra kommunens kommunaldirektør, og
ifølge revisor blev hallen erhvervet fra en person,
”der har haft tætte forretningsmæssige relationer
til den tidligere kommunaldirektør og selskabets
bestyrelsesformand.”
Udover særdeles gunstige lejeaftaler til investorerne i boligsagen har kommunen også ydet offentlige lån for omkring 130 millioner kroner til de byggerier, som investorerne har opført og lejet ud til
kommunen.
Her kommer revisor frem til, at disse lån muligvis

er givet i strid med reglerne, og at kommunen ikke
har kontrolleret, om reglerne er overholdt. For at
få et offentligt lån skal lejen være omkostningsbestemt, hvilket revisor vurderer, at den ikke er:
Offentlige lån kan forfalde
– Henses til det nuværende renteniveau og den
reducerede risiko som udlejer har som følge af lejeaftalernes uopsigelighed, så er det vurderingen at
flere af disse offentlige lån ville forfalde til betaling (eller medføre en reduceret leje), såfremt kommunen håndhævede denne bestemmelse, skriver
revisor.
Det er Siumut-politiker Inga Dora G. Markussen,
der stod bag kravet om en forvaltningsrevision, og
hun føler sig svigtet af embedsværket og borgmesteren, siger hun.
Inga Dora G. Markussen fortæller, at hun måtte
kæmpe for at få borgmester Charlotte Ludvigsen
(IA) med på idéen om forvaltningsrevisionen, og
at revisionen bekræfter hendes formodning om, at
noget er helt galt i kommunen.
Politiker: Mange er medskyldige
– Jeg er bare en lægperson. Hvordan kan de professionelle embedsfolk ikke råbe vagt i gevær? Der er
mange, der er medskyldige ved at acceptere de her
tilstande, siger Inga Dora G. Markussen.
Inga Dora G. Markussen har gennem længere tid
været en vedholdende kritiker af kommunens ageren i den såkaldte boligsag.
I boligsagen blev ko mmunens ageren underkendt
Kommunernes Tilsynsråd, og den nye revisionsrapport kommer med endnu mere kritik af kommunen i
sagen - blandt i form af en gennemgang af de indgåede lejeaftaler, hvor flere betegnes
som ”usædvanligt gunstige for udlejer”:
– Det her bør får alvorlige konsekvenser for forvaltningen. Der er foregået noget bag lukkede døre,
som koster kommunekassen millioner af kroner i
dag.
Politisk ansvar skal på dagsordenen
– Kommunen har været en slags kassekredit for investorer. Det er jo usædvanligt gunstigt, at man

skal aflevere en hel boligblok i nyopført stand efter
en lejeperiode på måske ti år. Og hvad gør vi med
huslejen? De fleste kontrakter stiger med tre procent
om året, siger Inga Dora G. Markussen.
Hun har tidligere stillet forslag om, at der placeres et politisk ansvar for sagen. Forslaget blev afvist, men Tilsynet har pålagt kommunen, at forslaget skal tilbage på dagsordenen og behandles. Det
vil Inga Dora G. Markussen følge til dørs:
– Det er en meget kreativ måde at få boliger til
vores pressede boligmarked, som bør få politiske
konsekvenser. Flertallet har afvist at drøfte mit forslag om at placere et politisk ansvar. Tilsynet har
pålagt kommunen, at forslaget skal på dagsordenen igen, og det vil jeg arbejde for, at det kommer,
siger hun.
Selve revisionsrapporten skulle have været behandlet politisk torsdag forrige uge på et møde i
kommunens økonomiudvalg, men det er foreløbig
udskudt.
Borgmesteren har hidtil fastholdt, at kommunens
omstridte boligmetode var billigere, end hvis kommunen selv skulle opføre boligerne.
Rydder op
Professor ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj
Bukh, der forsker i økonomistyring og offentlig ledelse, mener, at antallet af kritikpunkter mod kommunen er overvældende:
– Jeg har læst i hundredvis af revisionsrapporter,
men det her er den værste, jeg nogensinde har læst,
siger han til Sermitsiaq.AG,
Borgmester Charlotte Ludvigsen, der ifølge
SermitsiaqAG er meget overrasket over den omfattende forvaltningsrevision, vil undersøge flere ting.
Hun siger til SermitsiaqAG, at hun er ved at få ryddet op i administrationen.
– Mange af de konkrete administrative forhold i
rapporten er noget, jeg først har fået kendskab til senere hen, og som vi nu er ved at rydde op i og gøre
ordentligt, skriver Charlotte Ludvigsen til SermitsiaqAG.
Konsekvensen af sagen er, at Siumut Nuuk på
den kommende generalforsamling i Iserit vil have
skiftet bestyrelsen ud.
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TAMANUTNEQEROORTITSINEQ // OFFENTLIGT UDBUD
Atortunik hardware-nik aamma oqarasuaatinik angallattakkanik pisiniartarnermut
isumaqatigiissuteqarnissamut neqeroortitsineq
Pisortat oqartussaaffigisaanni suliffeqarfiinilu nioqqutissanik kiffartuussinernillu pisiniarnermut tunngatillugu neqerooruteqartitsisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 6, 12. juni
2019-imeersoq – § 13 naapertorlugu tamanut neqeroortitsineq, Kommuneqarfik Sermersooq, Pisiniartarneq Isumaqatigiissutinillu aqutsineq
Nioqqutissanik pisinerit: Neqeroortitsinerup kiffartuussinerullu annertussusaanni
pineqarlutik hardwarenik assigiinngitsunik, kiffartuussinernik kiisalu oqarasuaatinik
angallattakkanik SIM CARD-ilerfilinnik pisariaqartitsinermi ingerlaavartumik pisiniartarneq.
Arlallit isumaqatigiissutigineqarsinnaapput. Neqeroortitsinermi isumaqatigiissut ukiunik
marlunnik sivisussuseqartoq ukiumik ataatsimik sivitsorneqarsinnaasoq pineqarpoq.
Piumasaqaatit tamarmik neqeroortitsinermi atortuni allassimapput.
Neqeroortitsinermi atortunik tamakkiisumik atuinermi pineqarluni ukiumut 2.000.000 DKK
(missiliuut). Missingiinerinnaq Sermersuumut pituttuisuunngitsoq taamaallaat pineqarpoq.
Sullissilertussat akuerisimassavaat, kaaviaartitat qummut ammullu nikerarsinnaanerat.
Tunngaviusumik isumaqatigiissutip sivisussusaa:
2022-mi aggustip naaneraniit – 2024-mi juulip naaneranut,
sivitsuisoqarsinnaalluni.

Udbud af indkøbsaftale for hardware udstyr og mobiltelefoner
Jf. Inatsisartutlov nr. 6 af 12. juni 2019 om udbud i forbindelse med
indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og
institutioner – udbydes jf. § 13, i offentligt udbud, af Kommuneqarfik
Sermersooq, Indkøb og Kontrakter.
Varekøb: Udbuddets omfang og ydelser omfatter løbende indkøb
(disponering) af diverse hardware produkter, serviceprodukter samt
mobiltelefoner efter behov. Der indgås om muligt flere rammeaftaler.
Udbuddet omfatter efterfølgende indgåelse rammeaftale for 2 år med
mulighed for at forlænge med 1 år. Alle forhold og vilkår fremgår af
udbudsmaterialet.
Det samlede forbrug af produkter omfattet af udbuddet udgør på årsbasis cirka 2.000.000 DKK (anslået). Der er alene tale om et estimat,
som ikke er bindende for Sermersooq. De fremtidige leverandører skal
acceptere, at omsætningen kan svinge i op- og nedadgående retning.
Rammeaftalevarighed: Fra 1. august 2022 – 30. juli 2024
Opdeling af kontrakter: Nej.

Isumaqatigiissutit agguataarneqarnerat: Aap
Tilbudsfrist: 8. juni 2022 kl. 12.00 Vestgrønlandsk tid
Neqerooruteqarnissamut killissaliussaq:
8. juuni 2022 nal. 12:00 kitaani nalunaaqutaq malillugu
Attaveqarfissaq aamma neqerooruteqarnermut atortunik
nassiussivissaq: udbud@sermersooq.gl
Tunniussinissamut najoqqutassat: Akit pitsaassutsillu akornanni
pitsaanerpaamik naleqqiussineq. Piumasaqaatit allat naleqqersuussinerillu neqerooruteqarnermut atortuni allassimapput

Kontakt og fremsendelse af udbudsmateriale:
udbud@sermersooq.gl
Tildelingskriterium: Bedste forhold mellem pris og kvalitet.
Underkriterier og vægtning fremgår af udbudsmateriale

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ

nutaaq
saqqummerpoq

Nyt
er udkommet
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Autoriseret Psykolog
Ayla
Søndergård
Ayla Grønvold
Grønvold Søndergård
psykolog@ayla.gl
psykolog@ayla.gl

+29926261616
+299
16 16

ININUT NUTAANUT NUUPPOQ

Utoqqaat illersuisuat 12. Maj 2022
ammaanersiulerpoq

Katsorsaavik Allorfik Sermersooq
Nuukullak 8B-mut nuuppoq.
Ulluinnarni nal. 9.00-mit 15.00-imut ammasarpugut.

Tassunga atatillugu utoqqaat Nuummiittut ullaakkorsiornissamut
qaaqquakka 12. Maj 2022 nal. 9:00-12:00

Allorfik Sermersooq

Ammaanersiorneq ingerlanneqassooq allattoqarfinni
Kissarneqqortuunnguaq 16-003 3900 Nuuk

Allorfik Sermersooq

FLYTTER IND I NYE LOKALER
Behandlingscenteret Allorfik Sermersooq er flyttet
ind i egne lokaler på Nuukullak 8B.
Vi har åbent på alle hverdage
i tidsrummet 09.00 – 15.00.

H.A. BOGFØRING
/Helene Andersen

v

Tlf. 55 43 72

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Utoqqaat Illersuisuat

Ældretalsmanden holder åbningsreception
12. Maj 2022
I den forbindelse inviterer jeg ældre borgere i Nuuk til morgenmad
den 12. Maj 2022 kl. 9:00-12:00
Reception afholdes i mit sekretariat beliggende i
Kissarneqqortuunnguaq 16-003 3900 Nuuk
Venlig hilsen
Ældretalsmanden

POSTBOKS 610 3900 NUUK
TLF. 554372 HA@HCANDERSEN.GL

Utoqqaat Illersuisuat / Ældretalsmanden
Oqarasuaat / Telefon +299 34 53 11 · E-mail: utoqqaat@nanoq.gl
Kissarneqqortuunnguaq 16-003 · 3900 Nuuk, Grønland

02.05 - 31.05 2022
Manutooq 1, 3905 Nuussuaq

Groenlandicami atuakkanik saqqummersitsineq
Bogudstilling hos Groenlandica
Nunarput Inuilu Pillugit Atuagaateqarfik / Grønlands Nationalbibliotek

Atoqatigiinneq peqqinnerullu ataqatigiinnerat
- Isiginnittariaatsit nutaat nutaanngitsullu
Naalagaaffiit Peqatigiit nunarsuarmi anguniagaanni pingajuat ’Peqqissuseq atugarissaarnerlu’

Sammenhængen mellem sex og sundhed
- Nye og gamle perspektiver
FN’s verdensmål nr. 3 ‘Sundhed og Trivsel’
Saaffiginniffissaq/
Kontakt
+299 36 23 80
groenlandica@katak.gl
www.katak.gl
/groenlandica

Ataasinngorneq / Mandag
Marlunngorneq / Tirsdag
Pingasunngorneq / Onsdag
Sisamanngorneq / Torsdag
Tallimanngorneq / Fredag

10.00 - 15.00
11.00 - 16.00
13.00 - 16.00
11.00 - 16.00
10.00 - 15.00
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Uummat misissuiffigineqassasoq
Ilisimatuup aamma nakorsap Nadja Albertsenip
inuit Nuummiittut 50-it sinnerlugit ukiullit,
uummatip tillerneranik misissuinermi peqataarusuttut ujartorpai, taamaalilluni qaratsakkut
taqqamik milittoorneq pinaveersaartinneqarsinnaaniassammat
All.: Aaqqissuisoqarfik
redaktion@nuukugeavis.gl

Ilisimatuussutsikkut misissuinermut Ilisimatusar-fiup, Aalborgip Universitetiata, Aalborg Universitetshospitalip Nuummilu Dronning Ingridip Napparsimmavissuata akornanni suleqatigiissutaasumut
peqataarusunnersutit apereraatsigit. Pilersaarutigineqartoq ilisimatuumit nakorsamillu Nadja Albertsenimit piviusunngortinneqassaaq.
Suliniummik aqutsisut peqataarusuttunik soqutiginnittunik suli ujaasipput.
Suliniummi siunertarineqarpoq Nunatsinni innuttaasut uummataasa tillernerisa misissuiffigineqar-

Nakorsaq Nadja Albertsen Aalborg Universitetimeersuuvoq siusinnerusukkullu arlaleriarluni Nunatsinniittareerluni.
Taassuma Nunatsinni innuttaasut akornanni uummatip tillerneranut tunngasut misissuiffigai.
Læge Nadja Albertsen kommer fra Aalborg Universitet og har været i Grønland flere gange tidligere. Hun undersøger
nu hjerterytmen i den grønlandske befolkning. Foto: Leiff Josefsen

Hjertet
undersøges
Forsker og læge Nadja Albertsen efterlyser
personer i Nuuk på 50+ som vil være med i
undersøgelse af hjerterytmen, der vil kunne
forebygge blodprop i hjernen
Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl
Du har nu mulighed for at få dit hjerte undersøgt
ved at deltage i et forskningsprojekt, som gennemføres i Nuuk af Aalborg Universitet og Aalborg
Universitetshospital samt Grønlands Universitet og
Dronning Ingrids Hospital. Projektet gennemføres

af forsker og læge Nadja Albertsen.
Projektledelsen efterlyser stadig interesserede,
som vil deltage.
Formålet med projektet er at undersøge hjerterytmen i den grønlandske befolkning for at finde ud
af hvor mange personer, som lider af herterytme
forstyrrelser, siger Nadja Albertsen.
Derudover vil vi gerne undersøge, hvilke symptomer den grønlandske befolkning oplever i forbindelse med hjerterytmeforstyrrelser og hvilke andre
tilstande, der øger risikoen for hjerterytmeforstyrrelser, forklarer Nadja Albertsen, som står for de
praktiske undersøgelser på klienterne.
Undersøgelserne er er en del af et større projekt,
som skal undersøge hyppigheden og behandlingen
af hjerterytmeforstyrrelser blandt befolkningen i
Grønland.
Forskningen skal resultere i en Ph.D. afhandling.
Nadja Albertsen forklarer, at hjerterytmeforstyrrelser er tilstande, hvor hjertet slår i en rytme, som
er anderledes end den normale.
Nogle af disse tilstande kan øge risikoen for syg-
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nissaat, taamaalilluni paaserusunneqarmat inuit qanoq amerlatigisut uummatimik tillerneranik ajoquteqarnersut, Nadja Albertsen oqarpoq.
Taamaattut ilaat nappaateqalersinnaanermik soorlu qaratsap taqaagut milittoorsinnaanermik imaluunniit puigortunngorsinnaanermik annertusisitsisinnaammata - paasinissaat pingaaruteqarpoq,
Nadja Albertsen nassuiaavoq, taanna misissuiffigineqartussanik isumaginnittuuvoq.
Misissuineq peqataaffigisassatut qaaqqusaaffigisat, suliniutip annertuup nunatsinni innuttasut akornanni uummatip tillerneranik akornuteqarnerup
qanoq atugaatigineranik nakorsarneqartarneranillu
misissuisitsinissap ilagaa.
Misissuinerup inerneri Ph.D.-inngorniutigineqassapput.
Uummatip tillernerata akornuteqarnera tassaasoq
uummatip nalinginnaasumit allaasumik tillernera,
Nadja Albertsen nassuiaavoq.
Taamaattut ilaat nappaateqalersinnaanermik soorlu qaratsap taqaagut milittoorsinnaanermik imaluunniit puigortunngorsinnaanermik annertusisitsisinnaammata - paasinissaat pingaaruteqarpoq.
Uummatip tillernerata akornuteqarnera maanna
nunatsinni innuttaasuni qaqutigoortutut isigineqarpoq, siornatigulli misissuinerit, nappaammut ersiuteqanngitsoqarsinnaaneranik taamaammallu taamaannerisa kingunerisaanik nappaateqalertinnagit
paasineqartannginnerannik, tikkuussipput.
Taamaammat qanoq atugaatiginerata misissornissaa ajornannginnerulersinneqarsinnaanersoq misissussallugu pingaaruteqartoq, Nadja Albertsen ilisimatitsivoq, nangillunilu oqaatigalugu misissuinerup
inernerata qaratsakkut taqqamik milittoortarneq
pinaveersimatitseqataaffigisinnaagaa.
- Tamatuma peqatigisaanik, misissuineq nunatsinni inuit nalinginnaat akornanni uummatip tillernerata akornuteqarnera, tamatumunnga ersiutit navianaataasinnaasullu pillugit pingaarutilinnik ilisimasaqalersitsissaaq, taamaalillunilu nappaatinik navianaatilinnik soorlu qaratsami taqqakkut milittoornermik pitsaaliueqataanissaa neriuutaalluni, Nadja
Albertsen nassuiaavoq.

