Poul Hansen

Poul Hansen-imik ateqarpunga, 1965-mi
inunngorpunga katinnikuullunga. Marlunnik
meeraqarpunga ataatsmillu ernutaqarlunga.
Nuuk Politeeqarfiani sulisuuvunga,
taassumap sanitiangut ukiut arfinillit
affarlu kommuneqarfik Sermersooq
kommunalbestyrelse-ani ilaasortaallunga.

Demokraatiniit allanngueqataasimanera
tulluusimaarungeqaara, tassami Meeqqat,
Ilaqutariit Atuarfeqarnermullu Ataatsimiititami
siulittaasuuninni inuusuttut suliffissaaleqisut 54
procentimiit 24 procentimut appartinneranut
peqataasimaninnut. Aningaasanik aqutsineq
akisussaaffilik kommuni tamaat.
Akileraartarneq allanngortinnangu,
kommunilli alliartornera ilutingalungu
misissorusuppara akileraarut 1 procentimik
appartinneqarsinnaanersoq. Aningaasaqarluarneq
tikkuussisussaavoq pitsaasumik
ingerlariaqqinnissamut. Taamaammat
missingersuutit tamatingoortut pitsaasullu
kommunut allat siulliuffinginissaat. Taamaaliornikkut
meeqqeriviit atuarfiillu akissaqartinniassangatsingit,
Siorarsiorfiit pilersaarutaat eqqarsaatingalungit.

www.demokraatit.gl

Sulisut pingiinnassungutsingit
pinginnaanngorsarnissaat avaqqukkuminaappoq
ukiuni tulliuttuni qaffassarnissaat
pikkorissarnissaat ilinniaqqinnissaallu –
suliffeqarfik tamarmi.
Minnerunngitsumik aalisarnerup siuarsarnissaa
ineriartortinnissaalu pisariaqarpoq.
Nuummi Atlantikoq ikaarlungu mittarfissuup
piareersarneqarnera sukkanerusariaqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq
pitsaanerujuaannarnissaa kissaatingiviuk?
Taamaammat 4. april 2017 Demokraatimik
qinersingit.

Sund økonomi til gavn for hele kommunen
Jeg vil arbejde for, at skatten forbliver uændret,
og ved tilvækst til kommunen vil jeg undersøge en
skattenedsættelse med 1 procent. En sund økonomi
er nøglen. Derfor er det vigtigt, at vi fortsætter med
en holdbar budgettering til forbillede for de andre
kommuner. Kun på den måde kan vi få råd til de bedre
børneinstitutioner og bedre skoler, som er en del af
hovedstadsstrategien og Siorarsiorfik-projektet.
For at fastholde personalet, skal vi de næste år
tilbyde mere opkvalificering og efteruddannelse til
de ansatte i kommunen – alle steder i organisationen.
Vi har et stærkt fiskeri i kommunen, som desværre
ofte bliver overset. Efterhånden som mere ansvar
for fiskeri bliver lokalt, skal vi have bedre dialog med
fiskerne i Sermersooq.
Hvis jeg kan fortsætte som medlem i
kommunalbestyrelsen, vil jeg også kæmpe for en
hurtigere proces med udvidelse af Atlantlufthavnen
i Nuuk.
Gør dit, for at Sermersooq fortsat kan være landets
bedste kommune!

Poul Hansen
Min politik
Jeg er stolt over, at Demokraterne har
gennemført forandringer i kommunen her.
Imens jeg har været formand for Udvalget for
Børn, Familie og Skole har vi fået nedbragt
ungdomsarbejdsløsheden fra 54 til 24 %.

Stem Demokraterne den 4. april!

www.demokraatit.gl

Jeg hedder Poul Hansen, er fra 1965 og gift.
Jeg har 2 børn og 1 barnebarn. I fritiden elsker
jeg at sejle og være i naturen.
Udover mit arbejde hos Nuuk Politi, har jeg i 6
1/2 år været heldig at sidde med ved bordet i
Sermersooqs Kommunalbestyrelse.

