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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

Millusserusuummertarneq aamma
killeqarpoq

Imaaliorlutit pujortarunnaarsinnaavutit
Pujortarusuummertarnerup kamaqqajaalersillutillu, annilaangatillutillu pujortarunnaarniarnerit maangaannartissinnaavaa. Unali nutaarsiassaasinnaavoq, pujortarusuummertarneq
sivikitsuinnaasarpoq, ullullu tamaasa akiortuaraanni annikilliartortarluni. Timit pisarnermisut pujortarnerup akuinik pissarsinngikkaangami peqqusilluni 'suaartalersarpoq'.
Perusuummertarnerulli sakkortussusia sivisussusialu inummiit inummut assigiinngilaq - ilaasa annikinnerusumik atortarpaat, allalli piffissami siullermi sakkortuissumik nalaanneqartarput soorlulusooq anigorsinnaanagu. Pingaartuuvorli
eqqaamassallugu qaqugorsuarmut atuutanngimmat - piffissap ingerlanerani peerutissaaq.
Uani atuaruk suut ajornartorsiortitsinerpaasarnersut, qanorlu
ilillutit anigorsinnaagitit. Taava piareersimassaatit.
Pujortarusuummerujussuarneq
Pujortarusuummersarneq nikotin-imik perusunnermik aallaaveqarpoq, imaluunniit piffissap tamatuma nalaanni pujortartarsimaguit.
Ikiuutaasinnaasut:
Pujortarusunnerit nioqqutissianik nikotin-italinnik atuinikkut millisaruk, taamaalioruit pujortarunnaarniarnerninni
periarfissatit annertusissapput. Qinigassat assigiinngitsuupput, sorleq ilinnut naleqqunnerunersoq ujortoruk.
Eqqarsaatigisat puiorniarlugu qanoq iliuuseqarit - pisorujoorit, kigutitit salikkit, milluartagaq (pastel) tamuatsiaarluunnit
(tyggegummi) sukkoqanngitsoq oqummiuguk, imermik imerit. Eqqarsaatigisat allamut saatinniarlugu qanorluunniit allatut iliorit. Eqqaamajuk: Pujortarusuummertarneq takkuteqattaartarpoq minuttinillu pingasuniit arfineq-marlunnut sivisussuseqartarluni, amerlanerillu tamanna ulluni pingasuniit
tallimanut malugipiluttarpaat. Amerlanerpaat sapaatip akunneri marluk / pingasut ingerlaneraani ilorraap tungaanut aallartarput. Assoruugit!
Niaqorlunneq
Inuit sisamararterutaasa missingi annikinnerusumik ulloq
naallugu sivisutigisinnaasumik niaqorluutigisarpaat, tammaariarluni sapaatip akunnera ataatsip qaangiunneragut takkuteqqittartoq. Pujortarunnaarnerup kingornagut sapaatip
akunnera ataaseq marlulluunniit takkuttarsinnaasoq.