domme som blodprop i hjernen eller demens. De er
derfor vigtige at opspore. Hjerterytmeforstyrrelser
bliver i øjeblikket betragtet som sjældne hos befolkningen i Grønland, men tidligere undersøgelser har
peget på, at der muligvis er en gruppe, der ikke har
symptomer, og derfor ikke får påvist tilstanden, før
de udvikler følgesygdomme. Det er derfor vigtigt at
undersøge hyppigheden af tilstandene, og hvorvidt
man kan gøre dem lettere at opspore, oplyser Nadja
Albertsen og tilføjer, at resultatet af undersøgelsen
kan være med til at forebygge blodpropper i hjernen.
Undersøgelsen giver os vigtig viden om hjerterytmeforstyrrelser, symptomer og risikofaktorer hos
den brede befolkning i Grønland og dermed forhåbentlig medvirke til forebyggelse af alvorlige tilstande som for eksempel blodprop i hjernen, forklarer Nadja Albertsen.
Projektet skal op på 210 deltagere for at undersøgelsesresultatet kan bruges.
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TAMANUTNEQEROORTITSINEQ // OFFENTLIGT UDBUD
OQARASUAATINIK INGERLATSINERMIK sullissineq software-mullu tunngasut ilanngullugit NEQEROORTITSINEQ

UDBUD AF DRIFT AF OMSTILLINGS TELEFONIANLÆG med services
og software

Pisortat oqartussaaffigisaanni suliffeqarfiinilu nioqqutissanik kiffartuussinernillu pisiniarnermut tunngatillugu neqerooruteqartitsisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 6, 12. juni
2019-imeersoq – § 13 naapertorlugu tamanut neqeroortitsineq, Kommuneqarfik Sermersooq, Pisiniartarneq Isumaqatigiissutinillu aqutsineq

Jf. Inatsisartutlov nr. 6 af 12. juni 2019 om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner – udbydes jf. § 13, i offentligt udbud, af Kommuneqarfik Sermersooq, Indkøb og Kontrakter

Kiffartuussinerit: Neqeroornermi kiffartuussinermilu pineqarlutik oqarasuaatit kommunillu
immikkoortuini Nuummi kommuneqarfiup allaffianiittut kiisalu systemip softwaretaa.

Tjenesteydelse: Udbuddets omfang og ydelser omfatter drift af telefonisanlæg placeret på rådhuset i Nuuk for kommunens enheder samt
den software der er en del af systemet.

Neqeroortitsinermi ukiuni tallimani isumaqatigiissuteqarnissaq/kiffartuussinermi
isumaqatigiissuteqarnissaq pineqarpoq. Piumasaqaatit tamarmik neqeroortitsinermi
atortuni allassimapput.

Udbuddet omfatter efterfølgende indgåelse af kontrakt/ serviceaftale
gældende i 5 år. Alle forhold og vilkår fremgår af udbudsmaterialet.

Tunngaviusumik isumaqatigiissutip sivisussusaa:
Atuuffia aggusti 2022 – 2027-mi juulip naaneranut

Rammeaftalevarighed:
I funktion ultimo august 2022 – ultimo juli 2027

Isumaqatigiissutit agguataarneqarnerat:
Naamik.

Opdeling af kontrakter: Nej.

Neqerooruteqarnissamut killissarititaq:
8. juuni 2022 nal. 12:00 kitaani nalunaaqutaq malillugu
Attaveqarfissaq aamma neqerooruteqarnermut atortunik
nassiussivissaq: udbud@sermersooq.gl
Tunniussinissamut najoqqutassat: Akit pitsaassutsillu
akornanni pitsaanerpaamik naleqqiussineq. Piumasaqaatit
allat naleqqersuussinerillu neqerooruteqarnermut atortuni
allassimapput

Tilbudsfrist:
8. juni 2022 kl. 12.00 Vestgrønlandsk tid
Kontakt og fremsendelse af udbudsmateriale:
udbud@sermersooq.gl
Tildelingskriterium: Bedste forhold mellem pris og kvalitet.
Underkriterier og vægtning fremgår af udbudsmateriale.

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ

INDUSTRIVEJ-IMI ASSAANERIT/
GRAVEARBEJDER VED INDUSTRIVEJ
Sarfannguit Industrivejillu akornanni pilersuinermik aqqutit nutarternerannut
atatillugu maannakkorpiaq Nukissior�iit assaavoq.
Pilersuinermut nutarterineq ilassutillu Arssarnerit A/S suleqatigalugit
ingerlanneqarpoq.
Assaaneq maj 2022-miit septembari 2023-mut suliarineqassaaq.
Aqqusinernik ingerlaf�iusunik allannguinermi aqqusinermi
allagartalersorneqassaaq, tamannalu oqartussat isumaqatigalugit
ingerlanneqassaaq. Taamaakkaluartoq pisuinnarnut biilertunullu sukkut
tamaana akornusiisarnissaa naatsorsuutigineqarsinnaavoq.

I forbindelse med udbygning og renovering af infrastrukturen ved Industrivej
og Sarfannguit, er Nukissior�iit i gang med at grave i området.
Udbygning og renovering udføres i samarbejde med entreprenør�irmaet
Arssarnerit A/S.
Gravearbejdet vil pågå fra maj 2022 til september 2023.
Omdirigering af tra�ikken vil ske ved skiltning, i samråd med myndighederne.
Det kan dog ikke undgås at opgravning til tider vil påvirke både fodgængere
og bilister.
Inussiarnersumik /Med venlig hilsen

Assaaf�issat aappaluttumik nalunaarneqarput/
Graveområder er markeret med rødt
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Sumi najugaqarpit aamma illoqarfiup immikkoortuata najukkavit suut ilisarnaatigai?
- Qinngutsinni najugaqarpunga. Ilaqutariinni
siullersaalluta aggustimi 2003-mi tamaanga
nuukkatta. Tamanna asimut qanittumiippoq
seqernerluartillugulu kiattarluni, avannamut
oqquusumut inissisimasumiikkatta.
Illoqarfimmi aqqusineq sorleq nuannernepaava?
- Aqqusinersuaq tassaagunarami aqqusinerni
susoqarfiunerpaasartoq, aqqusinerlu inoqarluartillugu nuannernerpaasarpoq.
Nuummi suut takornariamut takutikkusuppigit?
- Nuutoqaq aamma Nunatta Katersugaasivia,
aammali majuartaat Nuullu timaatungaa. Tassa
Quassussuaq kaajallallugu pisuttuarluni imaluunniit sisoraaserluni angalaarfigalugu.
Inuiaqatigiit pitsaasut qanoq ittuussappat?
– Inuiaqatigiit isumagineqarnissamik pisariartitsisunut tapersersuisut, ikiorneqarfissaasigut
ikiorlugit.
Nuummi nerisassat suut mamarnerpaappat?
- Aalisakkat nerpii Kalaaliaqqameersut.
Nuummi ukiukkut sulerisoqartarpa?
- Sisorarneq, pisuttuarneq, apummi nuan-

MIT NUUK
Hvor bor du og hvad kendetegner din bydel?
- Jeg bor i Qinngorput. Vi flyttede herud som
den første familie i august 2003. Det er tæt på
naturen og som regel varmt på de gode solskinsdage, da vi ligger i læ for nordenvinden.
Hvilken gade er byens bedste?
- Skibshavnsvejen (i dag Aqqusinersuaq) er nok
den gade, der sker mest i, og der er altid godt
med liv i gaden.
Hvad vil du vise i Nuuk for en turist?
- Kolonihavnen (Nuutoqaq) og landsmuseet,
men også skiliften og baglandet. Det vil sige
en vandre- eller skitur rundt om Quassussuaq
(Lille Malene).
Hvordan ser du et godt samfund?
– Et samfund som tager sig af dem, som har

Kirsten Nystrup
Suliffik: Immikkut siunnersorti

nisarneq, sunngiffimmi sammisassaqartitsisunut
peqataaneq, naluttarfimmut nalunnguariarneq
aamma kaffisorniartarfimmut nuannarisamut
kaffisoriarluni.

Sapaatiummat pisuttuarnermi assilisaq.
Billedet fra vandreturen i søndags. Privat foto.

Nuummi aamma sunik sammisassaqarnissaa
kissaatigisinnaaviuk?
- Meeqqanut, inuusuttuaqqanut, inersimasunut
utoqqarnullu silami sammisassaqartitsinerit, tamanit peqataaffigineqarsinnaasut ukiup qanoq
ilineranut naleqqussakkat. Soorlu sukuutsertarfik aamma sammisassaqartitsivik ukiuutillugu
sermimik/apummik sammisaqarfiusinnaasoq
aamma aasaatillugu orpinnik, orpikkanik
naasunillu upernakkkut aasakullu naatitsivigineqarsinnaasoq illoqarfimmik pinnersaatitut.
Pisinnaasuuguit Nuummi suna allanngortissagaluarpiuk?
- Illoqarfik eqqumiitsulianik silamiittunik amerlanerusunik kusassarlugu. Nuummi timaatungaanilu aqqusernit pisuttuarfissat asfaltilersorsimasut amerlanerusut. Oqaluttuarisaanermut
tunngasunik pisuttuarfissat iliveqarfinnut
sanaartukkanullu aamma eqqaassutissanut,
pitsorluttunut naleqquttut.
Aputaajaasarneq isumagilluarlugu kikkut tamarmik taamaalillutik qanorluunniit persertigisimagaluaraangat illoqarfimmi ornitassaminnut
apuussinnaaniassammata. Aqqusernit siorarterpallaartarnagit, sinaat aasakkut naanerusarni-

assammata. Illoqarfik saligaannerusoq.
Kangerluup tungaanut aqqusinniortoqassasoq.
Illoqarfik naasoqarnerusoq imminullu napatinnerusoq.
Nuummi suna tulluusimaarutigisarpiuk?
- Illoqarfiup ilisarnaataa qaqqaq Sermitsiaq.

Kirsten Nystrup
Arbejde: Specialkonsulent

behov for støtte, på deres præmisser.
Hvad er det bedste, man kan spise i Nuuk?
- Fiskefilet fra Kalaaliaraq.
Hvad skal man lave i Nuuk, når det er vinter?
- Stå på ski, vandre, nyde sneen, gå til en fritidsaktivitet, gå i svømmehallen og drikke en god
kop kaffe på sin yndlingscafe.
Hvad så du gerne, man også kunne lave i
Nuuk?
- Aktiviteter udendørs for børn, unge, voksne
og ældre, som er tilgængelige for alle, tilpasset årstiden. Fo eksempel en skøjtebane og et
anlæg, hvor man kan arbejde med is/sne i vinterperioden, og et grønt område, hvor man kan
plante træer, buske og planter, forår og sommer
til forskønnelse af byen.

Hvad ville du forandre i Nuuk, hvis du
kunne?
- Forskønne byen med mere kunst udendørs.
Flere asfalterede vandrestier i Nuuk og opland. Opbygge nogle historiske vandreture på
kirkegårde og ved bygninger og andre monumenter, som er handicapvenlige.
Sikre en snerydning så alle kan komme rundt
i byen selv efter den værste snestorm. Mindre
grus på vejene, så det grønne kan vokse om
sommeren. En renere by.
At man bygger vej ind mod fjorden. En grønnere og mere bæredygtig by.
Hvad gør dig stolt ved Nuuk?
- Vores vartegn Sermitsiaq fjeldet.
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Caroline. Foto: Privat

Johanne. Foto: Privat

Henriette Lynge Boller
17.11.1952 - 24.04.2022
Hjertelig tak for al opmærksomheden i forbindelse med
Henriettes begravelse, som var helt i mors ånd.
Blomster og varme tanker i denne tid, var med til at gøre det
til en smuk oplevelse at sige farvel.
Tak til alle der hjalp til kaﬀemikken, og koret der sang i kirken.
Af hjertet Tak
Familien Lyngedahl

Nuummi inunngortut
NYE VERDENSBORGERE I NUUK

Suliffissarsiorpugut
All. Caroline Hummelmose
aamma Johanne Barup Pihlkjær
Tassaavugut nivissat qallunaat marluk 20-nik ukiullit, Kalaallit Nunaanni
2022-mi aggustimit suliffissarsiortut.
Sunilluunniit suliaqarnissatsinnut piareersimavugut tamatumunngalu atatillugu aamma najugaqarfissarsiorluta. Marluulluta HTX naammasseqqammerparput nutaanillu misigisassarsiornissatsinnut piareerluta.
Carolinep misilittagaqarfigai neriniartarfimmi sulineq, nalunnermik ilinniartitsineq, upernaaq mannalu meeqqerivimmi sulisimalluni.
Johanne pisisartunik sullissinermik suliaqarsimavoq aamma ukiuni arfineqmarlunni spejderini aqutsisuusimalluni. Taakku saniatigut piffissami kingullermi utoqqarnik ineriartornermikkut akornutilinnik suliaqarsimalluni.
Marluulluta piffissani nikerartuni sulisinnaavugut, eqiasuitsuulluta akisussaaffimmillu tigusisinnaalluta. Aggustip qiteqqunneranit decembarip naanissaata tungaanut suliffigisinnaasatsinnik ujaasivugut.
Sulisussanik qiimasunik marlunnik amigaateqaruit ukununnga attaveqarsinnaavutit:
Mailikkut: carohumle@gmail.com aamma johannebp.15@gmail.com
Oqaloqatigiinnissarput neriuutigaarput!

Vi søger arbejde
Meerartaarsimagussi nutaarsiassarlu tamanna Nuummiunut
avitseqatigiissutigerusullugu, uunga mailikkut
nassitsisinnaavusi:
nuukugeavis@nuukugeavis.gl
Meeqqap suiaassusia, oqimaassusia, angissusia aamma qanga inunngornersoq kiisalu soorunami angajoqqaanngortut aqqi allanneqassapput.

Hvis I har fået et barn, og ønsker at dele denne dejlige nyhed,
med borgere i Nuuk, kan i sende mail til:
nuukugeavis@nuukugeavis.gl
Skriv barnets køn, vægt, længde og hvornår barnet er født,
også selvfølgelig forældrenes navn.

