
Kommunal 
bestyrelsesmøde
Torsdag den 30. oktober afholder kom-
munalbestyrelsen møde i Sisimiut fra kl. 
08:30.
Du kan læse dagsorden på www.qeq
qata.gl fra den 23. oktober. 

Kommunalbestyrelsi  
ataatsimiinnissaa
Sisamanngornermi oktobarip 30-ani nal. 
08:30-miit Kommunalbestyrelsi Sisimiuni 
ataatsimiissaaq.

Oqaluuserisassat kommunip nittartagaa-
ni www.qeqqata.gl -imi ulloq oktobarip 
23-ani atuarneqarsinnaalissapput.

Kangaamiut, Napasoq, Atammik ilanngullugit
Ukiup qaammatai kingulliit qanilliartorput, 1989-mi-
illi ileqqorineqalersimavoq ukiut tamaasa Maniitsup 
kommunalbestyrelsia ileqquusumik inummik imaluun-
niit inunnik innuttaasut akornannit inassuteqartoqar-
nikkut ataqqinaasiisarluni.

Ataqqinaat allagartalerlugu tunniunneqartartoq 
”Maniitsup Kommuneata Ataqqinaasiisarnerani 
Aningaasaateqarfik”-nit aningaasanik ilaqartinne-
qartarpoq.

Aningaasaateqarfiup siunertaraa Maniitsup Kommu-
nea-ta ataqqinaasiuttagaata  tunniunneqartarnis-
saa, inunnut maligassiuilluarnermikkut immikkut ner-
sortariaqartunut taamalu Maniitsup Kommuneata 
iluani pissutsinik soqutiginninnermik, eqiasuissutsimik 
sumillu aallarnisaasinnaanermik takutitsisimasunut tu-
nisisarnissaq, taamatullu ataqqinaasiisarneq ukiumut 

Ærespris 2014 for Maniitsoq
Sammen med Kangaamiut, Napasoq og Atammik
Vi nærmer os nu årets sidste måned, og siden 1989 
har der været tradition for, at Maniitsoq kommunal-
bestyrelse uddeler ærespris til een eller flere indstil-
lede personer.

Æresprisen uddeles i form af et diplom ledsaget af en 
pengegave fra ”Fonden for Maniitsup Kommunea´s 
Ærespris”.

Fondens formål er at skænke Maniitsup Kommunea´s 
ærespris til personer, som gennem særlig fortjenst-
fuld indsats har udvist interesse, flid og initiativ inden-
for Maniitsup Kommunea, og uddeling af ærespris 
sker een gang om året efter kommunalbestyrelsens 

ataasiarluni pisarpoq kommunalbestyrelsip aaliangii-
neratigut, soorluttaaq kommunalbestyrelsimit aalian-
gerneqartartoq inuit ataqqinaasigassat qassiussaner-
sut aningaasartassaallu qanoq amerlatigissanersut.

Ataqqinaasiinissaq ukioq manna aammattaaq 
pisussaavoq, taamaattumik kommunalbestyrelsi 
matumuu na kaammattuivoq inuit ataasiakkaat, pe-
qatigiiffiit soqutigisaqaqatigiillu 2014-mi ataqqinaa-
sigassanik toqqaaniarnermi peqataaqqullugit, kom-
munalbestyrelsimullu siunnersuutit nassiunneqartussat 
tunngavilersorluarneqarsimasariaqarput.

Siunnersuutigineqartut kommunalbestyrelsimut tun
niunneqareersimassapput kingusinnerpaamik ataa
sinngorneq novembarip 24ani 2014.
Decembarip qaammataani ataqqinaasiisoqassaaq.

nærmere bestemmelser, ligesom kommunalbesty-
relsen fastsætter æresprisens antal og pengegavens 
størrelse.

Æresprisen vil atter blive uddelt i år, og i den anled-
ning skal kommunalbestyrelsen herved opfordre en-
keltpersoner, foreninger samt organisationer om at 
være med til at vælge æresprismodtagerne i 2014 
og fremkomme med velbegrundede indstillinger til 
kommunalbestyrelsen.

Forslagene skal være kommunalbestyrelsen i hæn
de senest mandag den 24. november 2014.
Tildeling af ærespris vil ske i december måned.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen

Hermann Berthelsen

Borgmesteri

2014mi Maniitsumi ataqqinaasiinissaq

 Qeqqata Kommunia, Makkorsip Aqq. 2, 3911 Sisimiut, Tlf: (+299) 70 21 00, Fax: (+299) 70 21 77, E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Qeqqata Kommunia · Makkorsip Aqq. 2 · 3911 Sisimiut · Tlf: (+299) 70 21 00 · Fax: (+299) 70 21 77·  Email: qeqqata@qeqqata.gl· www.qeqqata.gl

KOMMUNIMIIT 
PAASISSUTISSIISSUT

KOMMUNEINFORMATION


