Kollegier
Nuuk
Ukiivik (gl. Egmontgården)
Jens Kreutzmannip Aqq. 8, B-1347

Ukiivik ejes af Egmontfonden, og er en selvejende institution.
Bygningen er på tre etager.
Kollegieadministrationens Fælleskontor befinder sig på 1. etage.
Kollegiet har 20 enkeltværelser, 15 to-mandsværelser og 6 familielejligheder, endelig er der
Tikiusaaq med 3 værelser, fælleskøkken og fælles badeværelse, 4 fælles opholdsrum, 4
fælleskøkkener, 4 toiletter og bad, og en opholdsstue.
Beboerne står selv for rengøringen.
Der er et fællesvaskeri i kælderen, der kan tankes op i KAF’s kontor ved at anvende dørnøglen.
Vaskeriet:
Vaskeriet er i kælderen, kortet kan optankes ved henvendelse til KAF’s forkontor i åbningstiden og
koster 10 kr. pr. vask.
Adresse:
Jens Kreutzmannip Aqq. 8, B-1347
3900 Nuuk

Hotel Nuuk
Imaneq 23C, B-3152

Kollegiet Hotel Nuuk har tidligere fungeret som hotel, og ligger i centrum. Kollegiet er på 6 etager.
Der er 49 enkeltværelser, 2 to-værelses lejligheder, alle værelser har eget bad.
Der er et fælleskøkken, en opholdsstue og et fællesvaskeri i kælderen.
Beboerne sørger selv for rengøringen.
Vaskeri:
Vaskeriet er i kælderen, kortet kan optankes ved henvendelse til KAF’s forkontor i åbningstiden og
koster 10 kr. pr. vask.
Adresse:

Imaneq 23, B-3152
3900 Nuuk
Jern og Metalkollegiet
Ilivinnguaq 2, B-1461

Kollegiet er på 7 etager, og ligger centralt i byen.
Der er 34 enkeltværelser, 29 to-mandsværelser og 11 familielejligheder.
I hver etage findes et fælleskøkken, et badeværelse og toiletter. Der findes også et fælles
opholdsrum i hver etage.
Beboerne står selv for rengøringen.
I nederste etage findes et fællesvaskeri, som også benyttes af beboerne på Maskinistkollegiet.
Vaskeri:
Vaskeriet ligger nederst i bygningen, kortet kan optankes ved henvendelse til KAF’s reception i
åbningstiden og koster 10 kr. pr. vask.
Adresse:
Ilivinnguaq 2, B-1461
3900 Nuuk
Maskinistkollegiet
Ilivinnguaq 6, B-2114

Maskinistkollegiet ligger tæt på Jern- og Metalkollegiet.
Der findes 20 enkeltværelser.
Beboerne står selv for rengøringen.
Der 2 fælles opholdsrum og 2 badeværelser med toiletter.
Beboerne kan vaske tøj i Jern- og Metalkollegiets vaskeri.
Adresse:
Ilivinnguaq 6, B-2114
3900 Nuuk
Julemærkekollegiet
C.E. Jansensvej 19, B-2028

Julemærke Kollegiet, er beliggende i Nuuk by, tæt på Ilinniarfissuaq. Bygningen er på 2 etager.
Der findes 22 enkeltværelser og 4 to-værelses lejligheder.
Der er fælleskøkken, fællesstue og fællesvaskeri i bygningen
Adresse:
C.E. Jansensvej 19, B-2028
3900 Nuuk

Nypigekollegiet
C.E. Jansensvej 23, B-1282
Qaamiut
C.E. Jansensvej 25, B-2540

Qaamiutkollegiet ligger tæt på Ilinniarfissuaq.
Kollegiet rummer 11 toværelseslejligheder og 2 store familielejligheder.
Toværelseslejlighederne har et fælleskøkken, men har eget bad.
Kollegiet har et fællesvaskeri, hvor nøglerne kan optankes ved henvendelse til KAF’s kontor i
åbningstiden.
Vaskeri:
Vaskeriet findes i stueetagen, hvor en enkelt tøjvask koster kr. 10,00.
Adresse:
C.E. Jansensvej 25, B-2540
3900 Nuuk
Studiobolig
C.E. Jansensvej 25A, B-3947

Studiobolig ligger i Nuuk by tæt på Ilinniarfissuaq og GUX.
Der i alt 42 boliger i blokken, med 21 enkeltværelser og 21 to-værelses boliger.
Alle værelser er møblerede med eget køkken, bad/toilet, vaskemaskine og køle-/fryseskab.
Adresse:
C.E. Jansensvej 25A, B-3947
3900 Nuuk
Kujallerpaat 12
Kujallerpaat 12, B-3897