Af Caroline Hummelmose
og Johanne Barup Pihlkjær
Vi er to danske piger på 20 år, som søger arbejde i Grønland fra august 2022.
Vi er friske på alt arbejde og søger også i den sammenhæng et sted at bo. Vi
har begge færdig gjort en HTX og er nu klar på nye eventyr.
Caroline har erfaring indenfor restaurationsbranchen, svømmeundervisning
og har arbejdet i en børnehave her i foråret.
Johanne har arbejdet med kundeservice og været spejderleder i 7 år. Derudover har hun det seneste stykke tid arbejdet med udviklingshæmmede ældre.
Vi er begge er meget fleksible, flittige og ansvarlige. Vi søger et job fra midt
august til slutningen af december.
Så hvis du mangler to nye medarbejdere med godt humør, kan vi kontaktes
på:
Mail: carohumle@gmail.com og johannebp.15@gmail.com
Håber vi snakkes ved!
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Aallarnisaasut sullivinnik pisariaqartitsipput

Kommuneqarfik Sermersuup siunissami aallarnisaasunut suliniutissat isumaliutersuutigaat.
Aallarnisaasut tunisassiorfinnik pisariaqartitsipput, inuussutissarsiornermut pisortaq isumaqarpoq
Af Jesper Hansen
jesper@sermitsiaq.gl
Ukiut marluk matuma siorna Kommuneqarfik
Sermersuup Nuummi Nuukullammi aallarnisaasut
illuata, aallarnisaasut suliffeqarfigisinnaasaata atorunnaarsinneqarnissaa aalajangiuppaa. Aallarnisaasut illuat sungiusarfiuvoq, tassani aallarnisaasut namminersortutut sulineq ilinniarsinnaasimavaat.
Taarsiullugu Innovation Greenland suleqatigilerneqarpoq, tassani kommuni Innovation Centerimi
arfineq-pingasunik allaffinnik inissaateqarpoq, aallarnisaasut illumi atuisunut allanut attaveqarlutik,
Innovation Greenland, Fonden for entreprenørskab
aamma Sermersooq Business ilanngullugit.
- Tamanna naleqquppoq, tassami attaveqarfinnik
pilersitsineq inuussutissarsiutit ineriartortinneqarnerini sulinermi pingaarutillit ilagaat, Emil Skjervedal,
Kommuneqarfik Sermersuumi inuussutissarsiornermut pisortaq, Sermitsiamut taama oqarpoq.
Atorsinnaasoq
- Innovation Centeri pitsaasumik suleqatigaarput,
kisianni aallarnisaasunut pitsaanerusumik iliuuseqarsinnaanerluta isumaliutigiuarparput – pingaartumik pisariaqartitaat tunngavigalugit.
- Suli aalajangiussaqanngilagut, kommunalbestyrelsip suliassarimmagu, kisianni oqallissaarummik
suliaqarpugut, taanna ilaatigut illunik sullivinnik
imaqartussaavoq.
- Attaveqarfiit allaffiillu ajunngillat, kisianni aallarnisaasut iluatsilluartut tunisassiorfeqarnissamik

Aallarnisaasut Nuukullammi illorisimasaat ullumikkut aallarnisaasunit nammineq ingerlasunit atorneqarpoq – ilaatigut
cafe, illup iluani pinnguartarfik aamma Thailandimiut neriniartarfiat.
Det tidligere iværksætterhus på Nuukullak rummer i dag en række selvkørende iværksættervirksomheder – blandt andet en
cafe, et legeland og en nyåbnet thai-restaurant. Ass./Foto: Leiff Josefsen

pisariaqariaqartitsipput, tamanna siunissaagunarpoq, Skjervedal oqarpoq, taassuma tunisassiorfiit
pisariitsumik akikitsumillu containerini aaqqinneqarsinnaasut takorloorpaa – aaqqiissut taanna suliffeqarfiit amerlasuut aamma atortarpaat.
- Food Labimik aallarnisaasoqarfimmik aamma
iluatsitsisorujussuuvugut. Nerisassanik tunisassiorneq aallarnisaasut akornanni attartunersaasoq paasinarsivoq, taamaammat tamanna aaqqiissutitsinni
nutaami eqqarsaatigissavarput.
- Food Lab aallarteqqissagutsigu periuseq allanngorneqassaaq, taamaalilluni nerisassanik nioqqutissanik misileraataasunuinnaq periarfissiinani, aamma tunisassiornissamut periarfissaqassammat. Sulliviit niuerluni tunisassiornissamut akuerisaasut,
tamakkumi suliffeqarfeeqqanut suliassat annertuallaalersinnaasarmata.
- Kisianni oqaatigeriikkattut isumaliutaapput,
aasaaneranilu kingusinnerusukkut oqallisissiamik

saqqummiussissaagut.
Aaqqiissutaasoq akisooq
- Kommunip aallarnisaasut illuat taamani atorunnaarsimmagu, angusanut sanilliullugu aaqqiissutaasoq akisuallaarnera pissutaasimavoq. Ingerlanneqarnera ukiumut 1 million koruuninik akeqarpoq –
naggataatigullu pissarsissutaavallaarsimanngilaq.
Taamaammat Innovation Centeri suleqatigilerparput, tamannalu suli ingerlakkallassavarput, Emil
Skjervedal oqarpoq, taassumalu aallarnisaasut illorisimasaat suliffeqarfinnut siuariartortunut iluatsilluarsimanera nuannaarutigaa, ilaatigut cafe, illup
iluani pinnguartarfik aamma Thailandimiut neriniartarfiat tassani ammaqqammerpoq.
- Aallarnisaasut illuata atorunnaarneqarnera pitsaasumik kinguneqarluartoq paasivarput. Tassami
aallarnisaasunut arlalinnut nammineq ingerlasunut
inissaqartitsilersimavoq. Tamanna ajunngilluinnarpoq, inuussutissarsiornermut pisortaq oqarpoq.

Iværksættere har brug for værksteder
Kommuneqarfik Sermersooq overvejer fremtidens
iværksættertiltag. Iværksætterne har brug for
produktionsfaciliteter, mener erhvervschefen
Af Jesper Hansen
jesper@sermitsiaq.gl
For godt to år siden besluttede Kommuneqarfik Sermersooq at nedlægge iværksætterhuset i Nuuk på
Nuukullak, hvor iværksættere kunne få en arbejdsplads. Iværksætterhuset var en kravlegård, hvor
iværksætterne kunne øve sig i tilværelsen som selvstændige.
I stedet indgik man i et samarbejde med Innovation Greenland, hvor kommunen nu råder over otte
kontorpladser i Innovation Centeri, hvor iværksætterne har kontakt til husets andre beboere, heriblandt Innovation Greenland, Fonden for entreprenørskab og Sermersooq Business.
- Det giver mening, for det at skabe netværk og
kontaktflader er en væsentlig del af erhvervsudviklingsarbejdet, siger Emil Skjervedal, erhvervschef i
Kommuneqarfik Sermersooq, til Sermitsiaq.

Lavpraktik
- Vi har et godt samarbejde i Innovation Centeri,
men vi overvejer hele tiden, om vi kan gøre det
bedre for iværksætterne – og især med udgangspunkt i, hvad de har brug for helt lavpraktisk.
- Vi har ikke besluttet noget endnu, for det er
kommunalbestyrelsens opgave, men vi arbejder på
et oplæg, der blandt andet skal indeholde værkstedsfaciliteter.
- Det er fint med netværk og kontorpladser, men
vores erfaring er, at mange af de iværksættere, som
har succes, har brug for et sted at producere, så det
er nok fremtiden, siger Skjervedal, der forestiller
sig, at faciliteterne nemt og billigt kan indrettes i
containere – en løsning som mange virksomheder
også bruger.
- Vi havde også stor succes med Food Lab i
iværksætterhuset. Fødevareproduktionen er noget
af det, som har vist sig mest levedygtigt i iværksættermiljøet, så det skal vi have tænkt ind i den nye
løsning.
- Hvis vi genopliver Food Lab, skal der ændres
på konceptet, så det ikke alene giver mulighed for
at eksperimentere med fødevarerne, men også så

man kan producere. Faciliteter, der er godkendt til
kommerciel produktion, for den slags kan nemt
blive en alt for stor opgave at løfte for ganske små
virksomheder.
- Men det er som sagt noget, vi overvejer og vil
komme med et oplæg til senere på sommeren.
En dyr løsning
- Da kommunen i sin tid droppede iværksætterhuset, var det fordi, det var en meget dyr løsning i forhold til resultaterne. Det kostede en million kroner
om året at drive – og det gav for lidt i den sidste
ende. Derfor indgik vi i samarbejdet med Innovation Centeri, så det fortsætter vi med en tid endnu,
siger Emil Skjervedal, der i øvrigt glæder sig over,
at det tidligere iværksætterhus nu er blevet en succes med mange fremadstormende lokale virksomheder, blandt andet en cafe, et legeland og en nyåbnet
thai-restaurant.
- Vi må konstatere, at der er kommet meget godt
ud af, at vi droppede iværksætterhuset. For det har
givet plads til en række selvkørende iværksættere
i huset. Det er nu ikke så tosset, siger erhvervschefen.

13

ONSDAG 11. MAJ 2022

ISULIFFIK
KILLEQ // VEST
naalakkersuisut
government of greenland

Tamanut ammasumik
suliariumannittussarsiuussineq
Tarnikkut nappaatilinnut napparsimmavissaq nutaaq, Nuuk
Sanaartortitsisussat, Namminersorlutik Oqartussat, sinnerlugit matumuuna sanaartornissamut neqeroorusiornissamik soqutiginnittunut siusinaarluni aggersaanermik nalunaaruteqarneq.

4E5

Suliassap imaraa tarnikkut nappaatilinnut immikkoortortamik nutaamik 3060 m² missaani angitigisumik, taassumalu saniatigut ambulance-nut garage-mik 320 m² missaani angitigisumik sanaartorneq.
Namminersorlutik Oqartussat suliassanik tamakkiisumik isumaginnilluni suliaqartitsinissamik, suliaqartinniakkanillu ilisimatitsereerluni neqerooruteqartitsissalluni siunniussaqarpoq isumaqatiginninniarnertaqartussamik – takuuk Sanaartornermi neqerooruteqartitsisarneq pillugu Inatsisartut
inatsisaat §20, immikk. 1, nr. 4.
Suliassaq sanaartortitsisussamut aningaasaqarnikkut iluanaarnarnerpaamik neqerooruteqartumut tunniunneqassaaq.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussatut siunnersuut
4E5-2 Isuliffik Killeq, Nuuk sapaatip akunnerini arfinilinni
tamanut tusarniaassutigineqassaaq piffissami :
4. maaji – 29. juuni 2022
Kommunimut pilersaarummut tapiliussap siunertaa:
E-sumiiffiup pioreersup tamanit atorneqarnissaanut aalajangiinissaq,
teknikkimut atortunut aammalu atortulersuutit pisariaqartut, pilersuinermi suliffeqarfiit aamma sullissinermi atortulersuutit
Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq atuarneqarsinnaavoq
kommunip nittartagaani sermersooq.gl/kl/public-hearing imaluunniit
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmut saaffiginnillutit
oqarasuaammut uunga sianerlutit: 36 74 00.
Oqaaseqaatit aamma akerliliissutit plan@sermersooq.gl-imut
nassiunneqassapput aamma ulloq 29. juuni 2022
Kommuneqarfik Sermersuumit tiguneqareersimassapput.

Forslag til Kommuneplantillæg 4E5-2 Isuliffik Vest, Nuuk
fremlægges til offentlig høring i 6 uger i perioden:
4. maj – 29. juni 2022
Kommuneplantillæggets formål:
at udvide det eksisterende E-område og fastlægge delområdets
anvendelse til offentlige formål i form af tekniske anlæg og kritisk
infrastruktur, samt forsyningsvirksomheder og servicefunktioner
Forslag til kommuneplantillæg kan læses på vores hjemmeside:
sermersooq.gl/da/public-hearing eller ved henvendelse til:
Forvaltning for Anlæg og Miljø på tlf.: 36 74 00.
Bemærkninger og indsigelser skal sendes til plan@sermersooq.gl
og være os i hænde senest 29. juni 2022

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik // Forvaltning for Anlæg og Miljø

Suliarineqartussat suliassaqarfinnut ukununnga immikkoortitigaapput:
1. Nunalerinermi nunagissaanermilu suliassat, attaveqaasersuinerit ilanngullugit
2. Illu inaarsagassiaq, beton-imik suliassat allallu
3. Sanasut suliassaat, qalissialersuinerit ilanngullugit
4. Qalipaasut suliassaat
5. VVS-ilerisut suliassaat
6. Innaallagialerisut suliassaat
Naatsorsuutigineqarpoq suliassat 2023-p aallartinneraniit 2025-p naalerneranut suliarineqassasut. Neqeroorusiortitsinissaq piffissami 22. Juni 2022-miit neqeroorummik tunniussiffissaq ulloq
kingusinnerpaaq 1. septembari 2022 ilanngullugu pilersaarutigineqarpoq, neqeroorusiornermi
najoqqutassat ByggeWeb-imi piffissap taassuma iluani aaneqarsinnaassallutik. Neqeroorusiornissamut ByggeWeb-imi normu atugassaq neqeroorusiortussanut kingusinnerusukkut nalunaarutigineqassaaq.
Neqerooruteqartitsisarnermi inatsimmi §25a, immikk. 4 naapertorlugu, neqeroornissamut soqutiginnittut kaammattorneqarput soqutiginninnertik naalunaarutigeqqullugu kingusinnerpaamik ulloq
8. juni 2022.
Neqerooruteqarnissamut soqutiginnittut soqutiginninnerminnik uunga nalunaarsinnaapput
Rambøll Grønland A/S, E-mail: ramboll@ramboll.gl, nalunaaqutserlugu Akademiingeniør Jørn
Abelsen-Hansen, mobil +299 52 59 30.

Offentlig licitation
Nyt Psykiatrisk Hospital, Nuuk
På vegne af bygherren, Grønlands Selvstyre, annonceres hermed forhåndsmeddelelse til indkaldelse af interesserede tilbudsgivere.
Opgaven omfatter opførelse af ny Psykiatrisk afdeling, der er på ca. 3060 m². og en ambulancegarage i tilknytning dertil på ca. 320 m².
Grønlands Selvstyre agter at udbyde ovennævnte opgave i underhåndsbud som totalentreprise
med forhandling jf. §20, stk. 1, nr. 4 i Inatsisartut lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.
Tildelingskriteriet bliver den for bygherren mest fordelagtige pris.
Arbejdet der skal udføres involverer følgende fagområder:
1.Terrænarbejder inkl. ledninger i terræn
2. Råhus, betonkonstruktioner mv.
3. Tømrer- og snedkerarbejder inkl. tagdækningsarbejder
4. Malerarbejder
5. VVS-arbejder
6. Elarbejder
Arbejdet forventes udført i perioden primo 2023 til ultimo 2025. Tilbudsperioden er planlagt til
perioden 22. juni 2022 hvor udbudsmaterialet vil være tilgængeligt på ByggeWeb og frem til tilbudsafleveringsfristen den 1. september 2022. TN-nummer på ByggeWeb vil blive oplyst til de
bydende senere.
I henhold til tilbudslovens § 25a, stk. 4 opfordres interesserede tilbudsgivere til at anmelde disses
interesse senest 8. juni 2022.
Interesserede tilbudsgivere kan anmelde deres interesse til Rambøll Grønland A/S, E-mail:
ramboll@ramboll.gl att. Akademiingeniør Jørn Abelsen-Hansen, mobil +299 52 59 30.

Ramboll Grønland
Box 850
3900 Nuuk
Tel: 32 40 88
ramboll@ramboll.gl

!
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Diaavulu tamatigut toqqoqqasarpoq
Piffissami sivikitsunnguami aallussiunnaarnikkut unammisarlu eqqummaarippat, unammineq
sukkasoorujussuarmik allanngorluinnarsinnaasarpoq, skakillammassuaq H.C. Dahl, Reykjavik
Openimi peqataareerluni oqarpoq
Aaqqissuisoqarfik
redaktion@nuukugeavis.gl
Skakertartoq H.C. Dahl kalaallini skakerluni unammisartuni siullersaalluni Reykjavik Openimi qanittukkut peqataareerluni Nuummut utereersimalerpoq, unammiartoqqaarnermini ajunngivissumi annerusumik minnerusumilluunniit angusaqartarluni.
Nuuk Skakklubimi siulittaasoq Niels Skou oqarpoq.
Nuummut utereerluni Munck Gruppenimi sulinermini suliani nalinginnaasut uterfigeqqippai, tassa
illoqarfiit pingaarnersaanni mittarfissualiortunut suleqataagami.
Munckimi sulinera nuannaraara, H.C. Dahl oqarpoq, neriuutigaarali ullut ilaanni skakernermik
ilinniartitsinermik inuussutissarsiuteqalersinnaanissara, kissaatiginerpaasattut kalaallisut, Nuuk

Ugeavisimut oqarpoq.
Islandimi unammisaqattaarneq qaangiuppoq, H.C.
Dahlimulli unamminerit nalilersornerat suli naammassineqaqqajanngilaq. Unamminerit tamarmik
misissoqqissaarneqassapput, suut iluatsippat, suut
iluatsippallaanngillat aamma sumi ajutoortoqarnersoq misissorlugit.
Unamminerit ajorsarfiusut isiginnaaqqillugit ilikkarfiunerugajuttarput, H.C. Dahl oqarpoq oqaatigalugulu unammisap kukkuneri nammineq sanngiiffigisat aaqqinniarnerinut aamma atorneqarsinnaasut.
Pointinit pissarsiarineqarsinnaasunit qulingiluanit
3,5 pointit. Ukioq manna unammisaqattaarnernut
ajugaassagaanni 7 ½ pointit pissarsiarisariaqarput.
Kingumut qiviaruma 5 pointit pissarsiarisimasinnaagaluarpakka, H.C. Dahl naliliivoq, skakernerli
tassa taamaakkami, aallussiunnaallatsiarnikkut
unammisarlu eqqummaarippat, unammineq sukkasoorujussuarmik allanngorsinnaasarpoq, nangilluni
oqarpoq.
Diaavulu tamatigut toqqoqqasarami tamanna pissutigalugu unamminerit isiginnaaqqinnissaat soqutiginartorujussuusarput, taanna oqarpoq.
Unammisaqattaarnerni pisut uannut pingaarutillit

ilagaat, kulturikkut illorsuarmut Harpamut, Nunatta
Reykjavikimi sinniisoqarfianeersumik Tove Søvndahl Gantimik takornariartitsisoqarluta pulaarnerput.
Tassami skakertartoq atorfilittarlu assigiissuteqangaatsiarput.
Skakerfimmi, nunat tamalaat akornanni pisartutulli, periaaserineqartut pilersaarutillu isiginiarlugit
ingerlaniartariaqarpoq, tamannami aalajangiisuugajuttarmat.
Skakkertartut akornanni tusatsiagaq sukkasuumik siaruaakkami, tassaasoq Nunnatsinnit ukioq
manna peqataasoq kisimiilluni ilaasortaanerminut
akiliisartuusoq, kisimiilluni peqataasoq Islandimiullu tv-at aamma isumaqarsimalluni Indiamiumut
skakertartumut ataatsimut paarsisut qulit ilanngullugit aallakaatitassiarinissaanit Nuummit kisimiilluni
unammiartortoq soqutiginarnerusoq, Niels Skou
oqarpoq.
Nuna tamakkerlugu tv-qarfimmit apersorneqarneq
qujanaqaaq tamannalu periarfissiilluni Nunatsinni
skakertarnerup ineriartornera pillugu isiginnaartunut
amerlanerusunut anngussisoqarsinnaaneranik, H.C.
Dahl oqarpoq, neriuutigalugulu aappaagu unammeqataaqqissinnaanissani, ajornanngippat kalaaleqatini arlallit peqatigalugit.