kujataamlu
Nutaaq

Ikiuutaasinnaasut:
Imermik imerit aamma kaffisornerit colatornerillu millisiguk, pisorujoorit, timit qasoortiguk imaluunniit itisuumik
eqqarsarit, imaluunniit iisartakkamik niaqorlunnaveersaamik
iisigit.
Nererusunnerulerneq
Nikotin-ip - taamatullu pujortarnerup - timittinni nukissaqartitsineq kissarneqartitsinerlu immikkut ittumik qaffattittarpaa taamalu aata sukkoqarnera qaffattillugu, taamaatumillu
pujortartarsimasut tamaangaajammik pujortarunnaarnerup
kingorna sapaatip akunneri marlussuit nererusunnerulersarput.
Ikiuutaasinnaasut:
Tyggegummit nikotin-itallit arnat pujortarunnaarniartut
puallarnissaraluat pinaveersimatittarpaat. Tyggegummit assigiinngitsorpassuarnik mamassusillit pisiassaapput - nikotinitaqanngitsumik mamassutsinik miseleraavik piniarfiguuk,
sorlerlu mamarinerunerlugu naniguk.
Nerisarnerit ulloq naallugu agguataaruk peqqinnartunillu
tamulugit, nerinerillu akornanni sutortarnitit millisikkit.
Imermik imertarit nerisallu orsullit tungusunnitsullu pinaveersaakit.
Quersorneq
Puavit iluani nujaasaarannguit 'naaqqilerneranni' puanni sulluaqqat salinneqalersarput nuallu katagartilerlugu, tassungalu atatillugu quersorneq pinngorsinnaavoq.
Anersaartorniarnerit ilorraap tungaanut aallartarpoq, tupatorAkisussaalluni aaqqissuisoq / Ansvarshavende redaktør:
Ib Benjaminsen
Ilioqqarneqarnera naqiterneqarneralu / Tryk og layout:
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nerullu nalaani quersukuluttarneq qaangiukkiartorluni.
Sapaatip akunneri marlussuit isumaqarnarsinnaasaraluarpoq
pujortartarsimanerpit nalaanit quersornerulersutit.
Ikiuutaasinnaasut:
Quersornerit akueriuk - peqqinnerulerninnut takussutissaavoq. Imeq nillertoq imertaruk, tyggegummit sukkoqanngitsut tamuasakkit imaluunniit sukkoqanngitsunik mamakujuttortarit.
Sinissaarunneq
Pujortartartorpassuit pujortartarnermik nalaanni sinissaaruttarneq nalunngilaat. Arlariinnik pissuteqarsinnaavoq:
Immaqa pujortartarnerpit nalaanni sininnerit quersornermit
imalunniit anernikilliornermit akornuserneqartarpoq - pujortarunnaarsimagaanni timi peqqinnerulissaaq eqqissillunilu
sinittoqarsinnaalersarluni. Pissutaasoq alla tassa pujortartarnerup timi nukissanik piiaaffigisarmagu. Pujortarunnaaruit
nukissaq uteqqissaaq, taamalu piffissami sivikinnerusumi
sinissamik pisariaqartitsilerlutit.
Ikiuutaasinnaasut:
Ulloq unnuarlu nipittartut nikotin-itallit atukkit, taamaalillutit timit unnuami nikotin-imik amigaateqartinnagu, taamaasiornikkut sininnerit pitsaanerulissaaq, taamalu tupaguummernermit unnuaanakkut itertinneqassanak. Aamma tamatuma ullaakut pujortarusummersarneq peersinnaavaa - pujortartartorpassuit ajornartorsiutaat.
Eqqarsarluarsinnaanginneq
Nikotin-ip eqqarsarluarniarneq qaffattittarpaa, pujortarunnaarsimasulli
malugisarpaat
eqqarsarluarsinnaanatik.

Ajornartorsiulli tamanna sapaatip akunneri marlussuit qaangiuppata tammassaaq.
Ikiuutaasinnaasut:
Tunisassiat nikotin-itallit atorukkit timit annikitsumik nikotin-imik pissarsitissavat - perusuummertarneq millisissavaa
pujortarunnaarnissannullu periarfissatit qaffattillugit.
Sulinerit ima aaqqissoruk eqqarsarsinnaarpianngikkallarnerit malillugu. Sapaatit akunneri siulliit marlussuit qasusoortinnaveersaarit. Timit aalatiguk akuttunngitsumillu qasuersaartittarit.
Annilaangaqqiaaneq, eqqissiveerunneq kamassimanerlu
Tupap pujuata akuisa sianiutitit akornusertarpai, taamaattumillu annilaanganermik misigisarputit, tamannali ullut arlaqanngitsut ingerlaneranni qaangiutissaaq. Allaat nuannaarnerup nikerarnera malugisarpaat kamanninnguutittarlugulu.
Tamannali sapaatip aakunneri marlussuit ingerlaaneranni
qaangiutissaaq, qangatulli nuannaartunngoqqittillutit.
Ikiuutaasinnaasut:
Tunisassiat nikotin-itallit atorukkit timit annikitsumik nikotin-imik pissarsitissavat - perusuummertarneq millisissavaa
pujortarunnaarnissannullu periarfissatit qaffattillugit.
Tunisassiat nikotin-itallit assigiinngitsut nassaasaapput ilinnut tulluarnerusoq nassaariuk. Timit qasoortillugu misiliguk, soorlu itisuumik ilummut anersaartorlutit, timit aalatiguk, sunik nuannaalersitsisinnaasunik ujartuigit, pisorujoorit
imaluunniit arpalaarlutit, ikinngutigilluakkat oqaloqatigiuk,
kaffi cola-lu ingalassimakkit.

