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Qaqortoq VVS ApS
v/ Johnny Petersen
Boks 25 • 3920 Qaqortoq
Tlf. 64 26 94 • Johnny 49 23 94
E-mail: qaqvvs@greennet.gl

-Rørarbejde
-Blikkenslagerarbejde
-Vand, Varme, Sanitet
-Smedearbejde
-Diverse

49 23 94 svarer altid
SAM-BYG
KUJATAANI ApS

TØMRER- & SNEDKERMESTER
Carl J. Olesen • Box 81 • 3920 Qaqortoq

Tlf.: / Fax 64 11 30 • Mobil 49 34 01 • Mail: carlj@greennet.gl

Alt i tømrer- og snedkerarbejde udføres
Linoleum / vinyl • Køkkener / bordplader / vaske
Betonarbejder • Gulvslibning • HtH køkkener
Mini-låseservice 5 stift - & 6 stiftcylinder

KA AUTO ApS

- Tømrerarbejde
- Glarmester
- Låseservice
- Tæppeland
- Maler arbejde
- Transport
Tlf. 64 20 94 - Fax 64 22 94
Mobil 49 44 09 - Låseservice 49 26 27
Mestervej B-1328 - 3920 Qaqortoq

- Service og reparation af alle bilmærker

Tlf. 64 24 08 - Fax 64 24 28 - Mobil 53 24 18

Borgmesterip ukiortaami
oqalugiaataa
Ukioq nutaaq iserfigaarput. Ukioq nutaarluinnaq periarfissanik
suliassanillu ulikkaartoq – neriuuteqarluta
qilanaarlutalu iserfigaarput.
Maanna ukiut marluk
qaangiussimalerput
Kommune Kujalleq
pilersinneqarmalli.
Ukiut marluk pissanganartut, ilungersunartulli
aamma.
K
o
m
m
u
n
i
u
s
imasut
Simon Simonsen, Borgmesteri
pingasut ataatsimut
ingerlanniarsimavavut, tamatsinnullu suliassaq angisimaqaaq. Kommuniusimasut pingasut tunuliaqutaallu ataqqillugit ineriartorneq pisimavoq.
Tamanit ilisimaneqartutut kommune nutaaq aningaasarsiornikkut ajornartorsiorpoq aningaasarsiornerup silarsuarmik
tamarmik eqquisumik ingerlanerliulersimaneranik pissuteqartumik, aammali aalisarneq ajornartorsiorfiusimaqaaq kiisalu aatsitassarsiornerup ineriartornissaralua naalakkersuisuniit akimmisaartinneqarsimalluni.

suupput. Taamaammat aningaasatigut equngasoqarnera,
kommuninit aningaasakinnerusuniit tigusilluni kommuninut
pissaqarnerusunut tunniussisarneq iluarsiniarlugu naalakkersuisunut saaffiginnissuteqarpugut. Neriuppunga pissakinnerusuniit pissaqarnerusunut tunioraaneq unitsinniarlugu paasineqarluarumaartugut. Ukiumi tulliuttumi kommunini pissaqarnerusuni pissakinnerusunilu innuttaasut 3 procentinik
assigiinngissusilinnik akileraartalersimappata ajortoqavissimassaaq.
2011-mi sanaartornerup ingerlalluaannarnissaa iluatsinneqarsimavoq naak kommuni annertunngitsumik aningaasaleeqataasinnaasimagaluartoq. Taamaammat assigiinngitsorpaalussuartigut sanaartortoqassaaq. Assersuutigalugu oqaatigisinnaavara inissianik 64-inik sanaartorneq ukioq manna aallartissammat, siulliit 24-it ukioq manna siulliunneqassallutik.
Atuarfeqarneq eqqarsaatigalugu Qaqortumi Nanortalimmilu
atuarfinnik nutarterineq aallartipparput, Narsamilu atuarfimmik nutarterinissaq aanaralaakasinngorluni. Nutarterinikkut
atuartut ilinniartitsisullu avatangiisaat pitsaanerulissapput.
Kommunerput nunarpullu ineriartussappata ilinniartitaaneq
pitsaasoq pinngitsoorneqarsinnaanngilaq. Aatsaat taama
amerlatigisut qaffasinnerusumik ilinniagaqartalerput.
Taamaammat siunissaq neriunartoqarpoq. Tamatumuuna
suleqataanerput tulluusimaarutigaarput kommunerpummi
ilinniartoqarfiulluarmat. Aammattaaq peqatigiiffiit suleqatigalugit kulturikkut neqeroorutit assigiinngitsut pilersinniarpavut.

Akileraarutitigut isertitsinerliornerup taamaaqataanillu isumaginninnermut aningaasartuutit qaffassimanerisa kingunerisaanik akileraarutit qaffattariaqarsimavavut kiisalu angajoqqaat akileeqataassutissaannik
nutaanik inatsisartut aalajangiisimanerat aallaavigalugu paaqqinnittarfinnut akiliutit, pingaartumik akissarsiagissaarnerusunut atuuttut, allanngortittariaqarsimallugit. Kommunip ingerlatsinera, minnerunngitsumik allaffissorneq, ileqqaarfigisimaqaarput, tamakkuli naammassimanngillat.
Akileraarutinik naligiissaarisarneq misissuataarlugu
paasisimavarput naligiissaarinerup aaqqissugaanera
pissutigalugu
inissisimanerliulersimasugut.
Taamaammallu innuttaasut amerlassusii aallaavigigutsigit kommuninit allaniit naligiissaarutinik tigusartakkavut ikinnerupput. Taakku ukiumut millionerpas-
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Meeqqat amerlavallaat ulloq unnuarlu paarsivinnut ilaqutariinnilluunniit inissineqartarput. Ajornartorsiut tamanna
tamatta isummerfigisariaqarparput. Angajoqqaatut akisussaaffeqarpugut – aamma meeqqatsinnut.
Inuussutissarsiutitigut qassiitigut suliniutit annertoqaat,
soorluttaaq sulisussat piginnaanngorsarneqarnerat aallartissimasoq. Suliniutillu tamakku ukiuni aggersuni suli annertusarneqassapput. Aatsitassarsiorneq aallarteriarpat uuliamillu
qillerinissat angusaqarfioriarpata piareersimanissaq pingaaruteqaqaaq.
Inuit amerlanerusut Kujataanut nuussinnaanngornissaat
tunngavissiorlugu sulivugut, inuilli amerliartussappata aningaasatigut ineriartortoqartariaqarpoq. Kommunimiit inuussutissarsiortut suleqatigaavut inuussutissarsiornikkut suliat
taamalu isertitat amerlanerulernissaat tunngavissiorumallugu. Aningaasarsiornerput inuussutissarsiutinik qassiinik
tunngaveqassaaq qitornattalu ilinniakkaminnik naammassinnereerlutik
uteqqittarnissaat
isumagisariaqarparput.
Ilinniartitaaneq, ineriartorneq nutaanillu pilersitsiortorneq
pitsanngoriartortillugit anguniakkavut tamakku angusassavavut. Allannguinissamut ersineq pitsanngorsaanissamut
nutarterinissamullu piumassusermiit annerujuartillugu nikeriarnavianngilagut. Inuussutissarsiutinik nutaanik pilersitsissagutta sapiissuseqartariaqarpugut. Tupinnanngitsuunngilaq
aningaasarsiornikkut imminut pilersortunngorumalluta alloriarniartilluta aatsitassarsiornermi uranimik qaqitsisoqanngilluinnarnissaanik allanngortitsinissaq naalakkersuisut
tunuarterfigimmassuk. Sanilivut canadamiut tamatumuunakkut ajornartorsiuteqanngillat. Kuannersuarni aatsitassat ura-

nik akuat annikingaarmat canadamiut malittarisassaminnut
ilaatinnavianngikkaluarpaalluunniit.
Inuussutissarsiutinik ineriartortitsinermi tapiissutit aqqutissaanngillat, inuussutissarsiortulli siuariartornissaannut periarfissanik atugassarititaasunillu pilersitsinissaq aqqutissaavoq. Uranimik qaqitseqqusinngilluinnarnerup allanngortinneqarnissaa
tapiissutiniit
kajuminnarnerungaarpoq.
Aningaasarsiornikkut nammineerluta siuariartornissatsinnut
suliffissaaleqisortatsinnillu suliffissaqalersitsinissatsinnut
taamalu inuunermik imalimmik tulluusimaarfiusumik akisussaaffeqarfiusumillu inuulersitsinissatsinnut periarfissanik
tuniniartigut.
Ukiuni aggersuni nunarsuarmi inissisimanerput atorluartariaqarparput taavalu Canadamik Islandimillu suleqateqarnerput suli annerulersittariaqarlutigu. Ilumummi periarfissat
atorluarneqanngitsut amerlaqaat.
Namminersornerulereerluta namminersulernitta kingorna
kititsinni naggueqatitsinnit maligassatut isigineqalersimavugut. Ukiuni aggersuni ineriartoqatigiinnermut peqataasariaqarpugut periarfissaqartillutalu ikiuuttariaqarluta.
2011-imi angallannermut isumalioqatigiissitat kaammattuutaasa oqallisigineqarnissaannut pissangalluta utaqqissaagut.
Kommunimi angallannerup amigaateqaqisup nutaarluinnarmik eqqarsartaaseqarluni isumaliutigineqalernissaa pisariaqarteqaarput. Tamatumani Nanortalimmi angallanneq assorsuaq
pitsanngorsarneqartariaqarpoq.
Neriuutigaara
Qaqortumi mittarfiliortoqarnissaa akuerineqassasoq, aamma
aatsitassarsiornerup ineriartornera eqqarsaatigalugu timmi-

sunnerusut tamatumunnga periarfissaqarnissaat
aamma sulissutigiuartariaqarparput.
Kommunimut akiitsut 56 millioner koruuniupput.
Tassa akileraarutit procentiisa arfineq-pingasut amerlaqaataat. Taakku amerlavallaarujussuarput akiliisitsiniarnerlu massakkornit ajornannginnerulersinniarlugu
inatsisit arlalitsigut allanngortinniarneqarnerat tamakkiisumik tapersersussavarput.
Akiliisinnaarsuugaluarluni pisortanut akiitsoqarneq
akuersaaginnarneqarunnaassaaq.
Inuiannguuvugut. Suleqateqaruattali angusaqarsinnaaqaagut.