Djævlen ligger altid i detaljen
Mister man blot et øjeblik koncentrationen, og er
modstanderen vågen, så kan partiet lynhurtigt
vende på en tallerken, siger mesterspiller H.C. Dahl
efter at have deltaget i Reykjavik Open
Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl
Skakspilleren H.C. Dahl, som for nyligt som første
grønlandske mesterspiller deltog i Reykjavik Open,
er tilbage i Nuuk efter en fin turneringsdebut med
både op- og nedture. Det fortæller formand for
Nuuk Skakklub Niels Skou.
Tilbage i Nuuk har der indfundet sig en helt normal rutine som arbejdsmand hos Munck Gruppen i
forbindelse med arbejdet med etablering af den nye
atlantlufthavn i hovedstaden.
Jeg er glad for arbejdet hos Munck fortæller H.C.
Dahl, men hvis jeg skal være helt ærlig, så drømmer jeg om en dag at kunne leve af at undervise i
skak og allerhelst på grønlandsk, siger han til Nuuk
Ugeavis.
Turneringen i Island er forbi, men for H.C. Dahl
er arbejdet med de spillede partier langt fra afsluttet.
Hvert enkelt parti skal analyseres, hvad lykkedes,
hvad gik knap så godt, og hvor gik det helt galt.
De tabte partier lærer man typisk mest af at gennemspille fortæller H.C. Dahl, og modstanderens
fejl kan man også anvende til at korrigere svagheder
i sit eget spil.
I alt 3.5 points blev det til af ni mulige. Der skulle
i år i alt 7½ points til at vinde turneringen.
Set i bakspejlet skulle jeg nok have sikret mig
fem points, vurderer H.C. Dahl, men det er skakkens væsen, mister man blot et øjeblik koncentrationen, og er modstanderen vågen, så kan partiet

lynhurtigt vende på en tallerken, tilføjer han.
Djævlen ligger altid i detaljen og netop derfor er
det meget interessant efterfølgende at genbesøge de
spillede partier, fortæller han.
Et af højdepunkterne for mig personligt under
turneringen, fortæller H.C. Dahl, var et besøg i
kulturhuset Harpa med Tove Søvndahl Gant fra den
grønlandske repræsentation i Reykjavik.
Faktisk så har skakspilleren og diplomaten en hel
del tilfælles.
På skakbrættet, akkurat som i den internationale
sfære, er det kunsten og evnen til at kunne balancere taktiske og strategiske hensyn, som ofte viser sig
som udslagsgivende.
Det rygtedes hurtig i skakmiljøet, at der var et
enkeltmandskontingent fra Grønland med i år, og
Islandsk TV syntes åbenbart også, at der var mere
nyhedsværdi i enmandshæren fra Nuuk end i 10
tilrejsende indiske legionærer, hver især med en
stormestertitel i bagagen, fortæller Niels Skou.
Interviewet på landsdækkende TV var en kærkommen og fornem mulighed for at dele visioner
for skakkens udvikling i Grønland med et bredere
publikum, fortæller H.C. Dahl, som håber at kunne
spille med igen næste år gerne i selskab med flere
landsmænd.

Atuartartunut apeqquteqaat:
Kalaallit skakkertarfiat 1910-p missaanneersoq
Gøteborgimi aamma Stockholmimi saqqummersinneqarpoq. Naanguku inuttai?
Skakertarfik una Nunatsinnit 1910-mi Sverigeliaanneqarpoq. 2023-mi februaarimit ukiut aappaata
affaani Gøteborgimi Museum of World Culturemi
tamatumalu kingorna Stockholms Museum for
Etnografimi aamma ukiut aappaata affaani saqqummersinneqassaaq.
Skakerfiup qanoq sananeqarsimaneranut ilisimannittoqarnerluni, soqutiginarnerpaarlu naanguku inuttai?

Et spørgsmål til læserne
Grønlandsk skakbræt fra omkring 1910 udstilles
i Gøteborg og Stockholm. Hvad er der blevet af
brikkerne?
Dette skakbræt er i 1910 fragtet fra Grønland
til Sverige. Fra februar 2023 vil det være udstillet halvandet år på Museum of World Culture i
Gøteborg og efterfølgende yderligere halvandet år
på Stockholms Museum for Etnografi. Skakbrættet
er bragt til Sverige fra Grønland af geografen Otto
Nordenskjold.
Er der nogen som ved noget om hvordan brættet er
tilvirket og mest interessant, hvad er der er blevet af
brikkerne?
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Nunatta Atuagaateqarfia
Grønlands Landsbibliotek, Central Library of Greenland
Imaneq 26, Postbox 1011, 3900 Nuuk | Tlf.: 32 11 56 | Mail: nalib@katak.gl

QINNUTEQAQQUSISSUT
Atuakkiortut, nutserisut, ilusilersuisartut assiliisartullu kalaallisut atuakkanik naalaagassanillu
pilersitseqataasimasut atuagaateqarfimmiittuutisianut qinnuteqarsinnaapput.
Qinnuteqarnermut immersugassat Nunatta Atuagaateqarfiata nittartagaatigut www.katak.gl
piniarneqarsinnaapput. Qinnuteqaatit allakkatigut imaluunniit e-mailikkut uunga: nalib@katak.gl
Nunatta Atuagaateqarfianut nassiutissavat, kingusinnerpaamik 1. juni 2022 tigoreersimassavarput.

OPFORDRING TIL ANSØGNING
Forfattere, oversættere, illustratorer og fotografer der bidrager til frembringelsen af
værker i form af grønlandsksprogede bøger og lydbøger, kan søge biblioteksvederlag.
Du kan finde ansøgningsblanketten på www.katak.gl
Du kan sende din ansøgning som brev til Nunatta Atuagaateqarfia eller pr. e-mail til nalib@katak.gl
senest d. 1. juni 2022.
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SANASOQ / HÅNDVÆRKERE

Nuuk Vand & Varmeservice

NVVS.GL

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

Alt i

Smede- og Maskinarbejde

udføres

Vi holder til i Entreprenørdalen/Nuukullak B 1678

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

GRAVSTEN

MINDESTEN

· Hurtig og omhyggelig udførelse · Gratis opsætning
Åbningstider i Nuuk · Hurtig levering på kysten · Vi hjælper når vi kan.

Man-fre 12-17
Lør 10-14

KONTAKT OS: Butik Malou i Nuuk

Mobil/sms: 554400 Mail:karlbejders@gmail.com
For fremme af landbaseret egenproduktion i Grønland

Vi ordne alle opgaver indenfor
KØRSEL MED
LASTBILKRANEN

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

Du er altid velkommen til at
kontakte os, vedr. pris og evt. tilbud

BYENS TRANSPORT & UDLEJNING
Postboks 5166 · 3905 Nuussuaq
Telefon 59 67 18 · Mail: Beomf@Beomf.gl

TØMRERFIRMAET IGDLO

Tænker du
varmepumpe
kontakt os
i dag

v/Søren Biilmann

TØMRERFIRMAET IGDLO

GRØN
VVS ENERGI

-

Dag og Vagttelefon

28 43 78
jm@gronenergi.nu

TØMRERFIRMAET IGDLO

TØMRERFIRMAET
IGDLO
v/Søren
Biilmann
v/Søren
Biilmann
v/Søren Biilmann

Mobil: +299 28 8143
Mobil:
+299 28 814383 · 3900 Nuuk
Eqalugalinnguit
Mobil:
+299
28 28
8143
Mobil:
+299
8143
Eqalugalinnguit
83· ·3900
3900Nuuk
Nuuk
Eqalugalinnguit
83
E-mail:
kontakt@sb-igdlo.gl
Eqalugalinnguit
83 · 3900
Nuuk

NUJALERIVIIT / FRISØRERE

E-mail:
kontakt@sb-igdlo.gl
E-mail:
kontakt@sb-igdlo.gl
E-mail:
kontakt@sb-igdlo.gl

Renovering/Tømrer/Snedker/Skimmelfjernelse
Renovering/Tømrer/Snedker/Skimmelfjernelse
Renovering/Tømrer/Snedker/Skimmelfjernelse
Renovering/Tømrer/Snedker/Skimmelfjernelse
Mobil: 554237 · nic@nicsvvs.com · www.nicsvvs.com

HÅRDEHVIDE VARER

KØRESKOLE

V
/ARNBJØRN OLSEN
Sarfannguit 4B-3753 · Postboks 1287 · 3900 Nuuk

Igaffimmi errorsinermilu atortorissaarutitigut
Kiffartuussisarpugut
Kiffartuusu Ikkussilluta tuniniaallutalu
sineq tuniniaau Taartissaateqarluarpugut
nerlu, ataatsiu Servicering
moortut
u Montering og
u Salg af hvidevarer
Service og
u Godt udvalg af reservedele
salg - under
samme tag

VVS Arbejde
Oliefyrservice
Skorstensfejning
Varmepumper
Ventilationservice

QVIST K ØRE SK OLE

DAMEKLIP
300,HERREKLIP
295,IDHAIR PRODUKTER KAN KØBES

Nujaleriffik

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

CAFERING

u
u

Telefon +299 312131 · +299 558969 · www.hvt.gl

NUUK FOOD CATERING
TILBYDER MAD UD AF HUSET

TLF. 55 7168

QVIST KØRESKOLE INFO@QVIST.GL

FOR MENU SE VORES FACEBOOK SIDE ELLER MØD OS I
BUTKKEN PÅ INDUSTRIVEJ 4 EFTER KL 13.00 ELLER KONTAKT
KONTAKT@NUUKFOOD.GL - TLF. 253900
ÅBNINGSTIDER: MAN.-FRE. 10-17 - LØR. 10-14

LEGELAND

BILUDLEJNING

Nuuk Biludlejning ApS
Store og små biler

Iggiaanut 3a
Boks 1491
Tlf. 312558 / 498585
biludlejning@nuuk-biludlejning.com
www.nuuk-biludlejning.com

KURSUSFORPLEJNING, SMØRREBRØD, RECEPTIONER,
BUFFETTILBEHØR, SEJLERMADPAKKER, REJSEGILDE
TAPASBORDE, OSTEBORDE, MAD TIL FEST, JULEFROKOST,
KONFIRMATIONER, BRYLLUP, DÅB, FØDSELSDAGE

NUUKULLAK 35 - 005

Avi’s Legeland • Tlf: 289976
• www.avislegeland.gl
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ALLAFFISORNEQ / KONTOR - REVISION
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

Bliv klar til GDPR
– uden hverken advokster eller Excel

Tuapannguit 30 · Tlf. 54 99 99

jm@arcticlogo.gl · www.arcticlogo.gl

H.A. BOGFØRING
/Helene Andersen

v

Tlf. 55 43 72

PISINIARFIIT / BUTIKKER M.M.
POSTBOKS 610 3900 NUUK
TLF. 554372 HA@HCANDERSEN.GL

Fra kun 350,- kr. / måned – www.compli.gl

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

Kontakt:

Martek Teknik ApS
Elevator eftersyn
Videoovervågning
Digitale låse systemer
IT rådgivning og driftsstøtte
www.martek.gl

+ 45 21 54 88 74
susanne@bolanderregnskab.dk

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

TAKORNARIARNEQ / TURISME

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

Nuuk Bay Adventures
Boat Charter

HELSE / BUTIKKER

MASSAGE

Krops Terapi massage
Klarsyn
& Healing
Opløftende
Styrkende
Afstressende

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

Kontakt: 530874 · info@sydbo.gl

Møde på Nordbo
Alt i AV, nye stilfulde lokaler, professionel og venlig service incl. kaffe, te, vand og snacks. Op til 24 deltagere. Mulighed
for smørrebrød eller buffet. Ring og få et godt tilbud.

Ring for tidsbestilling
Mobil 550633

Fra

kr. 275,-

Alt i indramning - alt i solafskærmning
Malerier - Akvareller - Litografier - Kobberstik
Vandsøvej 13, 3900 Nuuk. Tlf. 32 66 44. www.nordbo.gl

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

• AFPASSEDE TÆPPER
(mange størrelser)

VÆG-TIL-VÆG TÆPPER
Byens
• GULVSLIBNING
billigste
• GULVARBEJDE
tæpper
•

Natilerisoq

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

KIGUTILERIFFIK / TANDLÆGER
Nuup kigutileriffianut inniminniiniarneq /
Tidsbestilling Nuuk tandpleje
OQARASUAAT / TELEFONNUMMER 80 11 10:
Nal. 7:30-7:45: Kigutip nakorsaanut / Til tandlæge
Nal. 9:00-9:15: Kigutigissaasumut misissortinnissamut
salitsinnissamullu /
Til tandplejer med henblik på undersøgelse og tandrens
Aggersinnaajunnaassaguit unga nalunaarutiginissaa
kissaatigaarput/ Afbud sendes til nummer: 34 84 84.
Kalaallit Nunaanni Peqqinnissaqarfik
Det Grønlandske Sundhedsvæsen
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Illoqarfimmiut unammiuaarneranni
34-t peqataasut
Unammiuaarnerit ujakkaartartunit aaqqissuisunillu naammagisimaarneqarluarput.
8 år drenge Norsaq Reimer NS84 - Malik Kreutzmann
Petersen NS84 - Ivaaq Stenmann Olsen NSC

9 år drenge Mala Noahsen - Aqqaluk Falksen begge NS84

Aaqqissuisoqarfik
redaktion@nuukugeavis.gl
Ass. Leiff Josefsen
Illoqarfimmiut sangusaapiloornermi arfininngormat
maajip 7-ianni aamma sangusaarnermi sapaatiummat maajip 8-anni ukioq manna unammisaqattaarneranni sisuffimmi rekordiliisoqartarpoq.
Inersimasut sangusaapiloorneranni sisuffimmi rekordiliisoq tassaavoq piginnaanilissuaq NS-84-imeersoq 17-inik ukiulik Kelvin Jessen (2005-imi
inuusuni), tassa taamaallaat 16-17-inik ukiulinni.
Inersimasut sangusaarneranni Ilasiaq Heilmann
NS-84-imeersoq (1982-imi inuusoq), rekordiliisoq
aaqqissuisunit ilisimatitsissutigineqarpoq.
Sisuffimmi rekordiliinerit ullormi sisuffissatut
aaqqissuunneqarsimasumut tunngasuupput, ullormilu sukkanerpaatut nalunaarsugaallutik.
Illoqarfimmiut unammisaqattaarnerat NS-84-imit
aaqqissuunneqarpoq.
Peqataasut katillugit 34-upput, taakkunannga 23-t

10 år piger Nivikka Hansen NS84 - Aviana Grønvold
Joelsen

11 år piger Malu Kreutzmann Petersen NS84

Qillaq Fleischer Wallbohm, qulingiluanik ukiulik, meeqqanut 13it angullugit ukiulinnut sangusaarnermi sangusaapiloornermilu
sisuffimmi rekordiliivoq. Uani takuneqarsinnaavoq sangusaartut
ajugaasut qaqisarfianniittoq, saamerliulluni sølvinnattoq Inuk
Heilmann.
Qillaq Fleischer Wallbohm, 9 år, satte banerekord for børn op
til og med 13 år i både slalom og storslalom. Her ses han på
sejrskamlen til slalom med Inuk Heilmann til venstre, der vandt
sølv. Foto: Lars Falksen

Sangusaapiloornermi inersimasuni sisuffimmi rekordiliisoq
tassaavoq piginnaaneqarluartoq NS-84-imeersoq 17-inik ukiulik
Kelvin Jessen (2005-imi inunngortuni), tassa 16-17-iinnarnik
ukiulinni.
Banerekord i storslalom for de voksne blev sat af stortalentet fra
NS-84 17 årig Kelvin Jessen (årgang 2005), det vil sige blot 1617 år. Foto: Lars Falksen

NS-84-imeersuullutik aqqanillillu NSC-meersuullutik (Nuuk Ski Club).
Sisorarfiit sisuffissanik aaqqissuulluarsimasunik
ininillu ikiuupput.
- Illoqarfimmi sangusaarluni unammisaqattaarnerit iluatsilluarput. Peqataasut silagissiorluarput.
Sisorarfiit aqagumut unammisoqartussaatillugu
sisorarfissamik piareersaasarput tamannalu unammisaqattaartunut pitsaaqaluni, aaqqissuisut NS84-imeersut taama oqaluttuarput.
Unammisaqattaarnerit ajutoorfiunatik ikittuinnarnillu orlusoqarfiullutik naammassineqarput, amerlanerillu apuulluarlutik.
NS-84-imit illoqarfimmiut sangusaarlutik pissartanngorniunnerannut iluatsilluartumut peqataasut,
ikiuuttut, ilaqutaasut isiginnaartullu qujassuteqarfigineqarput.
- Ikiuuttunut qujanarujussuaq, taamaalillunimi
illoqarfimmiut unammiuaarneri ingerlanneqarsinnaammata.
- AnZo Smykker og Ure ujaminnattaassanik kigartuineranut aamma qujaffigerusupparput, taakkumi ujaminnattunit nuannaarutigineqarluarmata, aaqqissuisut Facebookimi taama allapput.