Akissummut akissut
Inunnik Isumaginniffiup pisortaa Martha Lund Olsenimut, Kommune Kujalleq
Kujataamiukkut ilanngutannut / allakkatigut ammasutigut
14. April saqqummersumut naak aviisikkoorlugu akissutinnut qujavunga. Allakkat kommunimut 5. april 2011 nassiunneqarput. Akissutigisallu naamagiinnavippara.
Isumaginninnermi pisortap peqqussutip immikkoortua 8
issuuaavigaa, taamaalillunilu allakkannut ammasunut attuumassuteqanngitsunik akilluni. Utoqqalinersiallip utoqqalinersiami saniagut qanoq annertutigisumik isertitaqarsimanissaa killeqarmat eqqortuuvoq. Aammami kommuni kajumissaarsimanngilluinnarpara ”Inatsisartut aalajangersagaanut
allanngortitereqqullugu.”
Kisiannili aamma eqqortuuvoq allakkanni peqqussutip
immikkoortuani 9-mi taaneqartut, siunissami isertitassatut
naatsorsuutigisat aallaavigineqassasut. Taamaattumillu
pineqartumut tunngassuteqanngilaq taamalu peqqussummut
akerliulluni inunnik isumaginnitoqarfiup siusinnerusukkut
isertitat qiviarmagit taakulu aallaavigalugit utoqqalinersiaqalernissara itigartillugu.
Allakkakka atuaqqilaakit aammalu immikkoortortaq 9 tassungalu oqaaseqaatitarineqartut atuarlugit.
Kukkusarneq inuppalaartuuvoq, kisiannili isumaginniffiup
pisortaata oqaaserisai tupaallaatigaaka, ”inatsisit allallu
malinniartarpai…” Qasseerpassuariarlunili taamaattoqanngitsoq maluginiartarpara!
Pisumi pineqartumi kukkunerit arlallit uparuarpakka, paasinarporli inunnik isumaginnittoqarfik qanoq iliuuseqarnianngitsoq, tamaangippammi qarasaasiakkut allaffigiinnarsimasinnaagaluarpassinga pineqartullu normua nalunaarutigeqqullugu, tamannarpiarlu allakkanni piumasaraara!
Maannakkullu taamaasiorpunga.
Naammagittaalliornissamut periarfissat ilisimaaraaka, kisiannili Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfimmut
naammagittaalliornianngilanga, innuttaasoq pineqartoq aala-

jangiisimanermik sumullu naammagittaaliornissaanik eqqortumik nalunaarfigineqartinnagu. Kisiannili Ombudsmandimut naammagitaalliuteqarsinnaavunga kommunip maleruagassanik malinninnginera pillugu. Tamannanili nalinginnaangaarmat ingasangajapporluunniit.
Ikinngutinnersumik inuulluaqqusillunga
Leif Ellebæk Motzfeldt

Svar på Svaret
Til socialchef Martha Lund Olsen, Kommune Kujalleq
Jeg er glad for, at jeg gennem lokalavisen dog har fået et svar
på mit indlæg / åbne brev i Kujataamiu den 14. april. Brevet
blev sendt til kommunen den 5. april 2011. Men jeg er langt
fra imponeret over svaret.
Socialchefen citerer forordningens § 8 og forholder sig dermed slet ikke til indholdet i mit åbne brev. Det er korrekt, at
der gælder visse grænser for, hvor meget en alderspensionist
må have i indtægt ud over pensionen. Jeg har da heller ikke
opfordret kommunen til at ”underminere de beslutninger, der
er truffet af Landstinget.”
Men det er lige så korrekt, når jeg skriver, at forordningens §
9 bestemmer, at det er den forventede fremtidige indtægt, der
skal lægges til grund. Derfor er det både irrelevant og i strid
med forordningen, når socialforvaltningen henviser til en tidligere indtægt og bruger det som begrundelse for at nægte at
udbetale pension.
Læs lige mit brev igen og læs så også § 9 og bemærkningerne hertil.
Det er menneskeligt at fejle, men jeg er da alligevel noget
forundret over socialchefens bemærkning om, at man ”så
vidt muligt følger de regelsæt, der findes…” Jeg må da konstatere, at det gang på gang åbenbart ikke er muligt!
I det konkrete tilfælde påpeger jeg, at der er sket flere fejl,
men det har socialforvaltningen åbenbart ikke tænkt sig at
gøre noget ved, for så kunne
man da via en e-mail have
bedt mig om at oplyse journalnummeret, som jeg netop
i mit brev opfordrer til! Nu
har jeg så gjort det af mig
selv.

