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Det er kommunens ønske at forbedre rammevilkårene for madiværksættere i Nuuk. Foodlab tænkes som et brugerdrevet køkkenfælleskab hvor iværksættere og virksomheder
har mulighed for, at eksperimentere med
grønlandske fødevarer. Foodlab er samtidig
en platform for facilitering af samarbejde.
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NUUKULLAK 35 - NUUK 3900

Foodlab er både for de helt små eksperimenterende nybegyndere og for etablerede virksomheder, der ønsker at producere produkter til hjemmemarkedet og turistindustrien.
Vores vision med Foodlab er at inspirere til, at
der vil være flere, som eksperimentere med
grønlandske råvarer og med tiden skabe innovation og iværksætteri.

Foodlab kan via et bredt udvalg af køkkenfaciliteter sænke driftsomkostningerne for små
virksomheder og iværksættere der ønsker at
producere produkter af grønlandske råvarer.
På den måde kan Foodlab være med til at
gøre det mere rentabelt for små iværksættere at igangsætte produktion af nicheprodukter til hjemmemarkedet og turistindustrien.
Med tiden vil Foodlab gennem brugerne opbygge viden om eksisterende interesser og
interessenter i samfundet, således at brugere kan kobles til hinanden og danne netværk
for iværksættere med interesse for særlige
råvarer.

Input fra dialogmødet
bliver medtaget i forbindelse
med udarbejdelsen
af projektet

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Vækst og bæredygtighed
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Kommunimit kissaatigineqarpoq Nuummi nutaaliorlutik nerisassassiortartunut pitsaanerusumik sinaakkutissaqartitsinissaq. Eqqarsaatigineqarpoq Foodlab igaffiussasoq atuisunit ingerlanneqartoq aallarnisaasut suliffeqarfiillu kalaallit nerisassaataat aallaavigalugit ataatsimoorfigisinnaasaat. Peqatigitillugu Foodlab suleqatigiinnut atortulersuinikkut
toqqammaviussaaq.
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Foodlab aallarterlaanut annikitsunnguanik
misileraasunut aamma suliffeqarfinnut misilittagaqareersunut sammitinneqarpoq, nioqqutissianik nunatsinni takornarianullu nerisassiassanik nioqqutissiorusuttunut.
Foodlab pillugu takorluugaraarput amerlanerusut kalaallit nerisassaataannik misileraanikkut isumassarsiffigisinnaasaat, piffissallu ingerlanerani nutaaliornikkut aallarnisaaffigisinnaasaat.

Suliffeqarfeeqqat kalaaliminernik nioqqutissiorusuttut igaffimmi atortuutinik assigiinngitsorpassuarnik peqarneratigut Foodlab
ingerlatsinermut aningaasartuutinik annikillisaasitsisinnaavoq.
Taamaalilluni Foodlab atorlugu nunaqavissunut takornariaqarnermilu suliffissuarnut immikkut nioqqutissanik suliffeqarfeeqqat akilersinnaasumik nioqqutissiornissaat piviusunngortinneqarsinnaavoq.
Piffissap ingerlanerani Foodlab atuisut aqqutigalugit ilisimasanik pioreersunik katersiffiusinnaavoq aamma inuiaqatigiinni soqutigisaqaqatigiinnik pilersitsisinnaalluni, taamaasilluni atuisut kattussinnaallutik aallarnisaasunullu nioqqutissiassanut immikkut soqutigisalinnut ataqatigiiaarisinnaallutik.

Oqaloqateqarnerup
kingorna nutaamik
neqerooruteqartitsinissamut isumassarsiat
ilanngunneqarumaarput
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