11 år drenge Silas Kofod de Renouard - Rolf Føns Jensen
begge NSC

Inersimasut sangusaarnermi sisuffimmi rekordiliisuat tassaavoq
Ilasiaq Heilmann, NS 84-imeersoq (1982-imi inunngortuni).
Banerekord i slalom for voksne blev sat af Ilasiaq Heilmann fra
NS-84 (årgang 1982). Foto: Lars Falksen
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34 deltog i
vellykket
bymesterskab
12-13 år drenge Aputsiaq Nielsen NS84

Der var stort tilfredshed med mesterskaberne
både fra løbernes side og arrangørernes side.

21-30 år Ivana Brøns NS84

Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl
Foto: Leiff Josefsen

12-13 år piger Iluuna Grønvold Joelsen

14-15 år piger Bella Nielsen - Aviaq Nielsen - Qupanuk
Eugenius Labansen alle NSC

14-15 år drenge Cyron Væggmose Fjordside - Charlie
Nielsen begge NSC

Der blev sat fine banerekorder ved dette års bymesterskab både i storslaom lørdag den 7. maj og i
slalom søndag den 8. maj.
For børn til og med 13 år, satte Qillaq Fleischer
Wallbohm, 9 år, banerekord i både slalom og storslalom.
Banerekord i storslalom for de voksne blev sat af
stortalentet fra NS-84 17 årig Kelvin Jessen (årgang
2005), det vil sige blot 16-17 år, og i slalom for
voksne blev den sat af Ilasiaq Heilmann fra NS-84
(årgang 1982), det oplyser arrangørerne.
Banerekorderne er specifikke for den bane, der er
lavet på dagen, og er blot dagens hurtigste tid.
Bymesterskabet blev arrangeret af NS-84.
I alt deltog 34, de 23 kom fra NS-84, og 11 kom
fra NSC (Nuuk Ski Club).
Sisorarfiit var hjælpsomme med velpræparerede
løjper og lokaler.
Bymesterskabet i Alpin var meget vellykket. Deltagerne havde rigtig godt vejr. Sisorarfiit fik hver
gang præpareret banen dagen før, så den var rigtigt
god til mesterskaberne, fortæller arrangørerne fra
NS-84.
Selve mesterskaberne forløb uden ulykker med få
styrt, de fleste kom fint i mål, fortæller arrangøren.
NS-84 siger mange tak for det vellykkede bymesterskab i Alpin til deltagerne, medhjælpere, familierne og tilskuerne
Vi siger også mange tak til medhjælpere, der
gjorde det muligt at arrangere bymesterskaberne.
Vi vil også sige tak til AnZo Smykker og Ure for
at sponsere gravering af medaljerne, som blev
glædeligt modtaget af medaljevinderne, skriver arrangørerne på Facebook.

46 - 50 år Charlotte Kreutzmann Petersen NS84

46 -50 år Jesper Labansen NSC

51-60 år Ove F Heilmann - Henrik Lykke Jensen - Lars
Falksen - alle NS84

Peqataasuni nukarlerpaaq, Bastian Broberg marlunnik
ukiulik, NS-84-imeersoq.
18 - 20 år Hans L Lynge NSC

Yngste deltager var Bastian Broberg på to år fra NS-84.
Foto: Lars Falksen
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Illutaa aamma isersimaartarfeqassaaq, eqqissilluni
neriffiullunilu kaffisorfiusinnaasumik.
Ved bygningen skal der
være at stort areal, hvor
man kan sidde og nyde
maden eller en kop kaffe.
Nuutoqaq Invest /
Qarsoq Tegnestue

Et nyt Kolonihavn-projekt
Projektet har fokus på mad og kultur og er mere
spiseligt for Nuuk-borgere, mener projektmager
Kuno Fencker.
Af Thomas Munk Veirum
Tidligere projekter i Nuutoqaq (Kolonihavnen) har
mødt stor folkelig modstand, og det er også sket i et
nyligt eksempel, hvor Kommuneqarfik Sermersooq
har haft et projekt i høring, der rummer forslag om
bed and breakfast, galleri og restaurant på stedet.
Her har borgere blandt andet lavet en underskriftindsamling imod flere bygninger ved Kolonihavnen.
Nu bringer politiker og erhvervsmand Kuno Fencker et nyt projekt i spil, som han mener vil være mere
spiseligt for Nuuk-borgerne.
Han fortæller, at han har haft projektet i støbeskeen
de seneste tre år sammen med islandske samarbejdspartnere i selskabet Nuutoqaq Invest.
”Kolonihavn for alle”
Nuuk-firmaet Qarsoq Tegnestue har lavet tegningerne med overskriften ”Kolonihavn for alle”.
– Projektet går ud på at udnytte Kyststien ved
at udsmykke området med qajaq og andre
kultursymboler. Selve bygningen skal bruges til
en såkaldt food-hall, hvor entreprenører i Grønland
kan komme ind og have en bås, hvorfra de kan
sælge deres specialiteter. Ved bygningen skal der
være at stort areal, hvor man kan sidde og nyde

maden eller en kop kaffe, fortæller Kuno Fencker til
Sermitsiaq.AG.
Øverste sal skal være et multirum, der kan bruges
til kulturelle begivenheder, og ved siden af bygningen op af fjeldet vil der være seks små iværksætterbåse, hvor iværksættere kan komme og have en lille
forretning. Der vil også være en legeplads, siger han
videre.
Kuno Fencker fortæller, at han har indsendt projektforslaget til kommunen i forbindelse med høringen af projektet med bed and breakfast, galleri og
restaurant. I forbindelse med den type høringer, er
det nemlig muligt at indsende alternative projektforslag.
Begrænset bilkørsel
– Jeg synes, vores er et bedre alternativ, der er mere
spiseligt for lokalbefolkningen, fordi det er med
henblik på udvikling af lokalt iværksætteri. Også
fordi vi ved, hvad der mangler i Nuuk - en plads
hvor man kan sidde med sine børn og nyde solen,
siger Kuno Fencker.
– Området skal desuden ikke kun være for
den lokale befolkning, men for alle - det vil
sige også turister og besøgende - altså et kulturelt
mangfoldigt område med respekt for det gamle,
siger han.
Han fremhæver, at projektforslaget ikke vil føre
til nævneværdigt mere trafik i området, og at der i
projektet lægges vægt på vidensopbyning og støtte
til grønlandske virksomheder, som skaber arbejdsp-

ladser og skatteindtægter til samfundet.
– Projektet anviser kun 8 nye p-pladser til brug
for hele området. Nuutoqaq er et sårbart miljø,
som vi skal værne om. Bilkørsel skal begrænses
til ærindekørsel, kørsel for beboere og for svagt
gående og handicappede. Trafik skal primært være
gående, cyklende, og sejlende til den nye landgangsbro, står der i projektforslaget.
Skal vurderes
Kommuneqarfik Sermersooq oplyser, at alternative
forslag indsendt i forbindelse med høringen skal
vurderes ud fra en række kriterier.
Dermed er der altså udsigt til en slags skønhedskonkurrence mellem de to projekter, når resultatet
af den igangværende høring skal behandles.
Kriterierne er som følger, oplyser kommunen:
• Ansøgers kvalifikationer / herunder rådgiveres
erfaringer med projektudvikling (fysisk)
• Arkitektonisk kvalitet – samspil med kontekst,
bebyggelsesstruktur og bygninger
• Bidrag til lokalsamfund – forøges/ forringes eksisterende kvaliteter og tilbydes nye muligheder for
området/byen
• Naturmangfoldighed og klimatilpasning – eks.
biodiversitet, byrum og smeltevandshåndtering
• Sociale aspekter – inkluderende rammer til rekreativ brug
• Materialer – herunder klimavenlige løsninger,
grøn teknologi med videre
• Grøn mobilitet – stier og cykelstier med videre.

21

ONSDAG 11. MAJ 2022

Nuutoqqamut pilersaarut nutaaq
Suliniuteqarnermi nerisassat kulturilu ukkatarineqarnerupput, taakkulu Nuummi innuttaasunut
akueriuminarnerussallutik, suliniuteqartoq Kuno
Fenckeri oqarpoq.
All.: Thomas Munk Veirum
Nutoqqami siusinnerusukkut suliniutigineqarsimasut innuttaasunit akerlerineqartarput, tamannalumi
aamma qanittukkut pivoq, tassani unnuisarfeqarlunilu ullaakkorsiortarfeqartumik, saqqummersitsiveqartumik neriniartarfeqartumillu sanaartornissamik
siunnersuut Kommuneqarﬁk Sermersuumit tusarniaassutigineqarmat akerliusoqarluni.
Innuttaasut ilaatigut Nuutoqqami illut amerlineqarnissaannut akerliullutik atsiornernik katersisimapput.
Maanna politikkeri suliffeqarﬁutilillu Kuno
Fencker suliniummik nutaamik saqqummiussisimavoq, nammineq isummani malillugu Nuummi innuttaasunit akueriuminarnerusussamik.
Taassuma oqaluttuaraa, ingerlatseqatigiifﬁk Nuutoqaq Invest Islandimiunit pigineqartoq suleqatigalugu ukiuni kingullerni pingasuni suliniut piareersarsimallugu.
”Nuutoqaq tamanut”
Nuummi suliffeqarﬁk Qarsoq Tegnestue ”Nuutoqaq tamanut” qulequtsiullugu sanaartugassamik
titartaasimavoq.
– Suliniummi sissaq sinerlugu pisuttuartarﬁk qajanik kulturikkullu ilisarnaatinik takusassaqarﬁgalugu atorneqartarnissaa siunertaavoq. Illutassaa saqqummersitsivittalimmik neriniartarfeqassaaq, Kalaallit Nunaanni entreprenørit immikkut sanaanimminik tuniniaafﬁgisinnaasaannik. Illutaa aamma
isersimaartarfeqassaaq, eqqissilluni nerifﬁullunilu

kafﬁsorﬁusinnaasumik, Kuno Fenckeri Sermitsiaq.
AG-mut oqaluttuarpoq.
– Illup qullersaa inersuartaqassaaq kulturikkut
sammisassaqarﬁusinnaasumik, qaqqajunnallu eqqaani illutaq aallarnisaasartunut atugassiaassalluni,
aallarnisaasartut tassani nioqquteqarsinnaassallutik.
Aamma pinnguartarﬁttaqassaaq, Kuno Fenckeri
oqarpoq.
Kuno Fenckerip oqaluttuaraa, unnuisarfeqarlunilu ullaakkorsiortarﬁttalimmik, saqqummersitsivittalimmik neriniartartarﬁttalimmillu sanaartornissamik
qinnuteqaammik kommunip tusarniaassuteqarneranut atatillugu suliniutissatut siunnersuut nassiussimallugu. Taamatummi ittunik tusarniaasoqarneranut
atatillugu suliniutissatut allatut siunnersuummik
nassiussisoqarsinnaammat.
Killilimmik biilinik ingerlafﬁusassasoq
- Isumaqarpunga siunnersuuterput innuttaasunit
akueriuminarnerussasoq, najukkamimi aallarnisaasartut ineriartorﬁgisinnaammassuk. Aamma Nuummi suut amigaataanersut uagut nalunnginnatsigu
- tassalu meeqqat peqatigalugi eqqissilluni seqinnisaarﬁusinnaasoq, Kuno Fenckeri oqarpoq.
– Sanaartorﬁginiagarput aamma najukkami innuttaasunuinnaq atuutissanngilaq, kikkunnulli tamanut
atuutissalluni - tassa takornarianut tikeraanullu aamma atuutissaaq - tassa pisoqqat ataqqillugit kulturikkut assigiinngisitaartumik atuifﬁusinnaassalluni,
taanna oqarpoq. Ilanngullugu erseqqissaassutigaa,
sanaartugassatut siunnersuut naapertorlugu sumiifﬁmmi biilinik angallattoqarnerulissanngitsoq, suliniuteqarnermilu siunertarineqartoq, ilisimasaqarnerulernissaq aamma Kalaallit Nunaanni suliffeqarﬁit
inuiaqatigiinni sulifﬁssanik pilersitsisartut akileraarutitigullu isaatitsisartut tapersersorneqarnissaat.
– Nuutoqqap avatangiisaa eriagisassaavoq paarialluagassarput. Pilersaarusiaq biilit uninngasarﬁs-

saanik arﬁneq-pingasuinnarnik inissaqartitsivoq.
Biilinik angallanneq annikinnerpaafﬁaniissaaq
kiffartuussinikkut pitsorluttunullu / innarluutilinnullu kisimi innersuunneqassalluni. Angallanneq
pisuinnarnut cykel-ertut pingaarnertut aallaaviussaaq, siunnersuummi allassimavoq.
Piumasaqaatit malillugit nalilersorneqassasoq
Kommuneqarﬁk Sermersuumit ilisimatitsissutigineqarpoq, tusarniaanermut atatillugu siunnersuutigineqartut allat piumasaqaatit arlallit malillugit
nalilersorneqassasut.
Taamaalilluni maanna tusarniaassutigineqartumut
akissutigineqartut suliarineqarnerat naammassillugit suliarneqartussanngorpata suliniuteqarlutik pilersaarusiorsimasut marluk imminnut unammisussanngorput.
Kommunimi ilisimatitsissutigineqarpoq, uku piumasaqaataasut:
• Qinnuteqartup piginnaasai / tassunga ilanngullugu
siunnersuuteqartup suliniutinik ineriartortitsinermi
misilittagai (suliaqarnermi)
• Titartakkap pitsaassusaa – avatangiisinut, sanaartukkap ilusaanut illutassanullu ataqatigiinnera
• Najukkami innuttaasunut iluaqutaassasoq - pitsaassutsit atuutereersut annertusitillugit / annikillisillugit sumiifﬁllu nutaanik periarﬁssaqartilerlugu
• Pinngortitami assigiinngisitaarneq silamullu naleqqussarneq - ass. uumassusillit assigiinngisitaarnerat, illoqarﬁup inissaqartitsinera aputillu aattarneranik isumaginnissinnaaneq
• Inuit ataatsimoorﬁgisinnaasaat - peqqissarﬁttut
atorneqarsinnaasoq
• Atortut – silamut mingutsitsinngitsumik aaqqiissuteqarneq, teknologit mingutsitsinngitsut il. il.
• Angallafﬁt mingutsitsinngitsut – pisuinnarnut aqqutit/ sikkilertarﬁit il. il.