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

Jeg er bekendt med klagereglerne, men jeg agter ikke at
klage til Det sociale ankenævn, før den pågældende
borger har modtaget en afgørelse med korrekt klagevejledning. Men jeg kan da godt
klage til Ombudsmanden
over, at kommunen ikke følger reglerne. Det ville dog
næsten være for banalt.
Med venlig hilsen
Leif Ellebæk Motzfeldt

Abstinenserne varer ikke ved

Sådan stopper du med
at ryge
Rygetrang kan gøre dig irritabel, ængstelig og give dig
lyst til at droppe rygestoppet. Den gode nyhed er, at rygetrangen som regel ikke varer mere end nogle få minutter,
og at den bliver sjældnere og mildere for hver dag, du
holder Når kroppen ikke længere får den nikotin, den er
vant til, får du abstinenser. Det er forskelligt fra person til
person, hvor kraftige abstinenssymptomerne er, og hvor
længe de varer - nogle er milde og forbigående, mens
andre forværres det første stykke tid og derfor føles sværere at komme igennem. Det er dog vigtigt at huske, at de
IKKE varer ved altid - de forsvinder igen med tid.
Læs her om de mest udbredte abstinenssymptomer, og
hvad du evt. kan gøre for at klare dig gennem dem. Så er
du forberedt.
Stærk rygetrang
Rygetrang kan både opstå pga. den fysiske trang efter
nikotin, eller fordi du er i en situation, hvor du er vant til at
ryge.
Tips, der kan hjælpe:
Du kan lindre rygetrangen med nikotinprodukter, der samtidig fordobler chancen for rygestop. De findes i flere former.
find det produkt, der passer bedst til dig.
Afled dig selv - gå en tur, børst tænder, spis en sukkerfri
pastil/tyggegummi, drik et glas vand. Hvad som helst, der får
dine tanker afledt. Husk: Rygetrangen kommer i bølger af 37 minutter, og mange oplever, at det er værst på 3.-5. dagen.
Langt de fleste oplever en klar forbedring efter blot 2-3 uger,
så hold ud!
Hovedpine
Ca. hver fjerde oplever en mild grad af hovedpine, der kan
vare en hel dag, forsvinde, og så komme tilbage en uge senere. Dette kan forekomme i den første uge eller to, efter at du
er holdt op.
Tips, der kan hjælpe:
Drik et glas vand og skær ned på koffein og cola, gå en tur,
prøv med afslapnings- eller meditationsteknikker eller tag en

hovedpinepille.
Øget appetit
Nikotin - og dermed rygning - sætter forbrændingen kunstigt
i vejret og øger blodsukkeret, og næsten alle rygere oplever
derfor en øget appetit de første par uger efter et rygestop.
Tips, der kan hjælpe:
Nikotintyggegummi har vist sig at kontrollere vægtøgning
hos kvinder under rygestop. Tyggegummierne findes i
mange forskellige smagsvarianter - bestil en gratis nikotinfri
smagsprøve, og find den smag, du bedst kan lide.
Fordel dine måltider over hele dagen ved at spise sunde
snacks og mindre, jævnlige mellemmåltider. Drik vand og
undgå fed og sød mad.
Hoste
Når fimrehårene i dine lunger genopbygges, begynder de at
rense bronkierne i lungerne og fjerne slimen, og du kan
komme til at hoste nu og da. Dette forbedrer dit åndedræt, og
hjælper til at slippe af med 'rygerhosten'. De første par uger
efter dit rygestop kan det derfor føles som om, at du hoster
mere end du gjorde, da du røg.

