QAASUITSUP KOMMUNIA
SULLISSIVIK / SERVICECENTER, KAALEERAQ POULSEN AQQUTAA 3 - POSTBOKS 1023,
3952 ILULISSAT - OQARASUAAT / TELEFON (+299) 94 78 00

Kulturnatten lørdag den 23. januar 2016
Sullissivik/Servicenteret holder åbent hus på kulturnatten lørdag den 23. januar 2016, fra
kl. 19:00 – 22:00.
Hvor følgende afdelinger ved Sullissivik/Servicecenteret holder åben - komme og få mere vide om
hvad der laves i de forskellige afdelinger, såsom:






Skranken
Socialkontoret
Teknisk & Miljø
Arbejdsmarkedskontoret
Jagt & Fiskeri

Ved Sullissivik/Servicecenteret vil følgende emner vises/fortælles om – kom og få mere viden om
følgende emner:
NemID
Kom og få mere at vide om hvad du kan bruge dit NemID til ved kommunen – her er forskellige gør
det selv tjenester, hvor du selv kan betjen dig selv denne vej.
Kom få hjælp til at komme i gang med at gøre brug af NemID og hvilke krav der skal opfyldes før
Sullissivik/Servicecenteret kan udlevere NemId til borgerne.
Sullissisivik/Servicecenteret har 2 PC’er som borgerne kan benytte til at komme i gang med NemId,
kom og få hjælp til det.
Folkeregisteret – Flyttemeddelse hvor er det så vigtigt
Få mere at vide om hvorfor det er så vigtigt at man inden for 5 dage melder ens flytning iht.
lovgivningen på dette området – så det ikke giver problemer for dig og de andre borger.

Statistik over borgerne i Qaasuitsup Kommunia
Kom og se hvor mange der bor i Qaasuitsup Kommunia – som er fordelt over i byer og bygder.

Areal sager – byggetilladelser og kommuneplanen.
Kom og få mere viden om de forskellige areal sager, om hvordan man der laves ansøgninger om
byggetilladelser osv.
Hvad er en kommuneplan – kom og få mere viden om det.
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Statistik over arbejdssøgende
Kom og se hvor mange arbejdssøgende vi har dags dato i Qaasuitsup Kommunia og i forhold til sidste
år.

Jagt & Fiskeri området
Kom og få at vide hvor mange forskellige licenser der er findes, og hvilke krave der er til at få et
licens.
Eller kom og få mere viden hvad et jagtbevis er og hvad det dækker og hvilke krav der er før man kan
få et jagtbevis.
Der afholdes tegnekonkurrence for børnene, hvor der vil være en præmier til vinder tegningen.
Tegne konkurrencens tema er:
 Grønlandske dyr

Socialkontoret
Kom og få viden/information på hvad et socialkontor er – og hvad deres arbejdsopgaver er.

Teknisk og Miljø afdelingen – ude ved siden af Forbrændingsanlægget
Kommunens Teknisk og Miljø afdelingen holder åbent hus, her vil følgende afdelinger vil være åbent
fra kl. 19:00 – 22:00.



Garagen
Modtage stationen – Affaldsområdet (elektronik)

Kommunens garage og modtage stationen vedr. affald, har kontor/værksted ved siden af
Forbrændingsanlægget – næste bygning efter forbrændingsanlægget, mellem forbrændingsanlægget
og Stark (op af vejen), der vil være 2 lys stativer ved indgangen til modtage stationen, så interesseret
kan finde vej hertil på selve kulturnatten.
Der vil være forskellige information som vedr. garagens daglige opgaver samt diverse information om
affald, med plakater, billeder og bykort.
Bemærk venligst at Forbrændingsanlægget deltager ikke i Kulturnatten – forbrændingsanlægget er
lukket denne nat af sikkerhedsmæssige årsager der skal overholdes.
Vi håber at mange af vores borger har tid til at kigge forbi vores arbejdspladser.
Vel mødt – vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen

Sussi Cortzen
Servicecenterleder
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