Illutassaa saqqummersitsivittalimmik neriniartarfeqassaaq, Kalaallit Nunaanni entreprenørit immikkut sanaanimminik tuniniaafﬁgisinnaasaannik
Selve bygningen skal bruges til en såkaldt food-hall, hvor entreprenører i Grønland kan komme ind og have en bås, hvorfra de kan sælge deres specialiteter.
Nuutoqaq Invest / Qarsoq Tegnestue
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Maaji Nuan Nuuk
ukioq manna piviusunngunngitsoorpoq

Maaji Nuan Nuuk pilersaarusiornissaanut akisussaaffik B-67-ip siulersuisuinut ingerlateqqinneqarsimavoq. Timersoqatigiiffiulli maajimi timersornermik peqqinnarnerusumillu inuuneqarnermut tunngasunik aaqqissuussinissamik suliaqarnissaq naammassisinnaasimanngilaa. Illoqarfinni
allani timersortoqarluarpoq.
All. Kassaaluk Kristensen
Illoqarfinni arlalinni maaji qaammat timersornermik
sammisaqarfiulluartarnera sungiusimaneqalereersimavoq.
Ullumikkut tassa 3. maj 2022, Nuummili innuttaasunut Maaji Nuan Nuuk ingerlanneqartaraluartoq, suli sammisassaqartitsisoqanngilaq.
Maaji Nuan Nuuk-mi pilersaarusiortaraluartut
Facebookiminni ilisimatitsipput maaji qaammat
aaqqissuussisoqartarnera allanit akisussaaffigineqalersimasoq. Aaqqissuisussanilli nutaanik ujaasisoqarpoq.
Maaji Nuan Nuuk Facebookimini ilisimatitsivoq
Maaji Nuan Nuuk B-67-ip siulersuisuinit akisussaaffigineqalersimasoq, taakkuli aaqqiissuussinissamut piareersarsinnaasimanngitsut.
Maaji Nuan Nuuk Sermitsiaq.AG-mut ilisimatitsivoq aaqqissuussanut akisussaasussatut neqeroorluni suli nalunaartoqarsimanngitsoq.
Illoqarfinni allani timiminnik aalatitsipput
Illoqarfinni allani pisarneq malillugu timersortoqarpoq. Aasianni ilaatigut arpatsitsisoqartassaaq,
qititsitsinerit, timersoqatigiinnerit, pisuttuartitsinerit

Qasujaallisarlutik arpattartut maajimi amerlasuukkaarlutik arpaqatigiittut ukioq manna takussaanngillat. Nuummi
Maaji Nuan’-imut pisussat allattorsimaffiat amigaataavoq, sinerissamili sammisassaqartitsisoqarluarluni.
De velkendte motionister, der løber sammen i store grupper i maj er ikke til at spotte i år. Der mangler et program for
Maaji Nuan Nuuk, mens der er godt med aktiviteter andre steder i landet. Ass./Foto: Leiff Josefsen

qajariartitsinerillu aamma ingerlanneqassallutik.
Ileqquulersimasoq malillugu Maajimi Peqqissuusa aallarnerlugu 2,6 kilometerinik isorartutingisumik 1. maj arpatsitsisoqarpoq.
Sisimiuni sisorarneq, triatlon, sikkilerneq, timersoqatigiinneq crossfitilu ilaatigut neqeroorutaapput.
Qeqqata Kommuniata neqeroorutinut ilaatippaa
kalattoorneq.
Uummannami sanigorserneq tarnikkullu peqqis-

suuneq ukkatarineqassapput. Ilulissanilu sammisassarpassuit aamma piareersarneqarsimallutik.
Ilulissani innuttaasut ilaatigut Piitannguaq Alaufesenimit oqalugiarfigineqassapput, oqallittoqassallunilu. Timersornermik neqeroorutit saniatigut suliffeqarfiit innuttaasunut aamma workshoppertitsissapput.

Maaji Nuan Nuuk
aflyst for i år

at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen, der har ansvaret for månedens
program.
Maaji Nuan Nuuk oplyser på sin Facebookside, at der har været et skift i
hvem, der har ansvaret for Maaji Nuan i hovedstaden, og at det nu er B-67
bestyrelsen, der har taget ansvaret siden efteråret 2021.
Maaji Nuan Nuuk oplyser til Sermitsiaq.AG, at der endnu ikke er andre, der
har meldt sig på banen for at arrangere aktiviteter for borgerne i Nuuk.

Ansvaret for program for Maaji Nuan Nuuk er videregivet til B-67’s bestyrelse. Men sportsforeningen har i slutningen af april meddelt, at de ikke kan
løfte opgaven alligevel.

Andre byer er aktive
I andre byer er der som vanligt flere aktiviteter i maj. I Aasiaat er der arrangeret
flere forskellige aktiviteter som løb, dans, holdsport, gåtur for ældre og kajakroning.
Traditionen tro blev Maajimi Peqqissuusa (Gør maj sund, red.) startet med en
løbetur på 2,6 kilometer.
I Sisimiut er der langrend, triatlon, cykelture, holdsport og crossfit på programmet. Samtidig tilbyder Qeqqata Kommunia grønlandsk folkedans til de
interesserede i løbet af måneden.
I Uummannaq er der fokus på slanketur og mental sundhed, mens Ilulissat
kommer med et større program for borgerne i maj.
Iblandt aktiviteterne er der et oplæg af komikeren Piitannguaq Alaufesen,
hvor der også vil være debat for borgerne, mens flere virksomheder tilbyder
workshop til borgerne.

Af Kassaaluk Kristensen og redaktionen
Borgere i flere byer er blevet vant til, at der arrangeres løbeture, gåture og mulighed for at prøve forskellige sportsaktiviteter i maj.
Kalenderen siger 3. maj 2022, men der er endnu ingen aktiviteter for borgere
i Nuuk i forbindelse med Maaji Nuan Nuuk.
Tidligere arrangører af Maaji Nuan Nuuk meddeler på deres Facebookside,
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NUUK IMEQ

SØGER LABORANT
Kunne du have lyst til at arbejde som laborant på vort laboratorium? – med tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale.
ARBEJDSOPGAVERNE ER ALSIDIGE OG INDEBÆRER BL.A.:
- Eﬀektiv og målrettet kvalitets- og driftskontrol i tæt samarbejde
med produktions- og vedligeholdelsesafdeling
- Prøvetagning, kemisk, fysisk og mikrobiologisk analysearbejde på
laboratoriet samt test af kontroludstyr i produktionen
- Kontrol og justering af kvalitetsrelaterede parametre via edb overvågningssystem
- Sensorisk bedømmelse af mellemprodukter og færdigvarer
- Opgaver med opdatering og sikring af certiﬁceringer (ISO9001 og
FSSC22000)
KVALIFIKATIONER:
- Du er uddannet laborant eller har anden relevant uddannelse
- Du er stabil og pligtopfyldende
- Du er ﬂeksibel med hensyn til arbejdstider
- Du arbejder selvstændigt og kan udvise initiativ
Kvaliﬁcerede ansøgere med tilsvarende uddannelser indenfor fødevareindustrien kan søge stillingen.
VI TILBYDER:
- Gode arbejdsforhold, gage efter kvaliﬁkationer
- En spændende arbejdsplads som gør brug af avanceret teknologi
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
laboratorieleder Erling Josefsen på tlf. 34 29 27.
Se også www.nuukimeq.gl
Venligst send ansøgning hurtigst muligt mrk.
“Laborant” til:
Nuuk Imeq A/S
Postbox 1075 - 3900 Nuuk
Eller pr. mail: nuukimeq@nuukimeq.gl
Send ansøgning, der behandles fortroligt, bedes bilagt kopi af eksamensbeviser, referencer og eventuelt udtalelser fra tidligere arbejdsgivere.

STARK NUUK, GRØNLAND
PISINIARFIMMI SULISUSSARSIORPOQ AMIUTINUT
TUNNGASUNIK ILISIMASALIMMIK
SØGER SÆLGER TIL BUTIKKEN MED SPECIALE I MALING

MÆRK EFTER. ANSØG. START.
VIL DU VÆRE EN AF DEM, DER STÅR BAG HÅNDVÆRKERNE?
Ønsker du et arbejde med fokus på salg og service til forretningens kunder?
Og har du evnen til at lytte til kundernes behov? Så er dette din mulighed for at
blive en del af et velfungerende team i en spritny butik i Nuuk, hvor du som sælger
kan være med til at sætte dit præg på STARKs fremtid. Vores nye butik indeholder
alle moderne faciliteter samt et drive-inkoncept, - som er den første art af sin slags
i Grønland.
Skab vækst og vær med til at præge udviklingen inden for salg af maling
til professionelle kunder
I stillingen som Sælger vil dine primære arbejdsopgaver være:
• Salg og service til forretningens kunder – med hovedfokus på maling
til professionelle kunder.
• Tilbudsberegning, fakturering, opfølgning og eftersalgsaktiviteter.
• Ordrebehandling og varebestilling.
• Salgsklar butik.
• Ansvarlig for egne produktgrupper.
• Deltagelse i lokale og regionale kampagner.
STARK vil være kundernes foretrukne samarbejdspartner
Vi er en virksomhed i konstant udvikling, hvor et godt arbejdsmiljø med medarbejderengagement og – udvikling vægtes højt. I STARK Nuuk er vi 13 medarbejdere,
som målrettet betjener håndværkere, virksomheder og private kunder i Nuuk og
omegn. Vi sætter en ære i at yde god service, ekspedition og rådgivning til alle
vores kunder, og klarer en travl hverdag med et godt humør – det forventer vi
også af dig.
Teamplayer med drive og bred faglighed
For at få succes i dette job er det essentielt at du:
• Har flair for salg primært rettet mod B2B.
• Har en basal kæde- og forretningsforståelse med brancheerfaring
og/eller produktkendskab.
• Evner at lytte til kunder og deres behov.
• Uddannet sælger med fagkendskab inden for maling.
• Opretholder en kundefokuseret attitude.
• Håndterer en bred vifte af forskellige kontakter.
• Er nytænkende og løsningsorienteret, hvor du ser muligheder og alternativer.
• Tager en aktiv og deltagende rolle i teamet.
Har du mod på jobmæssige udfordringer og oplevelser i en anden kultur?
”STARK Nuuk er beliggende i Grønlands hovedstad, som byder på mange
muligheder for et aktivt fritidsliv og oplevelser i den arktiske natur.
STARK har 6 butikker i Grønland, som en del af STARKs grønlandsk selskab,
STARK Kalaallit Nunaat A/S. Dette er en integreret del af STARK Group.
Vi læser ansøgninger løbende, så jo før du sender din ansøgning, jo bedre er dine
muligheder. Send din ansøgning senest den 31.05.2022 på mail. Lfr.nuuk@stark.gl.
Tiltrædelse er snarest mulig.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

STARK Nuuk

Box 140 • 3900 Nuuk • Tlf. 38 37 70
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Nuummiut
nunarsuarmi arpannerit annersaannut peqataasut

Af Nikki Chemnitz
Nuummiut 26-t arpannermut Wings For Life World
Runimut, nunarsuarmit tamarmit 160.000-it missaannit peqataaffigineqartumut sapaammi maajip
arfineq-pingajuanni arpaqataapput.
Arpanneq nunarsuaq tamakkerlugu aaqqissuunneqarpoq ilaatigut Phillips aamma Red Bull aningaasaliisoralugit. Arpaqataasut nunarsuaq tamakkerlugu ataatsikkut aallartipput, apuuffimminnilu nalunaarsorneqarlutik, soorlu biilertumit angumerineqarnissamik tungaanut. Taamaalilluni USA-mi
arpaqataasut qaammalernerani aallartipput, Europamiut ullorornerani arpallutik, Australiamiulli aamma Japanimiut unnukkut unnuakkullu arpallutik.

Ilaat illoqarfissuarni arpapput, ilaalli inoqajuitsumi imaluunniit qaqqani aputitalinni arpallutik.
Nuummi ullaakkut qulingiluanut Iggiaata eqqaani
umiarsualiviup eqqaani Royal Arctic Linep tungaanut arpappugut.
Aningaasat isertinneqartut ilanngarneqaratik qiteqqamikkut ajoqusersimasut misissuiffigineqarnissaannut atorneqassapput, taamaalilluni inuit qitermikkut ajoqusersimasut issiavinnillu kaassuartakkanik atuisut siunissami pisussinnaalerlutillu arpassinnaaqqilerniassammata.
Wings For Life 2014-imili 250 millionit koruuningajannik katersisimavoq, aamma arpattartut
Nuummeersut ukioq manna arpaqataanermikkut
1700 koruuninik tapiissuteqarput. Ilaat ataasiarlu-

tik marloriarlutilluunniit kaajallaapput kingornalu
arpattunik qiimmassaallutik, sinneruttullu arpassuataarlutik, biilinit tikinneqarnissamik tungaanut.
Nuummi Mads Christensen angutini isorartunerpaamut arpalluni 35,78 kilometerit arpappai, arnani
Cecilie Kjærholm Jørgensen isorartunerpaamut arpalluni 23,6 kilometerit arpallugit.
Nunarsuaq tamakkerlugu arpannerit katinnerini
Japanimeersoq Jo Fukuda angutini ajugaasuuvoq,
arnanilu Amerikameersoq Nina Zarina 56 kilometerit arpallugit ajugaasuulluni.
Ukioq manna aappassaannik Wings For Lifemik
Nuummi aaqqissuussisoqarpoq, siorna arpattartut
tamaviaarnikkaat 16-it peqataapput.
Nuummi arpattartut 26-t qiteqqamikkut ajoqusersimasunut aningaasanik katersuiniartunut ikiuiniarlutik arpaqataapput.
26 løbere i Nuuk deltog i løbet og samlede penge ind til
spinal skader. Foto: Nikki Chemnitz

Nuummiut deltog i verdens største løb
Af Nikki Chemnitz
26 nuummiut deltog søndag den 8. maj i Wings For Life World Run sammen
med omkring
160.000 andre rundt omkring i verden.
Løbet er verdensomspændende og sponsoreret af blandt andre Phillips og Red
Bull, hvor alle i hele verden starter på samme tid og bliver fanget af målstregen,
som er en bil der indhenter dig. Det betyder at dem i USA starter ved daggry,
Europæerne løber midt på dagen, mens Australierne og Japanerne løber
aften og nat. Nogle løber i storbyer, mens andre løber i en ørken eller gennem
snedækkede bjerge.
I Nuuk løb vi klokken 9 om morgenen omkring havnebassinet ved Iggia og
ud til Royal Arctic Line.
Pengene går ubeskåret til forskning af spinal skader, så folk der har fået skadet deres ryg og sidder i kørestol forhåbentlig kan komme til at gå og løbe igen
i fremtiden.
Siden 2014 har Wings For Life indsamlet godt 250 millioner kroner, og løberne i Nuuk har i år bidraget med 1700 kroner ved at deltage i løbet. Nogle løb
en runde eller to og heppede på resten mens andre gav den gas og løb indtil de
blev fanget af bilen.
Mads Christensen løb længst af herrerne i Nuuk med 35,78 kilometer mens
Cecilie Kjærholm Jørgensen løb længst hos kvinderne med 23,6 kilometer.
Sammenlagt i hele verden vandt japanske Jo Fukuda med 64,4 kilometer hos
herrerne mens Amerikanske Nina Zarina vandt med 56 kilometer hos kvinderne.
Det er anden gang, at der bliver arrangeret Wings For Life i Nuuk, sidste år
deltog 16 seje løbere.

Foto: Nikki Chemnitz
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Avatangiisit & Piujuaanartitsineq pillugit sammisaq
sapaatip-akunnerani 22-mi saqqummersinneqassaaq, peqataaffigiuk
CSR-ip iluani suliniutisi erseqqissaassutigikkit suliffeqarfiutissillu oqariartuutai
Kalaallit Nunaat tamakkerlugu ersarissumik ingerlateqqikkit.

Miljø & Bæredygtigheds tema
udgives i uge 22, vær en del af udgivelsen
Fremhæv jeres tiltag indenfor CSR og få formidlet jeres virksomheds budskab
klart og tydeligt, til hele Grønland.
Inniminniigit tuniniaanermut siunnersortitsinni HP Petersenmi mailikkut: hp@sermitsiaq.ag imaluunniit sianerit 383969-mut.
Book hos vores salgskonsulent HP Petersen pr mail: hp@sermitsiaq.ag eller ring på 383969.

Royal Arctic Line A/S

KANTIINAMUT
pisariaqartitsiﬃnni taartaasartussamik pissarsiorpoq
Nuummi qullersaqarﬁup kantiinaanut pisariaqartitsiﬃnni taattaasartussamik sullissillaqqissumik akisussaaﬃmmillu pingaartitsisumik pissarsiorpugut, feeriani, napparsimasoqartillugu - aammalu piﬃssani allani pisariaqartitsiﬃnni.

Paasissutissat sukumiinerusut
Paasissutissat sukumiinerusut pissarsiarineqarsinnaapput
Direktionssekretær, Ivana Josefsen, ivl@ral.gl/ +299 34 91 02
saaﬃgineratigut.

Royal Arctic Line A/S
søger tilkaldevikar som

KANTINEMEDARBEJDER
Vi søger servicemindede og ansvarsbevidste tilkaldevikarer til kantinen på hovedkontoret i Nuuk, som kan træde til
ved ferie, sygdom – og i kortere vikariater.

Yderligere information
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at
kontakte Ivana Josefsen på ivl@ral.gl/ +299 34 91 02.
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Se de fulde opslag på JOB.Sermitsiaq.AG
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Anstalten i Nuuk søger en pedel

Tusass aningaasaqarnermut pisortassarsiorpoq

Kilisaateqarfik inuttalerinermi
ataqatigiissaarisussarsiorpoq

Air Greenlandimi eCommerce-mik sullissivimmut
Digital projektlederi

Trawlerafdelingen søger bemandingskoordinator

Digital projektleder til Air Greenlands eCommerce
platform

Kantineleder til Dronning Ingrids Hospital, Nuuk

Tusass søger Økonomidirektør
Business controllerimik nalorninarsinnaasunik
nakkutiginninnermik suliffeqarfiullu iluani
nakkutilliinermik soqutigisalimmik pissarsiorpugut

Financial Controller

Business controller med interesse for risikostyring
og intern kontrol

Retssekretær søges til Grønlands Landsret
Royal Greenlandi pisisartunut
sullissisartussarsiorpoq
Royal Greenland søger Key account manager

Financial Controller

Ulloq unnuarlu angerlarsimaffik Ivaneq
Nuummiittoq pisortassarsiorpoq
Forstander til Døgninstitution Angerlarsimaffik
Ivaneq i Nuuk

Teknikkikkut pilersaarusiortartumik
immikkoortortaqarfik ingeniør-imi pissarsiorpugut
Teknisk planlægger i ingeniørafdeling søges

Sullitanut Aallakaatitsivimmut immikkoortortami
aqutsisoq
Unnuarsiortartumik najugaqatigiiffik Seernaq-mi
pissarsiorpoq

Afdelingsleder til Kunde transmission

Fastnattevagt til Boenhed Seernaq

Timimik sungiusaasumik meeqqanut suliassaqarfiini
pissarsiorpoq
Ergoterapeut til terapeutteam indenfor
børneområdet

Attaveqatigiinneq tusagassiuutilerinerlu
nuannaraagit?
Er kommunikation og medier lige noget for dig?