sartorsuarnut
mittarfiliortoqarnissaa
ilanngullugu.
Sorsuunnersuit aappaanni angallanneq amerikamiunut pitsaanerpaajusimasoq imaanngilaq 2011-imi Kalaallit
Nunaannut namminersortunngorsimasumut pitsaanerpaajussasoq.
Issittumi Sakkutooqarfiup Narsarsuarmut inissinneqarnissaa
sulissutigaarput suliarlu taanna ukiup ingerlanerani kingusinnerusukkut aalajangiiffigineqarumaarpoq.
Naalakkersuisut tapersersussappatigut periarfissaqarluarpugut. Aammattaaq Ålborgimiit Kujataanut silaannakkut aqquteqalernissaa Ålborgip Kommunia timmisartortitseqatigiillu
soqutiginnittut suleqatigalugit ilungersuutigaarput.
Silap allanngornera silalu pillugu isumaqatigiissutit ukiuni
makkunani
silarsuarmioqatitsinnit
tannarineqaqaat.
Allannguutit tamakku kommunitsinni erseqqeqaat.
Qujanartumilli tamakku nunalerinikkut periarfissiinarata
arlalitsigut periarfissagissaarnerulersissimalluta.
Taamaakkaluartorli nunarsuarmi silap allanngoriartornera
eqqumaffigiuassavarput.
Nunaqarfiit inuerukkiartuinnarnerat maanna nalaassimavarput. Taamaammat nunaqarfimmiut siunissaqarnissaat qularnaarniarlugu qanoq iliortariaqarnersugut immitsinnut aperisariaqarpugut. Inuussutissarsiutinik ingerlatsivik ataatsimiititaliarlu nunaqarfinnik suleqateqarlutik tunioraavinnik tunisassiorfinnillu pilersitsisoqarnissaa anguniarlugu assorsuaq
suliaqarsimapput. Nunaqarfimmiulli illoqarfimmut nuukku-

NYE ÅBNINGSTIDER/AMMASARFIIT
NUTAAT:
Man-Fre / Ataa.-Tall.
Lør / Arfininngorneq

Silarsuarmi sunniuteqaqataarusuppugut.
Taamaaliussaguttali allat peqatigalugit siunissap ilusilersornissaa akuerilluinnartariaqarparput. Silarsuaq
ataqatigiilersimasoq mattuffigisinnaanngisarput inuuffigaarput.
Naalakkersuisut siulittaasorigaluata Jonathan Motzfeldtip
ukiortaami oqalugiaammi ilaani oqaasia isumaqatigilluinnarpara imaattoq: Nunarput kikkunnut tamanut asasiminut
inumminullu nunassaqqissutut isigaarput taamaattuarnissaalu ilungersuutigiuassavarput. Nuna tikikkuminartoq kikkunnut tamanut inuiaqatigiinnik sullisserusuttunut inissaqartoq.
Qanoq utoqqaatigineq, angutaaneq arnaanerluunniit, sumi
inunngorsimaneq, oqaatsit upperisarluunniit apeqqutaanngillat.
Ukiumi qaangiuttumi kikkorpassuit sulilluarsimanerat pillugu aammalu allat eqiingalluarsimasorpassuit qutsavigaakka.
Toqukkullu annaasimasavut ullormi matumani eqqaamavavut. Taakkuninngali eqqaamasavut suli pigaavut. Tamannalu
aliasunnitsinni tuppallersaataangaarpoq. Ukiumilu qaangiuttumi asasaminnik annaasaqarsimasut uummatinnit misiginneqatigaakka.
Illoqarfimmiut, nunaqarfimmiut kiisalu savaateqarfimmiut
aammalu Ikerasassuarmiittut Nalunamiittullu ukiumi nutaami ajunngitsumik iluanaarnermillu kissaappakka. Kissaatillu
taakkorpiaat aamma Danmarkimi nunanilu allani ikinngutitsinnut ilaquttatsinnullu ingerlatippakka.
Ukiortaami pilluaritsi.
Simon Simonsen
Borgmester

Vi har fået 6 forskellige voksduge hjem
i flotte farver og mønstre!

10:00 – 17:30
11:00 – 14:00

Søn / Sapaat
uk
Bogførings- & regnskabsassistance
v/ Else Høegh Møller
Email: ehmoeller@hotmail.com Mobil: 52 48 74

Nerriviup qaliinik kusanartunik
assigiinngittunik 6-nik tikittoqarnikuuvugut!

Problem med mindreårige på værtshuse
I 2010 har problematikken med mindreårige, der hærger
udenfor værtshusene om natten i weekenderne været stigende. Særligt er der nogle der syntes at det er en sport at snige
sig ind.
Direktør Jim Riis siger til Kujataamiu Nutaaq:
”Da det samtidig blevet besværligere for vore medarbejdere
at se om en gæst er 17,5 år eller 18 år og én dag, må der i
2011 tages drastiske skridt for at mindske problematikken.
Særligt er der en mindre gruppe unge, der gør sig uheldigt
bemærket ved både at lave ballade udenfor, og dem der prøver at snige sig ind”, siger Riis.
Sorte liste
Jim Riis fortsætter:
”Derfor indfører vi, fra og med den 1. Januar 2011 fremtidige karantæner. Dvs. at hvis en mindreårig bliver taget på
værtshuset får man”:
Første gang
En kraftig advarsel, smidt ud af stedet og kommer på vores
sorte liste.
Anden gang
Smidt ud af stedet. Forældrene får tilsendt en skrivelse.
Desuden får synderen 3 måneders karantæne fra de fylder 18
år.

Tredje gang
Smidt ud. Forældrene og politiet får tilsendt en skrivelse.
Karantænen udvides med ni måneder fra de fylder 18 år.
Dvs. sammenlagt ét år, med den anden advarsel.
Fjerde gang
Så er der ingen kære mor. Vedkommende får livsvarigt
karantæne fra både Pubben, Arctic Cafe og Hotellets bar.
Jim Riis oplyser overfor Kujataamiu, at der allerede i det nye
år er givet en tredje gangs advarsel, så denne person først kan
komme ind den dag vedkommende fylder 19 år.

-

elteknik for fremtiden
Siunissami innaallagisserineq

Sikringsanlæg
El-installationer
Patient- og nødkald
Industri-installationer
Brandalarm anlæg
Service
Maskinelektro
Skibs-installationer
Termografering
Data-installationer
Hvidevarer
Kommunikation
Storkøkkener
Antenneanlæg
Døgnvagt
Elevatorer
El butik
Belysningsteknik
Stort udvalg i lamper og hårde hvidevarer
Qinigassaqarluartoq qullinik errorsiviit
nillataartitsiviit allallu

Søren tlf. 494525
Hans tlf. 494650

Nanortalik afd.

Henvendelse til Jan Rasmussen for nærmer oplysninger og aftale om fremvisning på telefon:

TV-bokse til de nye tv-kanaler kan købes
hos Arssarnerit.

Jaraatooq B-1305
3920 Qaqortoq
Tlf: 642030
Fax: 642033
www.arssarnerit.gl
qaqortoq@arssarnerit.gl

Hus i 2 plan i alt ca.120
kvm. Sælges.
Indeholder: stueplan: entre med adgang til toilet,
badværelse og stor stuen, Bryggers med adgang til
nyt køkken. I stuen er der trappe til 1.sal:
1 stor værelse(stue)samt 2 værelser.
Der er nyt listeloft overalt. Og lige isat 2 nye
hoveddøre. Samt ny svalegang. Der er fortaget en
del istandsættelse -så huset fremtræder i pænt
stand . Der er oliefyr.
Huset sælges for højeste bud over 650.000kr. Som
det er og for findes.

TV-kut isiginnaagassanut nutaanut atortorissaarut
Arssarnerit-mi pisiarineqarsinnaavoq.

Arssarnerit A/S

Han fortsætter: ”Derudover opfordrer vi kommunen og politiet til en øget indsats på området, da store grupper af unger
fylder områderne omkring værtshusene i weekenderne.
Særligt de voldsomt berusede er generende for vore gæster,
når disse enten skal udenfor og ryge eller på vej hjem”, slutter direktør for Arctic Cafe, Pubben og Hotel Qaqortoq, Jim
Riis.

Qaqortoq afd.

Keld

tlf. 490230

Juullimi ukiortaassamilu pilluaritsi
Glædelig og godt nytår
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LIONS CLUB QAQORTOQ
ØNSKER ALLE ÉT
ET GODT NYT ÅR

Borgmesterens
nytårtale
Vi har taget hul på et
nyt år. Friskt og ubrugt
ligger det klar med
sine muligheder og
udfordringer - og klar
til, at vi tager fat med
vore håb og forventninger.
Det er nu 2 år siden at
Kommune Kujalleq
blev oprettet. Det var
været to spændende år,
men også krævende.
Vi har skullet sammenkøre 3 tidligere
kommuner til en og
Borgmester Simon Simonsen
det har været en stor
opgave for alle. Udviklingen er sket i respekt for de tre tidligere kommuner og de baggrunde de havde.
Som alle ved er vores nye kommune ramt af økonomiske
problemer, der både skyldes den generelle økonomiske
afmatning der har ramt verden, men også at fiskeriet har haft
store problemer sammenholdt med der er lagt politiske hindringer i vejen for en udvikling af mineindustrien fra naalakkersuisuts side.

