
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Ulloq / Dato 24.07.13 

Anlægs- 8z Miljø 
By og boligudvikling

ANBEFALING 

Design og anlæg af en 25 X 75 m. Dirt Jump Bane, i forbindelse med Nuuks nye midlertidige 
urbane område "Nuuk Playground" 

Kunde: Kommunegarfik Sermersooq, Nuuk Playground Projektgruppen 
Rådgiver: Dirt Builders.com v. Danny Dahl Sørensen 
Anlægsperiode: 1-9 Juni 2013 

"Nuuk Playground" er et nyt midlertidigt aktivitetsområde i det centrale Nuuk, og er et forsøg på 
at lave nogle fritidsaktiviteter til byens unge, med hjælp fra byens ildsjæle og frivillige kræfter. 

Der har længe været efterspørgsel på en "Dirt Jump Bane" i Nuuk, så det var meget oplagt at 
inddrage en i "Nuuk Playground" området. 
Vi fik anbefalet Danny Dahl Sørensen "Dirt Builders.com " fra Qeqqata Komrnuneas 
byplanafdeling. Danny har i 2011 bygget en bane for dem i byen Sisimiut, som nu er en stor 
succes. 

Vi tog kontakt til Danny i starten af maj 2013, og spurgte om han kunne komme til Nuuk og 
bygge en bane allerede den samme måned. Det kunne han heldigvis godt, på trods af den korte 
varsel. 
Vi havde en god dialog op til hans ankomst, hvor vi sammen designede banen, og han forklarede 
hvad han skulle bruge af materiel og maskiner. 

Danny ankom d. 1 juni(vi rykkede tidsplanen en uge p.g.a. sne) og de næste ti dage arbejde han 
uafbrudt med store maskiner, og havde samtidig overskud og godt humør til at aktivere og styre 
alle de unge mennesker, som ville hjælpe til. 
Banen er allerede en stor succes. 

Vi fra Kommunegarfik Sermersooq vil helt klart samarbejde med Danny Dahl Sørensen, Dirt 
Builders.com igen, og gir hermed vores varmeste anbefaling. 

Med venlig hilsen 

Bilo Høegh Stigsen 
Ifloqarfimmi pilersaarusiortoq 
Arkitekt, Cand.Arch. / Byplanlægger 
Architect / Cityplanner 
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