Kommuneqarfik Sermersooq Arsuup atuarfianut
ilinniartitsisumik pissarsiorpoq
Lærer søges til skolen i Arsuk

VVS-/energiingeniør/maskinmester/installatør til
Rambøll Grønland A/S
Nuuk Imeq søger Laborant

Ikiortimik Najugaqatigiiffik Qinngorpumiittumi
pissarsiorpoq
Medarbejder søges til Boenhed Qinngorput

Issittumi Inuiaqatigiilerinermut
Aningaasaqarnermullu immikkoortortaq
politologimi lektorimik pissarsiorpoq

Royal Arctic Line søger en chauffør til
Speditionsafdelingen i Nuuk

Atuarfik Samuel Kleinsmidt søger 1 lærer

Branding Account Manager
Digital projektleder til Air Greenlands eCommerce
platform

Sanarfinermut Avatangiisumullu Ingerlatsiviup
stabiani allaffimmi fuldmægtigi
Kontorfuldmægtig til Staben i Forvaltningen Anlæg
og Miljø

Beskæftigelsesassistent til Anstalten for Domfældte
i Nuuk
Naalakkersuisoqarfimmi Pinngortitamut
Immikkoortortaqarfimmi AC-fuldmægtigit
imaluunniit Immikkut Ittumik Siunnersortit marluk

Atuarfik Samuel Kleinschmidt søger 1 lærer

AC-fuldmægtig i Indenrigsafdelingen

Sisimiuni ikummatissaasivimmi sulisoq
Serviceassistent til Sisimiut

Medarbejder til socialpædagogisk arbejde til
Kriminalforsorgen i Grønland

Lærer til Atuarfik Tuiisaq
Tasiilami tarnip pissusiinik ilisimasalinnik/tarnikkut
katsorsaasartunik marlunnik pissarsiorpoq

Vil du være Projektleder i Royal Arctic Line?

Qinngutsinni Najugaqatigiiffik peqqissaanermi
ikiortissarsiorpoq
Sundhedshjælper til Boenheden Qinngorput

MISISSUEQQISSAARNERMUT KAKKAFFILIMMIK
INGERLATITSEQQIINERMULLU
PIGINNAANILIMMIK INUILLU
PISINNAATITAAFFIINIK SOQUTIGINNITTUMIK
NUUMMI PIFFISSAMI KILLILIKKAMI
ATORFEQARTUSSAMIK PISSARSIORPUGUT

Psykiatriassistent eller Social og Sundhedsassistent
søges til Psykiatrisk afdeling i Nuuk

ANALYTISK STÆRK MEDARBEJDER MED GODE
FORMIDLINGSEVNER OG INTERESSE FOR
MENNESKERETTIGHEDER TIL TIDSBEGRÆNSET
STILLING I NUUK
ESG & Compliance Manageri
attaveqaqatigiinnermut piginnaasaqarluartoq

Sulisussarsiorpoq Najugaqatigiiffik Seernaq-miittoq
Medarbejder søges til Boenheden Seernaq

Meeraaqqerivik Ungaavaraq meeqqanut imaluunniit
isumaginninnermik ikiortimik pissarsiorpoq
Barne- og socialmedhjælper søges til Vuggestuen
Ungaavaraq

2 psykologer/psykoterapeuter til Børne- og
Familiecenteret Tasiilaq

Royal Arctic Linemi suliniuteqarnermi
aqutsisunngorusuppit?

Atuarfik Samuel Kleinschmidt erninermi
taartaasumik ilinniartsitisumik pissarsiorpoq
Barselsvikarlærer søges til Atuarfik Samuel
Kleinschmidt

Inuit Pisinnaatitaaffii pillugit Siunnersuisoqatigiit
AC fuldmægtigimik angusaqarluarusuttumik
ingerlatitseqqiinermut attaveqatigiinnermullu
piginnaaneqarluartumik pissarsiorput
Rådet for Menneskerettigheder søger en ambitiøs
AC-medarbejder med gode formidlings- og
kommunikationsevner

Atuarfik Samuel Kleinschmidt Ilinniartitsisumik
pissarsiorpoq

Atuarfik Tuiisamut Nukarlernut Ilinniartitsisoq
Nunamut Namminermut Immikkoortortaqarfimmi
AC-fuldmægtigi

Nuummi Utoqqaat Illuat peqqinnissamut ikiortimik
pissarsiorpoq
Sundhedshjælper til Utoqqaat Illuat

Ilinniartitsisumik ataatsimik Atuarfik Samuel
Kleinschmidt pissarsiorpoq

Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab og
Økonomi søger en lektor i politologi

1-2 AC-fuldmægtige eller Specialkonsulenter med
interesse for naturforvaltning til Naturafdelingen

Royal Arctic Line Nuummi nassiussaleriffimmi
chaufførimik pissarsiorpoq

ESG & Compliance Manager med en stærk
kommunikationsprofil

Aalisarnermut Pinianermullu Naalakkersuisoqarfik,
Kalaallit Nunaanni Uumasunut Nakorsaqarfik
Inuussutissalerinermullu Oqartussaaffik Kalaallit
Nunaanni Uumasunut Nakorsaqarfik
Inuussutissalerinermullu Oqartussaaffik Uumasut
nakorsaattut atorfinittussamik
Departementet for Fiskeri & Fangst, Veterinær- og
fødevaremyndigheden i Grønland søger
Embedsdyrlæge

Kalaallit Nunaata Akileraartarnermut
Aqutsisoqarfiani sulisussat ilinniarluarsimasut,
inuussutissarsiutinik ingerlataqartut anginerit
akileraarusiiffigalugillu
kukkunersiorneqarnissaannik suliaqartussat
ujartorpavut
Fagligt stærke medarbejdere til ligning og revision
af større erhvervsdrivende ved Skattestyrelsen i
Grønland
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Perorsaasoq najugaqatigiiffik Seernaq-mi
pissarsiorpoq
Pædagog til Boenhed Seernaq

Oqarasuaatikkut siunnersort ataaseq Tusaanngamut
Telefonrådgiver til Tusaannga

Nutaanik pilersitsisinnaassuseqartumik
pikkorissumillu peqqissusermik isiginiagaqartumik
Namminersorlutik Oqartussat kantiinaanut TAMUmut sulisussasiorpugut
Kreativ og faglig dygtig medarbejder med fokus på
sundhed søges til Selvstyrets kantine TAMU

Aningaasaqarnermut immikkoortortaq
Siunnersortissarsiorpoq
Konsulenter til Økonomiafdelingen

Naalakkersuisut Siulittaasuata
Naalakkersuisoqarfianut Attaveqatigiinnermi
suleqataasoq
Kommunikationsmedarbejder til Formandens
Departement

Aningaasaqarnermut Naligiissitaanermullu
Naalakkersuisoqarfik AC-Fuldmægtig-imik
sulisussarsiorpoq
Departementet for Finanser og Ligestilling søger en
AC-Fuldmægtig

Lastbilinut sanaartornermilu maskiinanut
mekanikerimik elektronikimik sungiusimasalimmik
pissarsiortoqarpoq.
Lastvogns- / Entreprenørmaskinmekaniker med flair
for elektronik søges

Namminersorlutik Oqartussat Akileraartarnermut
Aqutsisoqarfik nutaamik sulisussarsiorpoq
Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen søger ny
medarbejder

Namminersorlutik Oqartussat, Aalisarnermut
Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfiup Piniarnermut
Aallaaniarnermullu Immikkoortortaqarfia AC
fuldmægtig-issarsiorpoq ataatsimik
1 AC-fuldmægtig med interesse for forvaltning af
levende ressourcer søges til Fangst- og
Jagtafdelingen i Departementet for Fiskeri og
Fangst

Issittumi Ilisimatusarnerit Eqiteriffianni sulisussaq

Peqqissaasumik najugaqatigiiffik Pakkutamik
pissarsiorpoq

Nuuk værksted-ianut mekanikerissarsiorpugut

Sekretariatsmedarbejder til Arctic Hub

Sygeplejerske søges til Boenheden Pakkutaq

Vi søger en Mekaniker til værkstedet i Nuuk

Isumaginninnermi suliatigut nakkutilliisoq

Meeraaqqerivik Amaut meeqqanut
isumaginninnermilu ikiortimik pissarsiorpoq

Regnskabschef til Grønlands hovedstadskommune

Socialfaglig tilsynsførende til Tilsynsenheden

Aningaasaqarnermut immikkoortumut ernereerluni
sulinngiffeqartumut paarlattaasussamik
pissarsiorpoq

Fagspecialist til Måler Teamet

AC-fuldmægtigi Attaveqarnermut
immikkoortortaqarfimmut
AC-Fuldmægtig til infrastrukturafdelingen

Barselsvikar søges til Finansafdeling i
Mittarfeqarfiit med mulighed for forlængelse af
ansættelsen

AKO Narsarmiutaq Isumaginninnermik ikiortimik
pissarsiorpoq

Barne- og socialmedhjælper til Vuggestuen Amaut

Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Allaffimmi
pisortassarsiorpoq
Annersuaq perorsaasumik pissarsiorpoq

Skattestyrelsen søger Kontorchef

Pædagog søges til Annersuaq

Rejsekonsulent til Rejsekoordinering i DIH
Peqqinnissamut ikiortimik Utoqqaat Illuat
pissarsiorpoq

Socialhjælper til AKO Narsarmiutaq

Nuummi ikummatissaasivimmi sulisoq
Serviceassistent til Nuuk

Ittoqqortoormiini Innuttaasut Kiffartuussivani
Kontorfuldmægtigimik pissarsiorpoq

Sundhedshjælper til Utoqqaat Illuat

Kontorfuldmægtig til Borgerservice i
Ittoqqortoormiit

Inatsisinik atuutsitsinermut suliassaqarfimmut
inatsisilerinermi fuldmægtigi

AKO Narsarmiutaq perorsaasumik pissarsiorpoq

Juridisk fuldmægtig til justitsområdet
Teknikkikkut akisussaasoq ilinniartsitserusussusilik

Pædagog til AKO Narsarmiutaq

Teknisk ansvarlig med lyst til at lære fra sig

Paamiuni Puilasunnguiani marlunnik
peqqissanermut ikiortinik pissarsiorpoq

Perorsaasumik ullunnerani meeqqanut
ukioqatigiinngiiaanut paaqqinnittarfik Paarsisor
pissarsiorpoq

Inatsisilerituutut nakkutilliisoq Nakkutilliinermik
Ingerlatsivimmut

Pædagog søges til integreret institution Paarsisor

Juridisk tilsynsførende til Tilsynsenheden
Qinngutsinni Najugaqatigiiffimmi peqqinnissamut
assistentissarsiorpoq

2 Sundhedshjælpere til Puilasunnguit

Sundhedsassistent til Boenheden Qinngorput
Paarsisor Ittoqqortoormiit Meeqqerisoq,isumaginninnermullu ikiortimik pissarsiorpoq
Perorsaasoq najugaqatigiiffik Seernaq-mi
pissarsiorpoq

Ilisimatusarfik, Institut for Sundhed og Natur søger
studieadjunkt/- lektor, adjunkt eller lektor, med
funktion som afdelingsleder

Steno Diabetes Center Nuuk søger tolk til
understøttelse af telemedicin

Barne- og socialhjælper til Paarsisor i
Ittoqqortoormiit
Lægesekretær til Klinisk Sekretariat, Nuuk

Pædagog til Boenhed Seernaq

Nuussuup Atuarfia pedelit naalagaannik
pissarsiorpoq
Inuttassarsiuussineq: Qulersaqarfiup allatseqarfiani
sulisoqarnermullu immikkoortortami ACfuldmægtigi

lisimatusarfik, Peqqinnissamut Pinngortitamullu
Institutti, studieadjunktimik / -lektorimik,
adjunktimik lektorimilluunniit immikkoortortami
aqutsisussarsiorpoq

Pedelleder til Nuussuup Atuarfia

Peqqinnissamut Pinngortitamullu Institutti
piffissami killilikkami sulisussamik suliamut
ataqatigiissaarisussarsiorpoq
Tidsbegrænset ansættelse som Programkoordinator til Institut for Sundhed og Natur

Det Grønlandske Sundhedsvæsen søger generalist
med interesse for ledelsesbetjening og
uddannelsesområdet
Inuit Ataqatigiit Allattoqarfimmi pisortassarsiorput

(Allagarsiuteqqitaq) Palasip ikiortaa (Kordegn),
Palaseqarfik Nuuk

Sekretariatschef søges til Inuit Ataqatigiit

(GENOPSLAG) Kordegn Palaseqarfik Nuuk

Juridisk konsulent til ledelsessekretariatet ved
Grønlands Politi

Ilisimatusarfik, Ilinniartitaanermut Instituttimi,
Ilinniarfissuarmi studieadjunktimik imaluunniit
studielektorimik kalaallisut oqaasiinik
ilinniartitsisussarsiorpugut
Grønlands universitet, Institut for Læring søger
Studieadjunkt eller studielektor til undervisning i
grønlandsk

Ilisimatusarfik, Ilinniartitaanermut Instituttimi,
Ilinniarfissuarmi studieadjunktimik imaluunniit
studielektorimik tuluit oqaasiinik
ilinniartitsisussarsiorpugut
Grønlands universitet, Institut for Læring søger
Studieadjunkt eller studielektor til undervisning i
engelsk
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Peqqinnissaqarfiup siunnersuisarfiani
napparsimasunullu isumannaallisaanermi sulisoq

Nuummi allaffeqarfitsinnut teknikkimut
tunngasunut nakkutilliisussarsiorpugut

Qaqortumi Majoriami pisortassaraatsigit?
ALLAGARSIUTEQQITAQ

Sisimiuni "Meeraaqqerivik Nuka" Isumaginninnermi
ikiortissarsiorpoq

Medarbejder til patientvejledning og
patientsikkerhed i Sundhedsvæsenet

Vi søger en Teknisk inspektør til vores kontor i
Nuuk

Er du vores nye leder ved Majoriaq Qaqortoq?
GENOPSLAG

Socialhjælpere til Vuggestue Nuka, Sisimiut

Naalakkersuisut Siulittaasuata
Naalakkersuisoqarfiani Inatsiseqarnermut
immikkoortortaqarfimmi inatsisileritooq

Royal Arctic Line Nuummi umiarsualivimmut Yard /Vessel plannerissarsiorpoq

Check-inimi ikiorti (Aasaanerani Ikiorti)

Jurist til Lovafdelingen i Formandens Departement

Kontorfuldmægtig-mik Sulisitsisut
allattorsimaffianut

Royal Arctic Line søger en Yard -/Vessel planner til
Nuuk Havn

Sygeplejersker til Sundhedscenteret i Tasiilaq

Check-in Assistent (Sommerhjælper) Narsarsuaq

Qaqortumi innarluutilinnut suliassaqarfimmi
immikkoortortami aqutsisoq atorfik –
ALLAGARSIUTEQQITAQ
Afdelingsleder til handicapområdet i Qaqortoq –
GENOPSLAG

Kontorfuldmægtig til Arbejdsgiverregister

Bygningskyndig til Bygningsfunktionen i Selvstyret

Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfik,
Kalaallit Nunaanni Uumasunut Nakorsaqarfik
Inuussutissalerinermullu Oqartussaaffik Uumasut
nakorsaattut taartaasussamik pissarsiorpoq

GENOPSLAG Qeqqata Kommunia søger en dygtig
køkkenassistent til daginstitutionen Nuka i
Kangerlussuaq

ALLAGARSIUTEQQITAQ Qeqqata Kommunia
Kangerlussuarmi meeqqerivimmi Nuka-mi
pisortamut tullersortimik pissarsiorpoq
GENOPSLAG: Qeqqata Kommunia søger en
souschef til Børnehaven Nuka, Kangerlussuaq

KOMMUNE KUJALLEQ

Namminersorlutik Oqartussani Illuutinik
Ingerlatsivik illuutinik ilisimasaqarluartumik
sulisussarsiorpoq

