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Narsaq 20. oktober 2017
Narsami arsaattarfik ivigaasanik qalligaq pisortatigoortumik atoqqaarfissiortinneqarpoq
Narsarmiut pisinnaasut tamarmik ullumi tallimanngorneq 20. oktober 2017 arsaattarfittaami ivigaasanik
qallikkami katersuupput. Ullumikkummi pisortatigoortumik arsaattarfik atoqqaarfissiortinneqarpoq
soorunami arsamik unammisoqarluni aammalu nalliuttorsiorluni oqalugiartoqarluni.
Kommune Kujallermi borgmesteri Kiista P. Isaksen (S) nuannaarluni ammaanersiornermi peqataavoq,
borgmesterillu pingaartumik nuannaarutigivaa aalajangernermiit timitaliinermut taamak sukkatigisumik
ingerlatsisoqarsinnaammat:
-

Narsamut innuttaasunullu ulloq manna nalliuttorsiorfiuvoq Kommune Kujalliup oqaluttuarisaanerani
pingaaruteqarluinnartoq, tassami kommunalbestyrelsimit anguniagarput, Kommune Kujalleq
najugaqarfigissallugu nuannertuussasoq aammalu innuttaasuminut periarfissarissaartitsissasoq
ullumi annertuumik timitalerparput. Narsamilu arsaattarfittaartoqarneratigut qularinngilluinnarpara
timersornerup tungaatigut, pingaartumik isikkamik arsaannerup tungaatigut qangamut sanilliullugu
Narsarmiut periarfissarissaarnerulersinneqartut aammalu qularinngilara periarfissat nutaat
Narsarmiut atorluarumaaraat, borgmester Kiista P. Isaksen naammagisimaarinnilluni oqarpoq.

Ullumikkut Narsami arsaattarfik ivigaasanik qalligaq atoqqaarfissiortinneqarpoq, tullinnguupput Nanortaliup
aammalu Qaqortup arsaattarfittaavisa naammassineqareerlutik atoqqaarfissiorneqarnissaat. Kommune
Kujallermit naatsorsuutigineqarpoq 2018-mi upernaakkut aasalernerani Nanortalimmi Qaqortumilu
arsaattarfiit atoqqaarfissiorneqarumaartut.
--- 000 --Kunstgræsbane til fodbold i Narsaq indiviet officielt
Alle i Narsaq, der har mulighed for at nå frem var i dag, fredag den 20. oktober 2017 samlet ved den nye
kunstgræsbane. For det er i dag den nye bane officielt bliver indviet og taget i brug, selvfølgelig med
fodboldkampe og festtaler.
Borgmester i Kommune Kujalleq, Kiista P. Isaksen (S) deltager med stor tilfredshed i begivenhederne, og
borgmesteren er især glad for at der er gået så kort tid fra beslutningen til realiseringen:
-

Det er en højtidig dag for Narsaq og borgerne her og som har en meget stor betydning i Kommune
Kujalleqs historie, for en væsentlig del af kommunalbestyrelsens målsætninger om at gøre
Kommune Kujalleq til et godt sted at bo i og som har mange og forskelligartede
udfoldelsesmuligheder bliver til realitet i dag. Jeg er overhovedet ikke i tvivl om at borgerne og især
idrætsudøverne i Narsaq får langt flere muligheder for at fremme deres talenter, og jeg er ikke i tvivl
om at borgerne her i Narsaq vil benytte sig godt af de muligheder der byder sig med den nye bane,
siger en yderst tifreds borgmester, Kiista P. Isaksen.
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KOMMUNE KUJALLEQ
Det er altså i dag den nye kunstgræsbane til fodbold der officielt bliver taget i brug, det næste bliver
indvielserne i Nanortalik og Qaqortoq. Fra Kommune Kujalleq regner man med at banerne i Nanortalik og
Qaqortoq vil blive klar til indvielse i løbet af foråret og forsommeren 2018.
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