Kollegiet er beliggende i Kuallerpaat.
Kollegiet er beregnet til familier, og har 14 tre-værelses lejligheder.
Lejlighederne har eget køkken og bad/toilet.
Hver lejlighed har en vaskemaskine, en opvaskemaskine samt et køle-/fryseskab.
Adresse:
Kujallerpaat 12, B-3897
3900 Nuuk
Kujallerpaat 14
Kujallerpaat 14, B-3890

Kollegiet er beliggende i Kujallerpaat.
Der findes 54 enkeltværtelser og 12 to-værelses lejligheder, som alle er møblerede og alle med
vaskemaskine, opvaskemaskine og et køle/fryseskab.
Der er et køkken, bad/toilet i alle værelser/lejligheder.
Adresse:
Kujallerpaat 14, B-3890
3900 Nuuk

Kujallerpaat 13-17

Beliggende på Kujallerpaat findes nogle af Nuuks nyeste kollegier.
Boligerne kan bruges både som 2 værelseslejligheder såvel som enkeltværelser, hvor man deles
om køkken og bad.
Adresser:
Kujallerpaat 13, B-4047
Kujallerpaat 15, B-4048
Kujallerpaat 17A, B-4049
Kujallerpaat 17B, B-4050
Jagtvej
Jagtvej 31A, B-2215
Jagtvej 33, B-1487

Jagtvej 31A
Jagtvej 31 Kollegiet ligger i Nuuk by. Bygningen er på 2 etager.
Der er 2 tre-værelses lejligheder.
Kollegiet er beregnet til familier og er umøbleret.
Adresse:
Beliggenhed Jagtvej 31A, B-2215
3900 Nuuk
Jagtvej 33
Jagtvej 33 Kollegiet ligger i Nuuk by. Bygningen er på 2 etager.
Der er 1 to-værelses lejlighed og 4 tre-værelses lejligheder.
Kollegiet er beregnet til familier og er umøbleret.
Adresse:
Jagtvej 33, B-1487
3900 Nuuk

Nuussuaq
Lærlingekollegiet
Manguaraq 29, B-3877

Lærlingekollegiet er beliggende i Nuussuaq tæt på Ilisimatusarfik og i nærheden af Natsiaqkollegiet.
Lærlingekollegiet er primært beregnet på lærlinge, og er en bygning i to etager med 37
enkeltværelser og 6 familielejligheder, i alt er der 43 værelser og lejligheder.
Kollegiet er handicapvenlig med elevator og døråbnere, alle værelser er møblerede med et
tekøkken og et køle/fryseskab, desuden er der et stort fælleskøkken.
Der er fællesvaskeri beliggende i nederste etage.
Vaskeriet:
Vaskeriet findes i stueetagen, ved vask benyttes værelsesnøglen, en enkelt tøjvask koster kr.
10,00. Optankning kan ske ved KAF’s Forkontor.
Adresse:
Manguaraq 29, B-3877
3905 Nuussuaq
Natsiaq
Natsiaq 4, B-3950

Natsiaq kollegiet er beliggende i Nuussuaq tæt på Ilisimatusarfik og i nærheden af Qattaaqkollegiet.

Der er i alt 28 lejligheder, beregnet på familier, der er i alt 14 to-værelses lejligheder, og 14 treværelses.
Kollegieværelserne er ikke møblerede, dog findes et køle/fryseskab samt vaskemaskine i hver.
Adresse:
Natsiaq 4, B-3950
3905 Nuussuaq
Qattaaq
Qattaaq 34-40, B-3430
Qattaaq 42-48, B-3431

Qattaaq-kollegiet er beliggende i Nuussuaq tæt på Ilisimatusarfik
Der er 8 blokke i Qattaaq, hvor der i hver blok er 8 lejligheder, 3 et-værelses- og 5 to-værelses
lejligheder.
Kollegielejlighederne er møblerede, har et køkken med køle/fryseskab samt bad/toilet.
Der er et fællesvaskeri, som er placeret i stueetagen i en af blokkene. Vaskekort kan købes i KAF’s
kontor.
Vaskeri:
Vaskeriet findes i stueetagen i Qattaaq 42, ved vask anvendes saltonøglen, som optankes ved
henvendelse til receptionen i KAF, en tøjvask koster 10 kr. pr. gang.
Adresse:
Qattaaq 34-40, B-3430
Qattaaq 42-48, B-3431
3905 Nuussuaq

Qinngorput
Unaaq

Unaaq kollegiet findes i Qinngorput. Her anvendes 4 blokke til kollegieformål.
I hver blok er der 24 to-værelses- samt 32 tre-værelses lejligheder.
Lejlighederne er ikke møblerede, men har alle et køle-/fryseskab, og et særskilt depotrum i
kælderen.
Adresser:
Unaaq 2, B-3889
Unaaq 4, B-3888
Unaaq 6, B-3887
Unaaq 8, B-3886
3905 Qinngorput