ALLAGARSIUTEQQITAQ Qeqqata Kommunia
Kangerlussuarmi meeqqerivik Nukamut
nerisassiortumik pikkorissumik pissarsiorpoq

Allorfik Kujallermi qallunaatuumiit kalaallisut
oqaatsinik atuilluaasinnaasoq/oqalutsitut
paarlattaasussamik
En vikarstilling som sproglig formidler/tolk ved
Allorfik Kujalleq

Departementet for FIskeri og Fangst, Veterinær- og
fødevaremyndigheden i Grønland, søger
Embedsdyrlæge vikar

ALLAGARSIUTEQQITAQ: Qeqqata Kommunia
Kangerlussuarmi meeqqerivimmi Nuka-mi
perorsaasunik marlunnik pissarsiorpoq
GENOPSLAG: Qeqqata Kommunia søger to
pædagoger til Børnehaven Nuka, Kangerlussuaq

QEQQATA KOMMUNIA
Sales Manager Greenland - CARLSBERG
EXPORT&LICENSE (CE&L) based in Nuuk

Upalungaarsimanermut pisortap tullia
Viceberedskabschef

ØKONOMIRÅDGIVER – INI MANIITSOQ

TALENTFULD ARKITEKT TIL SPÆNDENDE
OPGAVER I GRØNLAND

Kommune Kujalleq qarasaasialerinermi
siunnersortissarsiorpoq

Suliniutinik nakkutilliisussarsiorpugut

ANINGAASAQARNERMUT SIUNNERSORTI – INI
MANIITSOQ

Kommune Kujalleq søger en IT-konsulent

NUKISSIORFIIT ILUANI TUNISASSIORNERMUT
IKIORSIISARFIMMI AKULERIISSITATUT
INNAALLAGISSIORNERMUT INGER

Plejehjemmet ”Ajarsivasik” Qaqortoq, søger 2
Sundhedsassistenter

DRIFTSKONSULENT TIL HYBRID ELPRODUKTION HOS NUKISSIORFIIT
PRODUKTIONSSUPPORT

Velfærdschef til Maniitsoq

Saqqummiuteqqitaq Qeqqata Kommunia
pissarsiorpoq Atuarfimmi aqutsisussamik
ilinniartitsisuutigisumik Kangaamiut atuarfianut;
immikkut isumaqatigiissuteqarluni
atorfinittoqarsinnaalluni
Genopslag – Qeqqata Kommunia søger Skoleleder,
der samtidig er lærer, søges til skolen i
Kangaamiut; ansættelse med særlige åremålsvilkår

ALLAGARSIUTEQQITAQ: Qeqqata Kommunia
Kangerlussuarmi meeqqerivimmi Nuka-mi
meeqqerisut isumaginninnermilu ikiortinik
marlunnik pissarsiorpoq
GENOPSLAG: Qeqqata Kommunia søger to
socialhjælpere til Børnehaven Nuka, Kangerlussuaq

socialhjælper

DRIFTSKONSULENT

Allagarsiuteqqitaq: Qeqqata Kommunia, Sisimiuni
Akiani Isumaginninnermilu ikiortinik pingasunik
pissarsiorpoq tassungaluunniit assingusumik
ilinniagalinnik
Genopslag: Qeqqata Kommunia, Sisimiut søger 3
Socialhjælper eller med lignende uddannelse til
Akia

inunnik isumaginnerni ikiorti

NUKISSIORFIIT SULIASSAQARFIMMUT
INGERLATSINERMUT SIUNNERSUSSARSIORPOQ

GENOPSLAG: Qeqqata Kommunia søger to
socialhjælpere til Børnehaven Nuka, Kangerlussuaq

Ilaqutariinnermut pisortamik Maniitsoq

Vi søger en Projektcontroller

Utoqqaat Angerlarsimaffiat ” Ajarsivasik ”
marlunnik Sundhedsassistentissarsiorpoq

ALLAGARSIUTEQQITAQ: Qeqqata Kommunia
Kangerlussuarmi meeqqerivimmi Nuka-mi
meeqqerisut isumaginninnermilu ikiortinik
marlunnik pissarsiorpoq

Allagarsiuteqqitaq: Qeqqata Kommunia, Maniitsoq
Genopslag: Qeqqata Kommunia, Maniitsoq
Sisimiuni "Meeraaqqerivik Nuka"-mut
perorsaasumik
Pædagog til "Meeraaqqerivik Nuka", Sisimiut
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PI/SPS Maniitsumi nunap immikkoortuani
Ilinniartitsisussarsiorpoq
PI/SPS søger underviser til Socialhjælper udd. i
Maniitsoq

Angerlarsimaffik Qasapermiut 2 -nik
perorsaasussarsiorpoq
2 Pædagoger søges til Angerlarsimaffik
Qasapermiut i Sisimiut

Qeqqata Kommunia sulisussarsiorpoq,
socialhjælper/socialassistent-itut ilinniarsimasumik
ataatsimik, sulilersussaq 1. Juni 2022
isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit sulilersussamik,
atualertussalerivik illumut ”Angaju”-mut
nuuttussamut
Qeqqata Kommunia søger 1 socialhjælper/
socialassistent uddannet, til forskole børnehave i
”Angaju” bygningen i Maniitsoq til 1. Juni 2022 eller
efter aftale

Allagarsiuteqqitaq: Qeqqata Kommuniani Maniitsup
nunaqarfiani Atammik Pitsaaliuinermi
siunnersortissarsiorpoq
Genopslag: Qeqqata Kommunia søger
Forebyggelseskonsulent i Bygden Atammik

Tusassi Sisimiuni Servicemontøri/ Teleteknikerisut
sulisussarsiorpoq
Tusass søger Servicemontør / Teletekniker til
Sisimiut

Nioqqutissanut pisortaq
Kategorichef

PI/SPS qallunaatoortitsisussanik marlunnik,
perorsaanilerinermilu ataatsimik
ilinniartitsisussarsiorpoq
PI/SPS 2 danskundervisere + 1 sociale og
pædagogiske fagområde underviser

DISTRIKT ILULISSAT IMERTAASSUARNIK
AQUTTUSSARSIORPOQ
DISTRIKT ILULISSAT SØGER EN
VANDBILSCHAUFFØR

GENOPSLAG - TEAMLEDER UPERNAVIK
GENOPSLAG - TEAMLEDER UPERNAVIK

ANDET
Atuarfik Jørgen Brønlund Ilulissat
ilinniartitsisussarsiorpoq

Nunatta Atuagaateqarfia allaffimmi
kontorfuldmægtigissarsiorpoq

GENOPSLAG - Qeqqata Kommunia, Sisimiut søger 3
Socialhjælper eller med lignende uddannelse til
Meeraateqarfik ”Ungaannguaq”

Sisimiuni Atugarissaarnermut immikkoortortaq,
angerlarsimaffeqanngitsut unnuisarfianut
ilinniarsimasumik ataatsimik sulisussarsiorpoq
Området for Velfærd i Sisimiut søger 1 faglært
medarbejder til Nødherberget for hjemløse

Kontorfuldmægtig til Nunatta Atuagaateqarfia

Sarliaq marlunnik perorsaasussarsiorpoq

KOMMUNE QEQERTALIK

Har du lederpotentiale og mod på at varetage denne
ansvarsfulde stilling? Vi søger en erfaren teamleder,
som kan tage ansvar for driften af Nukissiorfiits el
og vand i Aasiaat. Der er tale om en udfordrende
lederstilling i en landsdækkende virksomhed m

2 Pædagoger søges til Børnehjemmet Sarliaq

PI/SPS ilinniartitsisussarsiorpoq
PI/SPS søger underviser i Ilulissat

GENOPSLAG - TEAMLEDER TIL AASIAAT EL OG
VAND

PI/SPS allaffimmi aqutsisussarsiorpoq
PI/SPS Afdelingsleder Administration/IT

Qeqqata Kommunia Sisimiuni Akuleriisitsilluni
meeqqerivimmut Ungaannguaq-mut aqutsisumik
pissarsiorpoq

Administrativ medarbejder søges til politistationen i
Aasiaat

Attaveqatigiinnermi suleqat/nittartagalerisoq
Avannaata Kommunianut

Qeqqata Kommunia Sisimiut søger leder til
integreret institution Ungaannguaq Sisimiut
Aasianni nassiussalerisussarsiorpugut

Kommunikationsmedarbejder/webmaster til
Avannaata Kommunia

Vi søger godsassistent i Aasiaat

Qeqqata Kommunia Sisimiuni akuleriisillugu
meeqqerivik Ungaannguaq sulisussarsiorpoq
pisortamut tullersortimik pissarsiorpoq
Qeqqata Kommunia søger en souschef til integreret
daginstitution Ungaannguaq, Sisimiut

Børnehjemmet Uummannaq søger Pædgaoger

Avannaata Kommunia, Ilulissani Sanaartugassatut
suliniutinut aqutsisussarsiorpoq
Avannaata Kommunia, Søger en Anlægsprojektleder
til Ilulissat

Matumuuna Avannaata Kommunia atorfinnik
marlunnik Ilulissani ilaqutariit sullissivianut tarnip
pissusaanik ilisimasalinnik piaarnerpaamik
imaluunniit isumaqatigiissut naapertorlugu
pissarsiorpoq.
Avannaata Kommunia opslår hermed 2 stillinger
som psykolog til familiecenter i Ilulissat snarest
eller efter nærmere aftale

Atuarfik Jørgen Brønlund Ilulissat søger lærere

ALLANGARSIUTEQQITAQ – Qeqqata Kommunia,
Sisimiuni Meeraateqarfik Ungaannguami
Isumaginninnermi ikiortinik pingasunik
pissarsiorpoq tassungaluunniit assingusumik
ilinniagalinnik

Meeqqat Angerlarsimaffiat Uummannaq
perorsaasunik sulisussarsiorpoq

AASIANNI INNAALLAGISSIORFIMMI FORMANDI
ELVÆRKSFORMAND AASIAAT

AVANNAATA KOMMUNIA

Allagarsiuteqqitaq - Kalaallit Nunaanni nunaqarfiit
annerit ilaanni, qangatut piniariaaseqarfiusumi
allatigullu ineriartorfiusunik ammasuusuni
sulerusuppit?
Genopslag - Ønsker du at arbejde i én af Grønlands
største bygd, som har rødder i den traditionelle
fangerkultur og er samtidig åben for nye
udviklinger?
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Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00

PADLER

Send en hilsen til en du kan lide
gennem Nuuk Ugeavis

Najugaq/Adresse:

Sap. ak. uani makitaasoq /
Denne uges vinder blev:
Parnûna Frederiksen
Eqalugalinnguit 59-002
3905 Nuussuaq

Alfredo

– det er helt gratis
Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq. Gavekorti
Nuuk Ugeaviisimut aaneqassaaq.
Ved lodtrækning findes vinderen, som får et
gavekort på kr. 200,- fra Matas.
Gavekortet kan hentes på
Nuuk Ugavis.

Naqiterivik /Tryk:
A/S Medieselskabet NVS
Amerlassusaat:
Oplag: 7.800

Ussassaarutinik allanillu
tunniussivissaq kingulleq:
SISAMANNGORNEQ
Ussassaarutinut naqeriaannarnut
tunniussivissaq kingulleq:
ATAASINNGORNEQ NAL. 12.00

Distr. www.pib.dk

Ateq/Navn:

Administration
administration@sermitsiaq.AG

Hilsen kan også mailes
Skal være indsendt
senest torsdag kl. 12.00

Sidste frist for indlevering af
annoncer m.v. er: TORSDAG
For repro klart annoncer:
MANDAG KL. 12.00.
Aviisi pisimanngikkuku, uunga sianersinnaavutit 383960.
Modtager du ikke avisen,
ring på 383960.

nuukugeavis@nuukugeavis.gl
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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Centrum Grill
Tlf. 32 42 74

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

V
/ARNBJØRN OLSEN
Sarfannguit 4B-3753 · Postboks 1287 · 3900 Nuuk

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

Ambulance
344 112

Igaffimmi errorsinermilu atortorissaarutitigut
Kiffartuussisarpugut
Kiffartuusu Ikkussilluta tuniniaallutalu
sineq tuniniaau Taartissaateqarluarpugut
nerlu, ataatsiu Servicering
moortut
u Montering og
u Salg af hvidevarer
Service og
u Godt udvalg af reservedele
salg - under
samme tag
u
u

Tandlæge Niels Nygaard ApS

Tlf. 31 30 01

Tuapannguit 40, Postboks 240, 3900 Nuuk

www.kigutit.gl

Telefon +299 312131 · +299 558969 · www.hvt.gl

GSS pilluarit · Tillykke til GSS
Assammik arsarluni angutit arnallu Nunatsinni pissartanngorniunneranni GSS sapaatiummat ajugaavoq. Ukiut tulleriit aqqaneq-marluk
ingerlatiinnarlugit Nunatsinni pissartanngorput.
GSS vandt søndag grønlandsmesterskabet i håndbold for både herrer og damer. Det er 12 år i træk, at de har vundet GM. Ass./Foto: GSS

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

PEQATIGIILLUNI OQALOQATIGIINNERTALIMMIK
ATAATSIMIINNEQ »MITTARFIIT 2.0«
DIALOGMØDE »LUFTHAVNE 2.0«
Kommuneqarfik Sermersooq aamma Namminersorlutik Oqartussat innuttaasut sulisitsisullu mittarfittaassat pillugit aammalu
Kalaallit Nunaanni ineriartornerujussuaq maanna piusoq pillugu
peqatigiilluni oqaloqatigiinnertalimmik ataatsimiinnissamut qaaqqusipput.

Saqqummiussat aallaavigalugit oqaloqatigiinnertalimmik ataatsimiinnermi ilaasunut apeqqutinut oqaaseqaatinullu ammaassisoqartarumaarpoq, tassanilu Sermersooq Kommunemit, Namminersorlutik Oqartussanit sinniisut aammalu ingerlatseqatigiiffinnit sinniisut piareersimajumaarlutik.

Peqatigiilluni oqaloqatigiinnertalimmik ataatsimiinnissaq Hotel Hans
Egedemi ataasinngornermi ulloq 16. maaji nal. 16-mit nal. 18-ip
tungaanut ingerlanneqassaaq, borgmesterilu tamanut tikilluaqqusilluni aallarniiumaarpoq.

Peqatigiilluni oqaloqatigiinnertalimmik ataatsimiinnissamut najuussinnaanngikkaanni ataatsimiinnissamut linki atorlugu qarasaasiakkut ilaasoqarsinnaavoq. bit.ly/teams-dialog

Nunatsinni nutaanik mittarfittaartornikkut Kalaallit Nunatsinni kissaatigisatsitut ineriartortoqassappat suliniutissat aallartinneqartariaqartut peqatigiilluni oqaloqatigiinnertalimmik ataatsimiinnissami oqallisigineqarnissaat Naalakkersuisut kissaatigaat.

Ilaanissamut nalunaaqqaartoqartariaqanngilaq, takkutiinnartoqarsinnaavoq imaluunniit qarasaasiakkut malinnaalluni. Ataatsimiinnermi kaffi/tii kaagillu sassaalliutigineqassapput.
Annertunerusumik paasisaqarusukkuit: Lars Balslev: 52 27 77
imlt. e-mail: laba@nanoq.gl aqqutigalugu attavigisinnaavat.

Kalaallit Airports, Visit Greenland aamma Air Greenland-miit sinniisut ilaajumaarput, Kalaallit Nunaannilu siuarsaanermi nammineq suliatik naatsunnguamik saqqummiukkumaarlugit.

Kommunqarfik Sermersooq og Grønlands Selvstyre inviterer borgere og erhverv til dialogmøde om lufthavnsudvidelse og den store
udvikling, vi i Grønland står over for.

På baggrund af præsentationerne inviterer vi til spørgsmål og fælles dialog om, hvad der skal til for at understøtte den ønskede udvikling i Kommuneqarfik Sermersooq.

Dialogmødet vil blive afholdt på Hotel Hans Egede mandag 16. maj,
kl. 16-18 hvor borgmesteren vil byde alle velkommen.

Hvis man ikke har mulighed for at deltage fysisk i dialogmødet kan
man overvære dialogmødet online på linket: bit.ly/teams-dialog

Selvstyret ønsker med dette dialogmøde at sætte fokus på hvilke
tiltag der skal til for at vi i Grønland får den ønskede udvikling ifm.
åbning af landets nye lufthavne.

Der er ikke krav om tilmelding, man skal blot møde op eller logge
på. Der vil blive serveret kaffe/the og kage.

Repræsentanter fra Kalaallit Airports, Visit Greenland, Air Greenland og Visit Nuuk vil med korte oplæg give indblik i hvordan de
hver især arbejder frem mod åbningen af den nye lufthavn.

For yderligere information:
Lars Balslev mobil: 52 27 77 eller e-mail laba@nanoq.gl.

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ