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

Tips, der kan hjælpe:
Acceptér, at du hoster - det er et
sundhedstegn. Drik koldt vand, tyg
sukkerfrit tyggegummi eller spis
sukkerfri bolsjer.
Søvnbesvær
Mange rygere oplever problemer
med at sove, som da de røg. Det
kan skyldes flere ting: Måske blev
din søvn, da du var ryger, afbrudt af
hosten og/eller åndedrætsbesvær ved rygestop bliver din krop sundere og din søvn roligere. Din krop får
altså hurtigere indhentet den søvn,
den har brug for. En anden ting er,
at rygning dræner kroppen for energi. Når du holder op med at ryge, vender denne energi tilbage, og du har behov for færre timers søvn.
Tips, der kan hjælpe
24 timers tilførsel af nikotin i form af nikotindøgnplaster sørger for, at kroppen ikke mangler nikotin om natten, og derved kan søvnen forbedres, når du ikke vækkes pga. af abstinenssymptomerne. Samtidig giver 24 timers brug optimal
dækning af morgentrangen til at ryge - et problem mange
rygere oplever.

Kujataani Asaasoq ApS
Sydgrønlands Rengøring ApS
Postboks 527, 3920 Qaqortoq
Fax 64 19 41 • Mobil 49 31 32
Asaaqqissaarneq, Sullissilluarneq
- Nuannisarneq Ipiitsoq
Proffessionel Rengøring, God Service
- En ren fornøjelse

Koncentrationsbesvær
Nikotin skærper koncentrationen, og mange oplever derfor,
at de har svært ved at koncentrere sig, når det holder op med
at ryge. Koncentrationsbesværet vil dog forsvinde igen efter
de første par uger.
Tips, der kan hjælpe
Ved at bruge nikotinprodukter tilfører du stadig kroppen
nikotin i små, kontrollerede doser - det lindrer abstinenssymptomerne og fordobler samtidig chancen for rygestop.
Planlæg dit arbejde, så der tages højde for dine midlertidige
koncentrationsproblemer. Undgå yderligere stress i de første
par uger. Bevæg dig og hold små pauser.
Nervøsitet, uro og vrede
Kemikalierne i tobaksrøg har skabt uorden i dit nervesystem,
og du kan derfor opleve en følelse af nervøsitet, som dog forsvinder igen efter et par dage.
Nogle oplever også, at humøret svinger, og de føler sig
vrede. Dette aftager dog igen efter et par uger, og humøret
bliver som før.
Tips, der kan hjælpe
Ved at bruge nikotinprodukter tilfører du stadig kroppen
nikotin i små, kontrollerede doser - det lindrer abstinenssymptomerne og fordobler samtidig chancen for rygestop.
Nikotinprodukter findes i flere former - find det, der passer
bedst til dig. Prøv afslapningsteknikker, fx dybe indåndinger,
motionér, gør noget, der gør dig glad, gå eller løb en tur, tal
med en god ven, undgå koffein og cola.

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.

Kommunip aningaasaqarniarnikkut
killiffia pillugu
Jens Skærlund Kujataamiu saqqummersoq kingulleq aqqutigalugu kommunip inuttussusiata allanngoriartornera pillugu
saqqummiussaqarpoq, normumilu uani kommunip massakkut
aningaasaqarnera pillugu allaaserisaqarluni. Matumuuna aningaasarsiornikkut naatsorsuusianik saqqummiussinianngilanga,
ajornartorsiutivulli sunik aallaaveqarnersut nassuiarniassallugit.
Ilumoorluinnarpoq kommuni ukiuni kingullerni inukilliartulersimammat. Apereqqajaanarsinnaavorli qanoq ililluni tamanna allaqqussinnaanersoq. Tamattami takusinnaavarput namminersorlutik oqartussat aningaasarpassuit atorlugit sanaartortut
allaat ima annertutigisunik naammassiniaraanni sanaartortitsisunik nunanit allaneersunik aggersaanissaq pisariaqalersarluni.
Taamaaqataanillu maani sanasunik assigisaannillu suliffissaaleqisoqarpugut sanaartugassanillu amigaateqartoqarluni.
Kommuni suliffissanik pilersitsisinnaanngilaq, inuussutissarsiortulli atugarissaarnerulernissaannut tamatta peqataasinnaavugut. Ajoraluartumik ulluni atukkatsinni aalisagaqangaanngilaq, kiisalu nunalerineq ima siuariartortiginngilaq aningaasatigut siumut aallarnissamut aqqutaasinnaalluni. Kommuni siuariartussappat tamatuma nuna tamakkerlugu politikkimit
eqqumaffigineqarnerunissaa allaqqussinnaajunnaarluinnarpoq.
Qaqortumi mittarfiliortoqarnissaa Angallannermut isumalioqatigiissitaniit tikkuarneqarpoq. Aalajangiineq taama ittoq
kommunalbestyrelsimiit taperserneqarpoq kiisalu sanaartornermik annerusumik kinguneqassalluni angallannikkullu atukkavut pitsaanerulissallutik. Tamatumani suliffissarpassuit eqqartorneqarput. Taamaammat anguniagaq taanna pillugu ataatsimoortariaqarluinnarpugut.
Aatsitassarsiornikkut periarfissat iluaqutigineqarsinnaanngillat
malartaalluni aatsitassat qallukkat uranitaqanngilluinnarnissaat aalajangiusimaneqarallartillugu. Taamaappat siunissamut
naaggaarutta assigiinnarpaa.
Ungaserujussuanngitsukkut Kangerluarsuup Qinnguani aatsitassarsiornerup aallartinnissaa qularnaalliartuinnarpoq,
Kuannersuarnili aatsitassaqarfik annerujussugami aallartinnissaa kommunip siunissaanut pingaaruteqarnerujussuuvoq.
Aatsitassarsiorfinni taakkunani marluinnaagaluani saniatigut
suliffissat pilersinneqartut ilanngukkaanni suliffissat 1000-it
sinnersimavaat. Naalakkersuisut Kuannersuarni aatsitassarsiortoqalernissaa akuerinngippassuk aningaasarsiornikkut
assorsuaq ajornartorsiulissaagut.
Piffissami sivitsortumi Issittumi Sakkutooqarfissap
Narsarsuarmi inissinneqarnissaa ilungersuutigisimavarput.
Sakkutooqarfik kommunimi nutaamik ineriartulernissamut
inuussutissarsiutinillu nutaanik pilersitsivissatut periarfissatsialaagaluartoq tamatumani unamminiagassat amerlaqaat.
Wikileaksimiit ilisimavarput danskit naalakkersuisuisa sakkutooqarfiup Nuummut inissinneqarnissaa kissaatigigaat, tamatumunngalu assingusumik naalakkersuisut siuliuttaasuat oqaaseqartareerpoq. Issittumi Sakkutooqarfiup inissinneqarnissaa
pillugu namminersorlutik oqartussat aammalu illersornissamut
oqartussaqarfiup suleqatigiissitaliorsimanerat paaseriataarsimavarput Kommuneqarfillu Sermersooq tassunga peqataaqquneqarsimasoq, uaguunngitsorli. Nalunaarusiarineqartussami
inissinneqarnissaanut tunngavissanik nalileeriaatsit akerlilersi-

magaluarpavut iluatsingaarnatali.
Illersornissamut ministeri kiisami
tikikkami naalakkersuisut siulittaasuannit aammalu Narsar-suarmi mittarfeqarfimmi pisortamit Nuummi tikilluaqquneqarpoq.
Kommunilu tikinissaanik ilisimatinneqarsimanngilaq.
Ajoraluartumik suliaq suliluunniit aallartinngitsoq suut tamarmik siumut aalajangerneqareersimasut malunnarpoq.

Aammattaaq imeqarfik pissutigalugu sanaartorfigeqqusaanngitsup ajornartorsiutaaneranik aaqqissutaasussatut oqaatigineqartut 20 mio. kr.-it namminersorlutik oqartussaniit nassaarineqarnissaat assorsuaq pingaaruteqarpoq tassami soorlu
ilaatigut tamatuma ajornartorsiutaanera pinerluuteqarsimasunik inissiisarfiup allineqarnissaanut naalakkersuisuniit itigartitsinermik kinguneqarsimammat.
Kommunit kattunnerisigut suliassanik suliffissanillu siammarterisoqarnissaa siunertaasimaniaraluarpoq, ullorli manna tikillugu tamanna malunnangaanngilaq. Nuummi ineriartortitsinissaq annerusumik aallunneqartuarsinnarpoq.
Aningaasatigut ajornartorsiornerput ileqqaaginnarluta imaluunniit akinik akileraarutinillu qaffaaginnarluta qaangersinnaanngilarput. Killissarpummi tikereerparput. Kommunimi
pisariillisaasimavugut aningaasartuutivullu appartissimallugit.
Akileraarutitigut isertitatigut naligiissaarutit naligiinnerusumik agguaanneqartariaqalerput kiisalu imminut napatissinnaanngornissamut aqqutissiuussillutik namminersorlutik oqartussat Kujataanut amerlanerujussuarnik aningaasaliisariaqalerlutik.
Innuttaasut amerlassusii aallaavigalugit Kommuneqarfik
Sermersuumiit annikinnerusunik pissarsiassaqartitaasarnerput
pissutigalugu Kommunit akornanni naligiissaarutit allanngortinneqarnissaat naalakkersuisunut saaffiginnissutigisimavarput. Nammineerluta aammalu kukkunersiuisorput BDO
Kommunernes Revision naatsorsuisimavugut. Kommunit marluk aningaasatigut ajornartorsiornerusut 3 procentinik qaffasinnerusunik akileraartarnerat eqqarsalersitsisariaqaraluarpoq.
Tamanna naapertuilluarnerua nammaqatigiinnerualu?
Iluatsitatuarput tassaavoq ukiuni siuliini aningaasatigut inissisimasarsimanerput pissutigalugu 2012-imi akileraarutitigut
naligiissaarutinik amerlanerutsiartunik pissarsinissarput siunnersuutigineqarsimammat. Kisiannili inuiaqatigiit akornatsinni inuit tamatta, kujataamiuugutta allamiluunniit najugaqaraluarutta apeqqutaatinnagu, assigiinnerusumik atugaqalernissarput pillugu naligiissaarinerup naapertuilluarnerusumik
aaqqinneqartariaqalerneranik naalakkersuisut paasinninnissaat
suli ilungersuutigissavarput. Nuummiunik annerussisoqartariaqanngilaq allamiunillu minnerussisoqartariaqarani.
Mittarfiliornerup, aatsitassarsiornerup allallu aallartittariaqalernerannik naalakkersuisut ataatsimoorluta paasitinniarniartigit. Pissutsit ilorraap tungaanut aallartinneqassappata avataaniit aningaasaliisoqartariaqalerpoq. Suliassat ilaat soorunami
isumagissaqqaarpavut, ataatsimoorlunili angusassaq annerujuaannarmat matumuuna naalakkersuisut ikiuuteqqullugit
kajumissaarpavut. Neriuppunga naalakkersuisunut ilaasortat
amerlanerit sapaatit akunnerat manna Qaqortumut tikeraalerpata ikiuinerup pisariaqassusia paasilluarneqarnerulerumaartoq.
Ataatsimoorluta Kommuneqarfik Sermersumiit kujasinnerusumi ineriartortitsinissamut periarfissanik pilersitsisa.
Simon Simonsen, Borgmester

Beslutninger efterlyses
(IB) Sydgrønland står ikke stille. Nej, det går hastigt tilbage.
Selv om statistik betegnes som 3. grad af løgn, som Jens
Skærlund skriver i det seneste nummer af Kujataamiu, bør
tallene, som Jens præsenterer læserne for, alligevel give
anledning til alvorlige panderynker - ikke blot hos lokalpolitikerne, men også blandt landspolitikerne.
En befolkningsnedgang i Kommune Kujalleq på næsten 6 %
over 6 år er alvorlig nok i sig selv, men værre er det, at en
sådan udvikling virker selvforstærkende. Hastigheden i faldet stiger. I en mindre skala kan det tydeligt ses på befolkningstallet i eksempelvist Qassimiut, som i samme periode,
som Jens opererer med - fra 2005 til 2011 - er faldet fra 47
til 25. Tæt på en halvering. I Alluitsup paa er befolkningstallet over de 6 år faldet med 27,5 %.
Hvis tilbagegangen i Sydgrønland skal vendes til fremgang,
skal der træffes beslutninger. Ikke om at nedsætte arbejdsgrupper og kommissioner, der skal lave analyser og rapporter, der alligevel ikke bliver brugt til noget. Nej, beslutninger
om, at der skal handles. Der skal ske noget. NU.
Narsarsuaq kontra lufthavn i Qaqortoq har været diskuteret i
årevis. Uenigheden lokalt har muligvis været en stærkt medvirkende årsag til, at Qaqortoq ikke for omkring 15 år siden
fik den lufthavn. Og der diskuteres stadig. Situationen er
ganske uholdbar, og infrastrukturen elendig. En lufthavn i
Qaqortoq er det eneste rigtige, og den vil skabe grundlag for
vækst.