Således modtager vi målt pr. borger væsentligt mindre i
udligningsordningerne end i de andre kommuner. Dette er
rigtig mange millioner pr. årsbasis. Vi har derfor rettet henvendelse til naalakkersuisut for at få rettet de eksisterende
økonomiske skævheder, hvor man tager fra de fattige og
giver til de rige kommuner. Det er mit håb at vi finder forståelse for at denne omvendte Robin Hood politik må ophøre.
Der er noget helt fundamentalt galt når der er 3 skatteprocenters forskel mellem hvad borgerne i de rige og i de fattigste
kommuner skal betale næste år.
Det er lykkedes at fastholde en god anlægsaktivitet i 2011
også selvom kommunen kun bidrager økonomisk i mindre
omfang. Således vil der blive bygget indenfor en lang række
områder. Som et eks. kan jeg nævne at selvstyret påbegynder
opførelsen af 64 nye lejligheder i år, hvor de første 24 opstartes.
Indenfor skoleområdet er vi i gang med skolerenoveringer i
Qaqortoq og i Nanortalik, medens vi står foran igangsættelsen af skolerenoveringen i Narsaq. Dette vil betyde gode vilkår for skolebørnene og lærerne. En god uddannelse er betingelsen for udviklingen af vores kommune og land. Aldrig er
så mange som nu ved at tage en videregående uddannelse.
Det giver håb for fremtiden. Vi er stolte over at kunne bidrage til dette, da vores kommune i høj grad er en uddannelseskommune. Vi arbejder ligeledes i samarbejde med forenin-

Svigtende skatteindtægter sammenholdt med
stigende sociale udgifter har medført at vi har
været nødsaget til at sætte skatteprocenten op,
ligesom daginstitutionstaksterne er blevet
hævet på baggrund af de nye procentsatser for
forældrebetaling der blev fastsat af inatsisartut, primært for de højestlønnede. Vi har gennemført store besparelser indenfor kommunens
drift og ikke mindst indenfor det administrative
område, men dette har ikke været tilstrækkeligt.
Vi har gennemgået skatteudligningsordningen
og har bemærket at kommunen er kommet i
klemme i den måde som ordningen er lavet på.

Qaqortoq Elektronikservice ApS

(Qaqortoq Vagtservice ApS)

Postboks 67 - Telefon 64 21 18 - Fax 64 12 71
Email: elektronikservice@qaqvagt.gl

• Installation / reparation af skibselektronik, tv, radio etc”
• Salg af omstillingsanlæg - Telefoni installationer - ADSL
• Netværksinstallationer
• Kig ind i Servicebutikken på Vestervej B-421, mange spændende ting.

gerne på at skabe forskellige kulturelle tilbud.
Alt for mange børn bliver fjernet og kommer i døgninstitution eller i en plejefamilie. Dette er en problemstilling som vi
alle er nødt til at forholde os til. Som forældre har man et
ansvar - også for sine børn.
På erhvervsområdet er der ydet en stor indsats på en række
områder, ligesom der er igangsat en målrettet opkvalificering
af arbejdskraften. Tiltag der vil blive intensiveret i de kommende år. Når mineindustrien starter og hvis de kommende
olieboringer skaber resultater, er det vigtigt at være klar.
Vi arbejder på at skabe grundlag for at få flere til at flytte til
Sydgrønland, men forudsætningen for befolkningsvækst er
økonomisk vækst. Fra kommunens side samarbejder vi med
erhvervslivet på at skabe fundamentet for at skabe flere aktiviteter og dermed flere indtægter. Vores økonomi skal baseres på flere erhverv og vi skal få flere af vores unge hjem
efter afsluttet uddannelse. Med mere uddannelse, udvikling
og nyskabelse når vi disse mål. Vi kommer ingen steder, hvis
frygten for at gennemføre forandringer er større end viljen til
at forbedre og forny. Skal vi skabe nye erhverv, må vi turde.
Det virker besynderligt at vi kan tage et afgørende skridt
mod at skabe en selvbærende økonomi, men at naalakkersuisut viger tilbage fra at ændre nultolerancen på mineområdet.
Vores canadiske naboer har ingen problemer med dette.
Mineralindholdet i Kvanefjeldet er så lavt at de end ikke er
omfattet at de canadiske regler på området.

Efter indførelsen og hjemmestyret og senere selvstyret er vi
blevet et forbillde for vores stammefrænder i vest. Vi må i de
kommende år bidrage til en gensidig udvikling og hjælpe
dem, hvor vi kan.
Vi venter spændt på drøftelserne i 2011 af transportkommissionens anbefalinger. Vi trænger til nytænkning af hele transportsituationen i kommunen, der er meget mangelfuld. I
denne forbindelse bør trafikmulighederne for Nanortlik forbedres markant. Det er mit håb at man siger ja til en lufthavn
i Qaqortoq og gerne i lyset af den kommende udvikling
indenfor mineområdet en atlantlufthavn. Den trafikløsning
der under anden verdenskrig var den bedste for amerikanerne er ikke nødvendigvis den trafikløsning der passer til et
selvstyret Grønland i 2011.
Vi arbejder på at få Arktisk Kommando placeret i Narsarsuaq
og denne sag vil blive afgjort senere i år. Hvis naalakkersiusut bakker os op, er der gode muligheder. Ligeledes arbejder
vi målrettet på at få etableret en atlantforbidelse til Ålborg
fra Sydgrønland i samarbejde med Ålborg kommune og inte-

Forudsætningen for erhvervsudvikling er ikke tilskud, men
at der skabes muligheder og rammer for at fremme væksten
i erhvervslivet. En ændring af nultolerancen på uranområdet
er langt at foretrække frem for tilskud. Giv os mulighederne
for at skabe økonomisk vækst selv og få skabt muligheder
for at få give vores arbejdsløse medborgere et arbejde og dermed et meningsfyldt liv med stolthed og ansvar.
Vi må i de kommende år udnytte den fordel som vores
geografiske placering og intensivere samarbejdet med
Canada og Island. Der er mange uudnyttede muligheder.

Sydgrønlands El ApS
V/ Per Holm
Alt I El udføres
Per Holm . . . . . . . . . . . . . . . 49 45 19
Knud Hansen . . . . . . . . . . . 49 26 19
Værksted . . . . . . . . . . . . . . 64 34 81
Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 19 41
E - mail: sydelogteknik@greennet.gl
Postboks 527
3920 Qaqortoq

resserede luftfartsselskaber.
Hele verden taler i denne tid
om klimaændringer og klimaaftaler. Her i kommunen er de
tydelige. Men heldigvis skaber dette bedre betingelser for
landbruget samt betyder at vi
også på en række andre områder har fordele. Men når det
er sagt, så skal vi fortsat være
meget opmærksomme på de
globale klimaændringer.
Vi lever i en tid hvor tendensen er fraflytning fra bygderne. Vi må derfor spørge om
hvorledes vi kan sikre fremtiden for borgerne i bygderne.
Fra erhvervsforvaltningens og
-udvalgets side har man gjort

Kommune Kujalleq
Boks 514 • 3920 Qaqortoq

Innutaasunut nalunaarut
Qallunaat nunaannut angalaniaruit eqqaamassavat najujaqarnermut uppernarsaammik inniminniisagavit aallarnissamut
sapaatip akunnera sioqqullugu.

en stor indsats i samarbejde med bygderne for at etablere
indhandlingssteder og produktioner. Vi må dog samtidigt
fortsat arbejde for at skabe muligheder for at de af bygdebeboerne der hellere vil rejse til byerne får muligheder herfor.
Gælden til kommunen er på 56 millioner kr. Det svarer til 8
skatteprocenter. Det er for meget og vi vil bakke helt op om
arbejdet med at ændre lovgivningen på en række områder så
inddrivelsen bliver lettere end nu. Det skal ikke længere
være acceptabelt at skylde penge til det offentlige, hvis man
har betalingsevnen.
Vi er et lille land. Men vi kan udrette store ting i fællesskab
med andre.
Vi ønsker indflydelse på verden. Men så må vi også fuldt og
helt være med til at forme fremtiden i fællesskab med andre.
Vi lever i en globaliseret verden, som vi ikke skal isolere os
fra.
Jeg er helt enig med afdøde landsstyreformand Jonathan
Motzfeldt der i en af hans nytårstaler sagde: Vi tror på og
kæmper for, at vort samfund fortsat fremover vil være et godt
hjem for os alle sammen, for alle os, der elsker dette land og
dets befolkning. Et gæstfrit land, hvor der er plads til alle,
der vil gøre en indsats for samfundet. Det gælder uanset
alder, køn, fødested, sprog og religion.
En stor tak skal lyde til de mange der har ydet en stor indsat
for os alle i det forgangne år og til de mange ildsjæle iblandt
os. På denne dag mindes vi dem, vi har mistet. Tilbage har vi
minderne om dem. Det er en stor trøst i vor sorg. Min vor
hjerteligste medfølelse går til dem, der har mistet en af deres
kære i det forgangne år.
Jeg ønsker alle i byer og bygder samt i fåreholderstederne og
Prins Christians Sund samt i Nalunaq et godt og lykkebringende nyt år. De samme ønsker går til vores venner og familie i Danmark og i udlandet.
Godt nytår.
Simon Simonsen
Borgmester

Erseqqissaatigissavarput Europamu (EU-p
iluani angalaniaruit uppernarsaammik E111-mik amma inniminniisagavit.
Najugaqarnermut uppernarsaat/E-111 inniminnerneqarsinnaavoq Kommune
Kujalleq-ata innuttaasunut saaffiginnittarfianut akeqarporlu kr. 52,00.
Qulaani taaneqartut atorneqarsinnaapput
tassanngaanartumik napparsimaleriataarnermi, kiguserilernermi aammattaaq
moms-mik utertitsinissamut.
Inissiarnersumik
Innutaasunut Saaffiginnittarfik

Orientering til borgerne
Skal du/I rejse til Danmark skal du/I huske
at bestille bopælsattest en uge før afrejse.
Vi skal gøre opmærksom på at, hvis du/I
skal rejse til Europa (indenfor EU skal du/I
også bestille en E-111.
Bopælsattest/EU-attest udstedes ved henvendelse til Kommune Kujalleq´s
Borgerservice og koster kr. 52,00.
Overnæsnte kan bruges til akut tandbehandling, sygdom samt refosion af moms.
Med venlig hilsen
Kommune Kujalleq´s
Borgerservice

Imerniartarfinni ukiukinnerusut siulliit pingasut iseqqusaasanani.
Pingajussaanik
ajornartorsiutaanerat
Anisinneqassaaq. Angajoqqaavi pinerluttaalisitsisullu allaffigineqassapput. Iseqqusaajunnaarneq sivitsorneqassaaq 18-ninik ukioqalerneraniit qaamatinik arfineqsisamanik, tassa aapassaanik sioorasaarinermi ataatsimut
katillugit ukioq ataaseq.

Imerniartarfiit silataatungaani sapaatip akunneraata naanerani ukiukinnerusut ajornartorsiutaanerat 2010-mi qaffariarsimavoq. Ilaanullu persaqqutsilluni isersinnaaneq unammissutinngorsimavoq.
Kujataamiu Nutaamut pisortaq Jim Riis oqarpoq:
”Sulisutta isertut 17-inik affarmillu imaluunniit 18-ninik
ullormillu ataatsimik ukioqarnersut ajornartorsiutiginerulersimavaat, ajornartorsiutillu tamatuma 2011-mi annikillisinnissaanut annertuumik qanoq iliuuseqartariaqarpugut.
Ingammik inuusuttut ikinnerusut ataatsimoorlutik imerniartarfiup silataani perulluliortarneri aammalu ilaasa persaqqutsillutik iserniartarneri”, Riis oqarpoq.
Iseqqusaajunnaarsitsineq
Jim Riis nangippoq:
”Taamaattumik januarip aallaqqaataaniit 2011 iseqqusaajunnaarsitsisarneq atuutitilerniarparput. Ima paasillugu, ukiukinneq imerniartarfimmiittoq tiguneqarsimappat, taava”:
Siullermik
Sakkortuumik nalunaarfigineqassaaq, anisinneqarluni iseqqusaangitsullu allattorsimaffiannut allanneqarluni.
Aapassaanik
Anisinneqassaaq. Angajoqqaavilu allaffigineqassapput.
Tamatumalu saniatigut 18-ninik ukioqalernerminiit qaamatit

Sisamassaanik
Asattuusisoqarunnaasaaq. Taamaasiortoq qaqugumulluunniit Pubben-imut Arctic Café-mut akunnittarfiullu imerniartarfianut iseqqusaajunnaasaaq”.
Ukiumi nutaami inuk ataaseq pingajussaa mianersoqqusaareernerata kingornagut pineqartoq aatsaat 19-ninik ukioqaleruni iseqqissinnaalissasoq Jim Riis Kujataamiumut paasissutissiivoq.
Nangipporlu: ”Tamatuma saniagut kommuni pinerluttaalisitsisullu kajumissaarpavut imerniartarfiit eqqaani, ingammik
sapaatip akunnerata naanerani, inuusuttuararpassuit eqiteruttaarnerat qanoq iliuuseqarfigeqqullugu. Ingammik aalakoorpallaartut isersimasunut allanut kamanaatsuliortarnerat aammalu anillutik pujortariartarnerat angerlarniartarneranullu
ajornartorsiortarnerit”, Arctic Café-p, Pubben-ip Hotel
Qaqortullu pisortaa Jim Riis naggasiivoq.

Bytte / Leje
Jeg er kvinde på 44 år, der er i gang med videregående uddannelse på Københavnsseminariet.
Jeg søger en lejlighed i Qaqortoq som jeg kan
låne/leje, eller bytte med nogen som skal på ferie i
DK i perioden den 25. juni til 20. august 2011. Jeg
er stille, rolig, ikke ryger og har styr på min økonomi. Jeg er allergiker over for firbenede dyr.
Jeg bor selv i Charlottenlund i en 42 km2 lejlighed
med altan, vask i kælderen. Der er indkøbsmulighed og nærmeste offentlige transport indenfor 100
meter og ca. 2 km til stranden og skov.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte
mig på email. Lottesara@gmail.com.
Med venlig hilsen.
Lotte Sara Rasmussen
Mobil. 29 79 77 92

OLIECOMPAGNIET ApS
Telefon 64 21 80 • Fax 64 26 72

Åbningstider

Mandag - Fredag
08.00 - 17.00
Lørdag
08.00 - 13.00
Derefter betjening via automat
Søndag lukket i vinterperioden
Udbringning sker i alle hverdage mellem 08.00 - 17.00
Bestilling til udbringning samme dag skal ske inden kl. 14.00

Autoriseret Yamaha forhandler

Makku kigutinnik
aserorsaapput
Suunuku seernartut aserugaat?
Kigutip qalequtaanik manngertumik arrortitsisartut tassaapput seernartumik aserukkat, ajutoornerli pereersimappat iluarseqqinneqarsinnaangilaq.
Taamatut aseruinerit cola-torpallaarnermit, paarnat isserinik
imerpallaarnermit imaluunniit ullut tamakkiallugit naatitanik
seernartutortarnernit pilersarput.
Kigutit seernartut aserugaat kissartumit nillertumillu malussajanerusarput, kigutinillu seersoorsitsisarlutik.
Kigutip qallequtaa manngertoq nunguissinnaavoq, tamatumalu kingorna kigutit sukkasuumik nunguillutik aatarput.
Paasissutissiisoq:
Dansk Tandplejerforening
Pisiassarpassuit nalinginnaasut kigutinik serorsaasuupput.
Aamakku.
Sodavanditortanngikkaanni kigutit aserorneq ajorput - taamaappa?
Qularutissaangilaq sodavandit ingammillu colat kigutit qallequtaanut manngertumut aserorterinerpaanut ilaamata, aammalu nalunngiliuk soorlu vitamineqarluartoq smoothie
aamma kigutinut nungullarsaalluartuummat?
Kigutilerisut peqatigiiffiata utaqqisarfinni nutaamik takutassiorsimapput suut kigutinik akornusiisartut takutillugit.
Tupaallaataangitsumik cola akornusiisartunit qullersaagaluartoq, ikinnerpaat ilimagisimassagunanngilaat aamma agurki
bananilu takuneqarsinnaasunut ilaamata.
Nioqqutissiat qanoq sungarnitsoqartiginerat takuneqarsinnaavoq. Suut tamarmik kisitsimmit 7-mit atsinnerusut sungarnitsoqaqaat.
Makku paarissavatit
Qinigassaq kigutinut pitsaanerpaaq tassaavoq imeq nalinginnaasoq, taana 7,4-mik sungarnissuseqarpoq. Kigutillu qalliutaanik manngertumik ajoqusiinerpaasartoq tassaavoq cola,
taana 2,4-mik sunganissuseqarpoq.

Tulleriiaarneri aajuku:
• Cola: 2,4
• Citroni: 2,5
• Safti ineriigaq: 2,7
• Vingummi: 2,9
• Sodavandi: 3,0
• Cider, breezers, hvidvini: 3,1
• Kiwi, blandet saft: 3,3
• Appelsin, is-te: 3,4
• Iipili: 3,5
• Rødvin, æblejuice, energidrikke: 3,6
• Jordbær, vindruer, smoothie kigutaarnalik/hindbærilik: 3,8
• Appelsinjuice: 3,9
• Immiaaraq, danskvandi akusaq: 4,1
• Tomati: 4,5
• Danskvandi nalinginnaq: 4,8
• Banani: 5,1
• Kaffi, avocado: 5,4
• Agurki: 5,6
• Gulerodi: 5,9
• Spinati: 6,4
• Immuk: 6,6
• Tii, kakaomælk: 6,7
• Imeq nalinginnaq: 7,4

Isikkorikkusukkuit taava ikiorsinnaavatsigit.
Isarussat, kontaktlinsit, seqinersiutit pinnersaatillu
Vil du se godt ud, så kan vi hjælpe dig.
Briller, kontaktlinser, solbriller og smykker.
Åbningstider

Ammarsarfiit
Ataas. - tall.
Mandag - fredag

10.00 - 17.00

Arfininngorneq
Lørddag

10.00 - 13.00

KUJATAANI
ISARUSSAT

BRILLER & KONTAKTLINSER
GULD & SØLV - URE
TLF. 64 15 12 - FAX 64 15 39

Ansvarsplacering
Fra det øjeblik vores børn kommer til verden og indtil de i en alder af 18 år bliver
myndige, er de forældrenes ansvar.
Ansvaret for børnene kan aldrig blive børnehavens, skolens eller nogen andres.
Børnehaven og skolen er bare heldige at de
kan være sammen med vores børn i så stor
en del af dagen.
Ansvaret er heller ikke flyttet fra forældre
til børn!
For at vores børn skal kunne tage imod
undervisning, skal vi som forældre sørge
for at de sover ordentligt om natten. De
skal helst have 9 timers søvn for at kunne
fungere i skolen.
Vi skal sørge for at de kommer i skole efter
at have fået morgenmad. Vi skal sørge for
at de ikke bliver sultne i løbet af dagen og
det allerbedste er selvfølgelig, hvis de får rigeligt med frugt
og grønsager i stedet for sodavand og pommes frites.
Vi skal også følge med i deres dagligdag. Hvis vi hver dag
gør det til en vane at spørge om de har haft en god dag, en

5-12-ILLU AKORNANNI UKIOQARPIT ?
MEERAQATITIT ALLAT ILAGALUGIT
NUANNISARUSUPPIT?
Sapaatit tamaasa assammik arsariartarit sungiusarneq ingerlanneqartarpoq nal.11.00-12.30
Ilaasortaanermut akiliut qaammammut 50,00 kr.

ER DU MELLEM 5-12 ÅR?
HAR DU LYST TIL AT HAVE DET SJOVT
SAMMEN MED ANDRE BØRN?
Hver søndag er der håndboldtræning kl.11.0012.30 for børn mellem 5-12 år
Medlemkontingent er 50,00 kr.pr.måned
Sungiusarfiit allat / Øvrige træningstider:
Ataasinngorneq / Mandag:
17.00-19.00 Senior damer
19.00-21.00 Senior herrer

Årgang 92-ældre
Årgang 92 ældre

Tallimanngorneq / Fredag
17.00-19.00 Senior damer
19.00-21.00 Senior herrer

Årgang 92-ældre
Årgang 92-ældre

Medlemskontingent for medlemmer over 18 år er
100,00 kr.
K-1933 Håndboldafdeling

god undervisning, et godt frikvarter og lignende, så mærker
børnene at vi interesserer os for dem og så vil de gøre en
større indsats for at vi skal høre noget godt. Opmærksomhed
er en god måde at vise kærlighed på.
Hvis vi kan få børnene til at forklare for os hvad de har lært,
så husker de det bedre og vil også her gøre en større indsats
for at lære det i skolen.
Børn har rettigheder, men de skal også have respekt for
omverdenen. At børn har rettigheder, er ikke ensbetydende
med at de skal bestemme alt.
Skolen og lærerne har også et stort ansvar. De skal forsøge at
putte så meget viden ind i hovederne på børnene uden at børnene mister interessen. Men lærerne i grønlands folkeskole
er meget godt klædt på til at leve op til det ansvar.
Det er ved lov bestemt hvad børn skal lære. Denne læreplan
er udfærdiget fra højeste sted og ud fra denne laver alle lærere en undervisningsplan. Undervisningsplanen deler skoleårets aktiviteter op på år, måned og uge. Lærerne får løn for at
lave den og det er enhver forælders ret at få den at se. Denne
plan kan også fortælle eventuelle vikarer, hvad børnene skal
lave i for eksempel en uge hvor læreren er ude at rejse, eller
er syg. Man kan som forælder se undervisningsplanen, til
forældremøde på skolen.
Herudover vil vi også gerne nævne at skolebørn i dag ikke er
så forberedte på at læse videre. Der er desværre en kedelig
tendens på uddannelsesstederne, med hensyn til frafald.
Frafaldet skyldes selvfølgelig mange forskellige ting, men en
af de væsentligste årsager er manglende modenhed. Børnene
er ikke klar til at læse videre. Ikke alene fagligt, halter de
bagud, men de har ikke længere nogen god arbejdsmoral.
Arbejdsmoral skal de lære hjemmefra!
Lad os tage fat på vores ansvar som forældre og leve op til
det. Det betaler sig igen tusind gange når vi ser vores børn
klare sig godt.
På vegne af skolebestyrelsen
Alibak Hard

Svar på “Vi mangler et sted at være med
vores musik”!
"Vi arbejder ikke efter, hvad der er blevet sagt i medierne.
Derfor skal vi opfordre kommunens indbyggere til at bruge
de relevante kanaler, når de skal rette en eller anden form
henvendelse til Kommune Kujalleq.
På den måde skal alle sager såvel nye som andre, der kræver
en nærmere undersøgelse , gå via den normale administrationspraksis, og ligeledes sikres sagens behandling på den
måde.
Jeg vil nu tage en lille udpluk fra en af formålsparagraferne:
"Børn med specielle evner: Børn og unge skal sikres mulighed for at vise deres evner i samarbejde med folk indenfor bildende kunst/ teaterverden
m.m."
Med hensyn til artiklen i Kujataamiu opfordrer vi, at man
begynder at undersøge de eventuelle muligheder for
sagens videre behandling i samarbejde med de respektive
forvaltninger. På den måde kan man komme skævheder
og andre uoverenstemmelser til livs.
Som bekendt er Kommune Kujalleqs økonomi nu nået til
smertegrænsen; det mærker vi tydeligt i Kultur, - Fritids -og
Forebyggelsesområdet. Vi kan ikke undgå at spare, for budgetterne er blevet strammere og strammere.
Derfor er det føromtalte opråb en opfordring, som skal
ingangsættes ved henvendelse til respektive kanaler.
Med venlig hilsen,
Kiista P. Isaksen,
fmd. for udvalgene Kultur, Fritid og Forebyggelse.

Kalaallit Røde Korsiat
Qaqortoq afd.
ønsker alle medlemmer, kunder, sponsorer og frivillige medarbejdere et godt nytår.
Vi takker for de mange bidrag og den megen hjælp, som
Kalaallit Røde Korsiat gennem året 2010 har modtaget.
Uden denne hjælp og støtte kan Kalaallit Røde Korsiat ikke
arbejde for det humanitære formål, at give støtte til trængende både lokalt og globalt.
Uden frivillige, kan vi ikke holde genbrugsbutikken åben.
Tak til jer, som trofast fortsætter en dag om ugen eller en dag
om måneden.
Også tak til de frivillige, som igen og igen stiller op til enkelte arrangementer, I er uundværlige for os.
Igen i 2010 har vi modtaget meget godt tøj og flere brugbare genstande til salg i genbrugsbutikken. Tak til alle jer, der
omhyggeligt afleverer rent og helt tøj.
Vore sponsorer hjælper os med at holde omkostningerne
nede.
Tak til kommunen, som sponsorere husleje, tak til
Nørskovgruppen for stort og småt, tak til NP som utrætteligt
sponsorerer kørsel for os, tak til BK Revision for tilbagevendende afslutning af vores årsregnskab, tak til Brugsen,
Pissiffik, Sømandshjemmet og Højskolen som altid er positive når vi henvender os.
Vi vil heller ikke glemme at takke lokalavisen og lokalradioen for god støtte.
Vi vil gerne rette en speciel tak til Royal Arctic Line, for

sponsorering af fragt af 22 kasser tøj til Kommunens sydlige
bygder. Godt tøj, som de manglede, og som vi havde i overskud i butikken.
Husk! Genbrugsbutikken holder igen åbent efter vinterferien
den 27. januar om onsdagen, torsdagen og fredagen kl 1517,30 og lørdag kl 10,30-13,30.
På kulturaftenen den 22. januar kan I dog også finde os i genbrugsbutikken.
Og husk, at du stadig kan betale dit medlemskontingent i
genbrugsbutikken.
På vegne af bestyrelsen
Tove Blidorf

Kalaallit Røde Kors-iata
Qaqortumi immikkoortortaqarfiata
ilaasortat,pisisartut, aningaasaliissuvut, piumassutsiminnillu
ikiuutartut tamaasa ukiortaami pilluaqquvai.
Ukiup 2010-p ingerlanerani aningaasaliisimasorpassuit
ikiuusimasullu tamaasa qutsavigaavut.
Tamakkoqanngikkaluarpammi Kalaallit Røde Kors-iat illoqarfitsnni silarsuarmilu ikiotarialinnut sullisiniarluni ingerlasinnaasimassanngikkaluarmat.
Pisiniarfitsinni piumassutsiminnik ikiuutartoqanngippat pisiniarfipput ingerlasinnaangikkaluarpoq.Qutsavigaasi sap.ak.
imlt.qaammammut aalajaallusi sulisinnaasimagassi. Aamma
qujanarsuaq aaqqissuusisarnitsinni aalajaalutik ikiuissallutik
nalunaartarsimasut pinngitsoorsinnaanngilarsimi.
2010-mi aamma atisanik allanillu atoqqinneqarsinnaasunik
pajuttittarsimavusut.Qutsavigniarpavut atisanik peqqissaakanik ipiitsunillu tunisisarsimasut.
Aningaasaliisutta isumagaat aningaasartuutivut matussusernissaat.
Kommuunimut
qujavugut
illussaqartimmatigut,
Nørskovgruppimut ikiuisarnerpassuinut, NP køreskolimut
qasusuillini angallassassat isumagisarmagi, BK-revisionimut
naatsorsuutinik ikiuutarneranut, Brugsen, Pisiffik,
Sømandshjemmi,Sulisartut Højskoliallu tamatigut ikiuunisamut piarersimasarmata.
Ilanngutinngitsoorsinnaanngilagut Kujataamiu Nutaaq
Qaqortullu radiuva tapersuinerinut.
Immikkut qujaffiginiarparput Royal Arctic Line.
Nunaqarfinnut kujalliunerisunut atisanik amigaataasunik
nassiussuinitsinnut akeqanngitsumik sullissisimaneranut.
Atisat atorfissqartitaat pisiniarfitsinniit nassiussagut.
Iqqaamajuk!
Atornikuerniarfik sulinngiffeqarnerup kingorna ammaqqissammat 27. januar.
Pingasunngorneq,sisamanngorneq,tallimanngornerlu nal.
15-17.30, arfininngorneq nal. 10.30-13.30.
Aamma 22.januarimi ukiortaasiortitsinitsinni ammassaagut.
Siulersuisut sinnerlugit
Tove Blidorf

Igalaamerngit igitassat

arsinnaaffiat nassaarissavarput.

Kommunip suliassarpassuisa ilaat tassaavoq innuttaasut
eqqagassaatiminnik naleqquttumik - tassa pisariitsumik, akikitsumik avatangiisinullu ajoqutaannginnerpaamik eqqaasinnaanissaat isumagissallugu. Kommunillu maanna eqqagassalerineq anartarfilerinerlu suliariumannittussarsiorpai
(uani takuneqarsinnaavoq www.kujalleq.gl). Tassunga atatillugu 2011-ip aallartinnerani eqqagassat ikuallanneqarsinnaasut Narsamiit Qaqortumut nakkutigisaasumik Ikuallaavimmi
ikuallanneqarfissaannut assartorneqartarnerat kommunip
aallarteriissavaa.

Igalaamerngit igitassat eqqartorneqartillugit aamma illoqarfimmi puiaasat aseqqukut eqqaanngitsoortariaqanngillat.
Kusanaaginnaratik aamma meeqqanut, qimminut allanullu
ulorianarsinnaapput. Qaqortumi imerniartarfiutillit ilungersorlutik imerniartarfiit eqqaat puiaasakoqartinnaveersaarpaat, igalaamininikkaanngallu sanertarlugu. Innuttaasulli kajumissaarneqartariaqarput illoqarfimmi puiaasanik eqqaasaqqunagit, kisianni igalaaminernut containerimut igittaqqullugti - imaluunniit pisiniarfinnut utertittaqqullugit!

Eqqagassat ikuallanneqartarneranni igalaaminerpassuit ajornartorsiutaasarput - igalaamerngimmi ikumalluarneq ajorput
arsakoqartaqalutillu. Taamaammat containerit igalaaminernik eqqaaviit arfinillit misiligutigalugit kommunip pisiarai
illoqarfinni marluusuni tamani inissinneqartussanngorlugit.
Siunertaasorlu tassa tassaavoq innuttaasut igalaaminernik
(puiaasat, mamalaajit puui assigisaallu) eqqaavinnut igitsinaveersaartalissasut; kisiannili containerinut igalaaminiisivinnut igitsisalissasut. Igalamiinikoorfik Qaqortumi brugsenip/kommunip allaffiata eqqaanut ilineqassaaq, illoqarfiup
qeqqarmiunut naatsorsuusaalluni, taavalu Nipinngaami
Sparip eqqaaniittoq blokkermiunut, Kimmernarmiunut
Qaavarmiunullu naatsorsuusamik ilisisoqassalluni.
Containerit marluk atorlugit soorunami illoqarfik tamakkersinnaanngilarput; aallaqqaammulli igalaamerngit qanoq
amerlatigisut eqqagassaniit peerneqarsinnaanersut paasiniarneqarpoq. Igalaamerngit katersukkat siullermik eqqaavissuarmut iginneqartassapput kingusinnerusukkullu atoqqinneq-

Qaqortoq
VVS-Service ApS
Boks 59 • 3920 Qaqortoq
Alt i vand, varme og sanitet
samt oliefyrservice

Fali. . . . 49 41 11
Telefon. 64 20 77
Fax. . . 64 26 77
Værksted: Masarsuk B-762

Leif Baadh aamma Birger Kristoffersen
Kommune Kujalleq, Teknikkeqarfik

Glas-affald!
En af kommunens mange opgaver er at sørge for at borgerne
kan komme af med deres affald på en hensigtsmæssig - nem,
billig og miljøvenlig måde. Lige nu har kommunen dag- og
natrenovationen ude i licitation (kan ses på
www.kujalleq.gl). I den forbindelse vil kommunen allerede i
starten af 2011 starte en transport af brandbart dagrenovation
fra Narsaq til Qaqortoq hvor det vil blive brændt kontrolleret
af i Affaldsforbrændingen.
Et problem i afbrændingen af dagrenovation har været de
store mængder glas - dels brænder glas ikke særlig godt og
dels giver det en mængde slagger. Derfor har kommunen
som et forsøg indkøbt 6 glascontainere som stilles op med to
i hver by. Det er så meningen at borgerne skal undlade at
komme glas (flasker, syltetøjsglas og lignende) i affaldsposerne; men i stedet i en af glascontainerne. I Qaqortoq opstilles én ved Brugsen/Rådhuset, som skal dække midtbyen og
så opstilles der én ved Spar på Nipinngaaq for boligområderne ved blokkene, Kimmernat og Qaava mm. Vi kan selvfølgelig ikke dække hele byen med to containere; men i første
omgang, er det et forsøg for at finde ud af, hvor meget glas
vi kan få fjernet fra dagrenovationen. Det indsamlede glas vil
i første omgang blive deponeret på dumpen og vi skal så
senere finde en genanvendelse. Knust glas kan f.eks. bruges
som underlag i opbygning af veje.
Når talen falder på glas-affald skal der også lige falde en
bemærkning om knuste flasker i bybilledet. Dels ser det ikke
pænt ud og dels udgør det en fare for børn, hunde og andre
som kan komme til skade. Værtshusholderne i Qaqortoq gør
et stort arbejde for at undgå knuste flasker omkring værtshusene og fejer når der alligevel kommer glas-affald. Men der
må appelleres til borgerne bredt om ikke at smide flasker i
byen, men smide dem i glascontaineren - eller bedst at indløse panten i butikkerne!
Leif Baadh og Birger Kristoffersen
Kommune Kujalleq, Teknisk Forvaltning

ilimanarpoq. Ilimanarluinnarporlu komUkiutuni tulleriinni Kommune tuunissaa
muni aningaasanik isertitsisutaasinnaasunik nutaanik nassaarsiornissaa, sullissinerup appartinnginnisKujallermut unamminartut
saa eqqarsaatigalugu. Kommuuni sipaartussaavoq

Siunissaq qanoq issava?
Marie Lyberth Mathiassen-mit

Aningaasaqarneq
Nunarsuarmi aningaasarsiornerup ingerlanerlunnera sunniutaat nunat tamangajammik malugaat. Aningaasarsiornerup
ingerlanerlunnera Kommune Kujallermi suli malunnaateqarpoq. Aatsitassarsiornerup aallartinnissaa suli utaqqimaarneqarpoq. Sanaartorneq siullermiit annikinneruvoq.
Aalisartut piniartullu ilungersunartorsiorput, allaat ilaasa
inuussutissarsiutertik qimallugu aallamik inuussutissarsiuteqalersimapput. Kommuunimi suliffissaaleqisut amerlaqaat,
borgemsterimiillu paasisat naapertorlugit novemberimi
2010-mi 5-600 missaaniissimallutik. Suliffissaaleqisut ilaatigut aningaasanik kommuunimiit ikiorserneqartussaapput,
ulluinnarni inuuniarneq eqqarsaatigalugu. Tassunga tunngatillugu eqqarsarnarpoq Kalaallit Nunaata sinneranut naleqqiullugu ajoraluartumik Qaqortumi inigisaminiit anisitaasut
amerlanerpaasimanerat. Ilaqutaasunut sunniutaasut artornarsimassaqaat.
Nunat siuarsimasut assigalugit Kalaallit Nunaanni aamma
utoqqaat amerliartorput. Taakkulu utoqqaat ilaat ilaatigut
annertuumik ikiorserneqarnissaminnik pisariaqartitsisarput.
Angerlarsimaffimmi ikiortit, utoqqaat inigisaat, utoqqarmiut
atorlugit utoqqaat ikiorserneqartarput. Ikiuinerlu taamaattoq
nunap pii kisiisa atorlugit ikiuineruvoq, kisianni utoqqaat
annerusumik pisariaqartitsisinnaapput. Tassa utoqqaat amerliartuinnartut annertuumik paaqqutarineqarnissaminnik pisariaqartitsipput. Ilaatigullu kommunimi utoqqarnut sullissineq ikorfartuussineq eqqortoq imaluunniit pisariaqartinneqartoq tunniunneqartarnersoq apeqquserusunnartarpoq.
Kommunip pisinnaasai ilisimasaalu utoqqarnut ikiunissamut
pigineqarpat?
Nunarsuarmi, kalaallini inuiaqatigiinni, inuussutissarsiutini,
inuit amerlassusaasa allangoriartornernerisa aningaasat atorneqartut isertuniit amerlanerunerannik ajoraluartumik kinguneqarpoq. Kommunalbestyrelsimut allaffinnilu immikkoortortaqarfinnut sullissinerup taamaaginnarnissaa anguniarlugu aningaasat tassunga atugassat nassaarinissaat unamminar-
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- Nuannisarneq Ipiitsoq
Proffessionel Rengøring, God Service
- En ren fornøjelse

aammalu sipaarniarneq ingerlatereernikuullugu, siunissami
kommunimi immikkoortortaqarfinniit sullissinerup taamaaginnarnissaa naatsorsuutigineqarsinnaassanersoq apererusunnarpoq.
Allarluinnarmut tunngatillugu, borgmesterip ukiortaami
oqalugiaammini kommuunerujussuanngornerup ukiunik
marlunngortorsiornera eqqaava. Namminerlu tamanna
eqqaariarmagu, kommuunerujussuanngortitsineq qanoq
ingerlassimanersoq paaserusunnarsivoq.
Kommuunit siullermik aaqqissuussaanerannut naleqqiullugu
massakkut aningaasartuutit apparnikuuppat? Innuttaasunik
sullissineq pitsaanerulernikuua? Qanoq isilluni kommuunip
pitsannguutit uuttussavai? Sulisummi? Sulisut taakku qanoq
isumaqarpat? Kommuninik nutaamik aaqqissuussineq naammassereerpa imaluunniit suli ingerlava? Qaqugu naammassisutut naatsorsuunneqassava?
Angallannikkut pissutsit
Inuussuutissarsiutit ingerlalluarnissaannut angallannikkut
pitsaasumik pissutsit tunngaviit pingaartuupput. Kujataanilu
angallannikkut pissutsit nalunngisatsitut ajortorujussuullutik. Taamaammat angallanneq pitsanngunngippat inuussutissarsiutinik ineriartortitsinissamut ajoqutaasinnaanerat naatsorsuutigineqarsinnaavoq. Inuussutissarsiutitigut ineriartortitsinissamut suliniutit pitsaasuugaluartut angallannermi pissutsit ajorneri pillugit maangaannarsinnaapput.
Angallannikkullu aqqutit unamminartut annerpaartaraat siullerpaanullu ilagitillugu sukkasuumik aaqqitassaq.
Kommunalbestyrelsillu ataasimoortup, qanoq parteeqaraluaraanniluunniit, sumi aggersuugaluaruniluunniit suliassat
unamminartut eqqartukkakka suleqatigiillutik aaqqittariaqarpaat,
suliffeqarfiit
aamma
minnerunngitsumik
Naalakkersuisut peqatigalugit.
Siunissamilu Kujataanut anguniagassat tassaasariaqartut:
- angallanneq pissusissamisut ingerlasoq
- inuussutissarsiorneq ingerlalluartoq
- sulerusuttunut suliffissat
- kommuunimut akileraarutitigut isertitat amerlanerit
- utoqqarnut ikiortariaqartunut naleqquttumik ikiorneqarneq
- kommuunimi immikkoortortaqarfiit pitsaasumik
erngertumillu sullissilluartut
- il. il.
Kissaatigisaq
Kommuunerput ingerlalluartoq tulluusimaarutigisinnaasarput

Akisussaaffik
inissinnera
Meeqqat inunngorneraniit 18-liinissaata tungaanut angajoqqaat akisussaaffigivaat. Akisussaaffik meeqqerivimmut atuarfimmuulluunniit tunniunneqarsinnaanngilaq.
Meeqqeriviit atuarfillu iluanaaginnarput meeqqagut piffissami taamak sivisutigisumik ilagisinnaagamikku.
Angajoqqaat meerartik akisussaaffigivaat!
Meeqqat atuarnissamut piareersimalluassagunik uagut angajoqqaasugut unnuakkut sinilluarnissat isumagissavarput. Meeqqat sapinngisamik unnuakkut nalunaaqutap
akunneri 9t sinittassapput.
Meeraq atuariannginnerani ullaakkorsioreersimanissaa isumagissavarput. Ullup ingerlanerani
kaannginissaat aamma isumagissavarput. Soorunami pitsaanerpaassooq naatitanik frugtinillu nerisaqarunik - sodavandiunngitsut pommes fritesiinngitsullu.
Meeqqap ulluinnaa malunnaavigissavarput. Ileqqorilerutsigu
meeraq aperinissaa ulloq qanoq ingerlasimanersoq, atuarnera qanoq issimanersoq, anitsiarfiit nuannersimanersut allallu;
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taava meeraq soqutigineqarluni misigisimassooq. Meeraq
soqutigineqarluaruni atuarfimmi ilungersornerussooq.
Meeraq malinnaaviginissaa aamma asanninneruuvoq.
Meeraq oqaluttuartissinnaagutsigu sunik ilikkagaqarsimanersoq, taava ilikkakkani eqqaamalluarnerussavai, taamaasillunilu aamma atuarfimmi ilungersornerussooq.
Meeqqat assigiinngitsunik pisinnaatitaaffeqarput kisianni
avatangiisertik ataqqinissaat ilikkassavaat. Pisinnaatitaaneq
isumaqanngilaq suna tamaat nammineq aaliangiiffigissallugu.
Atuarfik ilinniartitsisullu aamma annertuumik akisussaaffeqarput. Atuartitsineq meeqqanut soqutiginarsassavaat.
Nunatsinni ilinniartitsisut tamanna piginnaaneqarfigilluarpaat.
Meeqqat suut ilikkagassarinerat inatsisitigut aaliangerneqarnikuuvoq. Tamakkullu aallaavigalugit ilinniartitsisut pilersaarusiortarput ukioq, qaammat sapaatip akunneralu qanoq
ingerlassanersoq. Pilersaarut taanna sananissaanut ilinniartitsisut akissarsissutigisarpaat, angajoqqaat kikkulluuniit takusinnaassavaat. Pilersaarut taanna vikarimik atorneqarsinnaavoq ilinniartitsisoq angalassaguni sivisulaammilluunniit napparsimassagaluaruni. Atuarfimmi ataatsimiinnerni takuneqarsinnaavoq.
Siulersuisuniit erseqqissaatigerusupparput ukiuni makkunani atuarfimmiit soraarummersut ilinniaqqinnissamut piareersimanngitsut amerlasuusut. Ilinniarfinni uniinnartartut ajoraluartumik amerlavallaarput. Uniinnarneq soorunami assigiinngitsunik pissuteqarsinnaavoq, kisianni ilinniarnissamut
piareersimannginneq immikkut taaneqartarpoq.
Sulerusussuseqannginneq annertuumik ajornartorsiutaavoq,
sulerusussuseq angerlarsimaffimmi ilikkartussaavaat!
Angajoqqaatut akisussaaffipput takutilluartigu. Akissarsiaa
unaavoq: Meeqqavut inuunermi iluatsilluartoq.
Atuarfiup siulersuisui sinnerlugit
Alibak Hard

“Qaqortumi inuusuttuniit kommunimut
suaarut”
“Tusagassiuutitigut nalunaarutit aallaavigalugit sulineq ajorpugut taamaattumik innuttaasunut kaammattussavarput
sunaluunniit aaqqitassat akisussaasumut Kommune
Kujallermut siullermik saaffiginnissutiginiakkani suugaluartunilluunniit saaffiginnissuteqartaqqullugit, taamaasilluni
suliat aallartinneqartariallit imaluuniit misissugassaasut
tamarmik aaqqissugaanermi aqqutit malillugit ingerlasinnaasassagaluarmata aammalu taamaasilluni suliassat suugaluartulluunniit suliarineqarnissaat qulakkeerneqassammata.
Anguniagassani allaqqasut tigulaariffigissavakka ukuusut:
“Immikkut ittumik piginnaanillit:
Meeqqat inuussutuaqqallu qulakkeerunneqarnerisigut periarfissinneqassapput eqqumiitsuliornerminnik nittarsaanissaminnut eqqumiitsuliortut/isiginnaartitsisartut il.il. suleqatigalugit”.
Kujataamiuni saqqummiunneqartumut kaammattuutigisariaavoq sapinngisamik sumiiffinni oqartussaasut suleqatiginerisigut periarfissaasinnaasunik misissuinerit ingerlateqqullugit, taamaasilluni aaqqiinnerit imaluunniit taammaattoqarsinnaangippat suliat naammassinissaat suleqatigiinnermik
aallaaveqartumik ingerlanneqarsinnaassammata.
Taamaattoq naluneqanngitsutut Kommune Kujallermi aningaasatigut maanna ilungersunartorsiorfiusumik atugaqarpugut, tamannalumi Kultureqarnermut Sunngiffimmut
PItsaaliuinermullu aamma malugisimaqaarput, ileqqaarnerit
maanna atuunnerinik pinngitsoorsinnaangilarput aningaasaliissutit annikilliartortut atugarinerini aningaasanik atuilluarnissaq. Taamaattumik kaammattuut tassaavoq maanna suliniarnissaq saaffigininnikkut aallartisarneqassasoq.
Inussiarnersumik
Kiista P.Isaksen Kultureqarnermut Sunngiffimmut
Pitsaaliuinermullu ataatsimiititaliap siulittaasuat”

Det ødelægger dine
tænder
En lang række hverdagsprodukter giver tænderne uoprettelige syreskader. Se listen her.
Hvad er syreskader?
Syreskader er ætsninger af tændernes emalje, og når skaden
først er sket, er den uoprettelig.
Skaderne opstår bl.a. ved hyppig indtagelse af cola, juice
eller ved dagligt indtag af sure frugter.
Tænder med syreskader er særligt følsomme over for temperaturpåvirkninger og kan give isninger i tænderne.
Det tynde emaljelag på tænderne kan forsvinde, hvorefter
tænderne meget hurtigt destrueres helt.
Kilde: Dansk Tandplejerforening
Så længe man holder sig fra sodavand, undgår man syreskader på tænderne - eller gør man?
Der er ingen tvivl om, at sodavand og især cola ligger højt på
listen over ting, der er hårde mod tændernes emalje, men vid-

ste du for eksempel, at den vitaminfyldte smoothie også slider på tænderne?
Tandlægeforeningen har lavet en opdateret plakat til venteværelset, der oplyser om, hvad der kan give syreskader. Og
mens cola ikke overraskende topper over ting, der giver syreskader, er det nok de færreste, der havde forventet at se agurker og bananer på listen.
Produkterne er sat op på en ph-skala, der viser surhedsgraden
af de forskellige ting. Alle værdier under syv er udtryk for en
høj surhedsgrad.
Det skal du passe på
Det mest sikre valg for tænderne er postevand, som har en
ph-værdi på 7,4. Og det, der slider mest på tændernes emalje, er cola, som har en surhedsgrad på 2,4.
Se hele listen her:
• Cola: 2,4
• Citron: 2,5
• Drikkeklar saft: 2,7
• Vingummi: 2,9
• Sodavand: 3,0
• Cider, breezers, hvidvin: 3,1
• Kiwi, blandet saft: 3,3
• Appelsin, is-te: 3,4
• Æble: 3,5
• Rødvin, æblejuice, energidrikke: 3,6
• Jordbær, vindruer, smoothie med blåbær/hindbær: 3,8
• Appelsinjuice: 3,9
• Øl, danskvand med citrus: 4,1
• Tomat: 4,5
• Danskvand uden citrus: 4,8
• Banan: 5,1
• Kaffe, avocado: 5,4
• Agurk: 5,6
• Gulerod: 5,9
• Spinat: 6,4
• Mælk: 6,6
• Te, kakaomælk: 6,7
• Postevand: 7,4

Qujassut
Arno Lindgren Hansen
Ueq,ataata,aataa,saqeq toqukkut qimagunnerani
qamannga pisumik qujaniarpugut,napparsimavimmut, erinarsoqatigiinut,naasorpassuarnullu ilisaanerani, kiisallu minnerunngitsumik ajunngikallarmmat
suliqatigisimasaanut.
Inuulluaqqusilluta
Nulia,erneri, erngutaa ukuaq ukuassaalu

Kommune Kujalleq
Boks 514 • 3920 Qaqortoq

Atorfik inuttassarsiugaq

Qarasaasialerinermi ikiorti
sapaatit akunnerannut akunnerit 20-it
Kommune Kujallermi Teknikkeqarfik 2011-imi januarip naaneraniit sapaatit akunnerinisa arfineq-pingasut missaanni sapaatit akunnerannut akunnerni 20-ini sulisartussamik qarasaasialerinermi ikiortimik pissarsiorpoq.
Qarasaasianik paasisimasaqarluarnissat pingaartinneqassaaq. Geografiske Informations Systemit (se
www.nunagis.gl) suliarisassavatit. Kommunip teknikeriisa suliassannik ilitsersuutissavaatsit.
Sulineq annermik Qaqortumi Teknikkeqarfimmi pissaaq. Sulineq eqaatsumik aaqqissunneqarsinnaavoq
(ullukkut -unnukkut - weekendini). SIK-ip isumaqatigiissutai (18-it sinnerlugit ukioqaruit akunnermut 80,70 kr.)
naapertorlugit akissarsiaqartitsisoqassaaq.
Qinnuteqaatit illit pillutit paasissutissanik aammalu qarasaasianik suliaqarnermi misilittakkannik imaqassaaq
Teknikkeqarfimmiillu, Majavej B-1196, Box 514, 3920 Qaqortoq, tiguneqareersimassalluni kingusinnerpaamik
ataasinngorneq 24. Januar 2011 nal.12.00.
Paasissutissat sukumiinerusut suliniummik aqutsisumit Birger Kristoffersenimit, Teknikkeqarfik,
64 54 04, atorlugu pissarsiariniarneqarsinnaapput.

Stillingsopslag

IT-medhjælper
20 timer om ugen
Kommune Kujalleq's Tekniske Forvaltning søger en IT-medhjælper 20 timer om ugen i ca. 8 uger fra udgangen af januar 2011. Arbejdet vil bestå i at udføre digitalisering af planer og inddatering af data til den nye kommuneplan.
Der vil blive lagt vægt på at du er fortrolig med at arbejde på computer. Du kommer her til at arbejde med
Geografiske Informations Systemer, som NunaGIS (se www.nunagis.gl). Kommunens teknikere vil instruere
dig i arbejdet.
Arbejdet vil primært foregå i Teknisk Forvaltning Qaqortoq. Arbejdstiden kan tilrettelægges fleksibelt (dag aften - weekends). Aflønning vil ske efter SIK overenskomst (80,70 kr i timen, hvis du er over 18 år).
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om dig selv og hvad du har af erfaring med at arbejde med computer og være Teknisk Forvaltning, Majavej B-1196, Box 514, 3920 Qaqortoq i hænde senest mandag den 24.
Januar 2011 kl 12.00.
Yderligere oplysninger om arbejdet kan fås hos projektleder Birger Kristoffersen, Teknisk Forvaltning, 64 54
04.
Teknisk Forvaltning Qaqortoq

Kommune Kujalleq
Boks 514 • 3920 Qaqortoq

ANGAJOQQAANIK PIKKORISSAANEQ.
Sumiiffik:
Ilaqutariinnik Sullissivik

Piffissaq:
24. januar - 19 februar 2011

Qaqugukkut:
Ataasinngornermiit - Tallimanngornermut nal. 9.00 - 12.00

Ilinniartitsisut:
Cecile Jeremiassen, pædagog
Mira Rasmussen, psykolog
Maria Tausen, Familievejleder/Misbrugsbehandler
Katrine Isaksen, Social Medhjælper
Avataaningaanniillu ilinniartitsisut

Sammisassat:
Uge 4
Ataqatigiinneq, inuiaqatigiit, ilaqutariit amerlasuunik/ ikitsunnguanillu innuttallit, akornutaasinnaasut, pissutsit
meeqqat angajoqqaat akornanni, ilaqutariit ataatsimoortillugit angajoqqaajusullu ataatsit, ataatsimoorneq,
maqaasineq, nalaataqarnerlunnerit, ingerlalluarneq, attaveqatigiinneq.
Uge 4
Ilisimasat, meeqqap ineriartornera pisariaqartitaalu, asanninnerup aqqani oqariartuutit, perorsaariaatsit, akisussaaffik, unamminartut, ”nammatavut”, tulleriiaarinermi pingaartitat aappariinnerlu.
Uge 6
Isumalluutit, piffissamik atorluaaneq, angerlarsimaffik, kiap suna suliarissavaa, pisinnaatittaaffii, aningaasanik
naatsorsuineq, akisussaafik, nerisaqarneq, timersorneq, sinik, aangajaarutit, ilaqutariit.
Uge 7
Piorsarsimassuseq anersaarlu, kalaallit piorsarsimassusaat, sumiuussuserlu, aporaanneq, piorsarsimassuseqalerneq, ileqqut, inuusuttuuneq, , sunngiffik, naleqartitat, anguniagaqarneq, inuunermut tunngavik.
Pikkorisaanerup nalaani inuttut inerikkiartornermut aamma imminik suliarininnermut oqaloqatigiinnermullu piffissaq immikoortineqarpoq.
Pikkorissartinneq naammassippat allagartartaartoqassaaq.
Peqataaneq akeqanngilaq.

Peqataaniarluni saaffissaq:
Cecile Jeremiassen, Pisortaagallaq
Oqarasuaat.: 645385

TIL ARBEJDSGIVEREN

Qularnanngitsumik sulisutit isumaqarfigisatit
sipporlugit piginnaasaqarput!
Piginnaasaqarfiit ersinngitsut suliffeqarfiit ineriartortissinnaavaat.
Akeqanngitsumik.
Ukiuni amerlasuuni, ilaatigut Danmarkimi aamma Islandimi,
sulisartut ilinniarsimanngitsut piginnaasaannik ersinngitsunik
misissuisarneq ingerlanneqartarsimavoq: Isumaqarfigisatit sipporlugit piginnaasaqarnerupput. Piginnaasaqarfiit aallaavigaat
sulinermik inuussutissarsiuteqarneq, sunngiffimmi sammisaqarnerit, pikkorissarnerit ilinniarsimanerillu – tamakkuli
saqqummertuaannanngillat, taamaammallu suliffeqarfimmit
aamma atorneqartarnatik.
Tamanna allanngortikkusupparput, illit sulisutillu eqqarsaatigalugit: Sulisuit suut piginnaasaqarfigineraat ilisimagukku,
sulisunik nutaanik atorfinitsitsinnguarnak suliffeqarfiit ineriartortissinnaavat.
Piviusumik piginnaasaqarnernik nalilersuineq iluaqutigalugu sulisutit peqatigalugit sulisup sunik piginnaasaqarnera
paasisinnaavat – taamaalillunilu sulisup atornerani pitsaanerusunik tamatigoornerusunillu aallaaveqalersinnaallutit.

Assersuut: Kunuk quersuarmi ikiortitut atorfeqarpoq.
Sunngiffimmini IT-mut piffissarujussuaq atortarpaa. Piviusunik piginnaasaqarnermik nalilersuinerup takutissinnaavaa suut pisariaqartinneqassanersut Kunuk-p quersuarmi
qarasaasiakkut paasissutissanik suliarinninnermi akisussaassuseqartutut suliffeqarfiup qanoq iliorfigisinnaagaa. Pikkorissarnerit atorfissaqartitai aaqqiissut PKU aqqutigalugu neqeroorutaapput, tamakkulu sulisitsisumut sulisumullu akeqanngillat.
Iluaqutissartai takusinnaagukkit kiisalu piviusunik piginnaasaqarnermik nalilersuinermut peqataarusuttumik sulisoqaruit, imaluunniit erseqqinnerusumik paasisaqarusukkuit
siunnersuisartoq una aqqutigalugu attaveqarfigisinnaavat:
Arbejdsmarkedskontorerne i Narsaq og Qaqortoq tlf. 704100
Piareersarfik Nanortalik tlf. 613999
Piareersarfik Narsaq tlf. 661350
Piareersarfik Qaqortoq tlf. 642199

Dine medarbejdere kan sandsynligvis mere end du tror!
Skjulte kompetencer kan udvikle din virksomhed. Gratis.
I mange år har man, i blandt andet Danmark og Island lavet
analyser af ufaglærte medarbejderes skjulte kompetencer: De
kan mere end man tror. Kompetencerne stammer fra arbejdsliv, fritidsaktiviteter, kurser og uddannelser – men de kommer ikke altid frem i lyset, og anvendes derfor heller ikke af
virksomheden.

Et eksempel: Kunuk er ansat som lagermedarbejder. I fritiden
bruger han en del tid på IT. En realkompetencevurdering
kan vise, hvad der evt. skal til, for at virksomheden kan gøre
Kunuk ansvarlig for lagerdatabasen. De kurser, som han har
brug for, tilbydes via PKU-ordningen, og de er gratis for både
arbejdsgiver og medarbejder.

Det vil vi gerne lave om på, både for din og dine medarbejderes skyld: Hvis du ved, hvad dine medarbejdere kan, kan du
udvikle virksomheden uden at skulle ansætte nye folk.

Hvis du kan se fordelen og har en medarbejder, du gerne vil
have realkompetencevurderet, eller hvis du vil vide mere, skal
du tage kontakt til vejlederen på:

Ved hjælp af realkompetencevurdering kan du, sammen
med medarbejderen, få et overblik over, hvilke kompetencer
den ansatte har – og dermed et udgangspunkt for en bedre og
bredere brug af medarbejderen.

Arbejdsmarkedskontorerne i Narsaq og Qaqortoq tlf. 704100
Piareersarfik Nanortalik tlf. 613999
Piareersarfik Narsaq tlf. 661350
Piareersarfik Qaqortoq tlf. 642199
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