Qaqortoq
VVS-Service ApS

Hvad skal der så ske med Narsarsuaq? Folk derindefra sammenligner det med ekspropriation og vil ved en eventuel
nedlæggelse forlange erstatning. Skal de folk, som af
arbejdsmæssige grunde flytter fra kommunen, og de virksomheder, som enten må dreje nøglen om eller flytte aktiviteterne andre steder hen, fordi der ikke er arbejde nok her, så
også have erstatning? Nej, vel.
Det er da en fin udmelding, kommunalbestyrelsen kommer
med om, at man ønsker at bevare Narsarsuaq som bygd. Men
har man noget at have det i? Nu har kommunalbestyrelsen så
nedsat en arbejdsgruppe, der skal udtænke tanker om den
fremtidige erhvervsudvikling i Narsarsuaq for det tilfælde, at
lufthavnen nedlægges. Det kunne og burde man have gjort
for mange år siden.
Men. Forestiller man sig, at det er det offentlige, primært
kommunen, der skal drive værket, eller er man indstillet på
at skabe grundlaget for, at private får mulighed for at etablere aktiviteter, der er rentable? Læs: Giver profit, er overskudsgivende. Hvis det er det sidste, så ok. Hvis det er det
første, så glem det.
Minedrift ved Narsaq og i Kringlerne har også været diskuteret i en række år. Mulighederne er klart til stede, men der
træffes ikke nogen beslutninger. Minedrift er af afgørende
betydning for Sydgrønlands ”overlevelse”. Men alligevel
tøver man, mens befolkningstallet falder, og ”hønsene skraber bagud”.
Det hjælper ikke Sydgrønland, at man bliver ved med at tale
om uran og nul tolerance samt miljø generelt i årevis.
Naturligvis skal der tages effektive forholdsregler for at sikre
miljøet, og det er da også muligt at gøre. Men al snakken har
foreløbigt resulteret i, at der ikke er truffet nogen beslutninger. Alt imens der tales om fiskeri og landbrug samt
Sydgrønland som Grønlands spisekammer, flygter folk til
andre steder, tvinges dertil af arbejdsmæssige grund. Det
haster med at træffe de rigtige beslutninger. Om man kan lide
det eller ej, så er det altså økonomien, der styrer.
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Alt i vand, varme og sanitet
samt oliefyrservice
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2010-mut tunngatillugu
najukkamik kusarnarnerulersisisinut akissarsisitsineq
Kommune Kujalleq upernaaq manna 2010-imi najukkami
kusanarnerulersitsisimasutut akissarsisinneqarsinnaasunik
siunnersuuteqaqqusisimavoq. Siunnersuutit marluk naliliiffigisassatut nassiunneqarsimapput - Nanortalimmi Atuarfiup
ilaneqarnera kiisalu Qaqortumi Takornarialeriffiup eqqaani
tuniniaaviit. Teknikkimut Ataatsimiititaliaq martsimi ataatsimiinnermini aalajangerpoq Kommune Kujalliup najukkamik
kusanarnerulersitsisumut akissarsiaritittagaa Nanortalimmi
atuarfiup ilassutaanut tunniunneqassasoq. Maajip ulluisa
pingajuanni Nanortallup Atuarfiani nalliuttorsiualaarnermi
akissarsiassaq Kitaa Arkitekternemut aammalu Inuplanimut
tunniunneqarpoq allagartannguarlu saviminiusoq atuarfimmut ikkunneqarluni.
Titartaasartoq, Birger Kristoffersen
Teknikkeqarfik

tog umiddelbart efter en bekræftelse på modtagelse af min
anke.
Derefter modtog jeg kopi af adskillige rykkere fra
Ankenævnet, hvor man rykker for svar fra Kommune
Kujalleq.
Endelig den 9. Juli 2010 modtager jeg svar fra Ankenævnet,
men bliver skuffet, idet Ankenævnet hjemviser sagen til fornyet behandling, da Kommune Kujalleq overhovedet IKKE
har reageret på Ankenævnets rykkerskrivelser.
På foranledning af denne skrivelse fremsender jeg den 11.
Juli 2010 en skrivelse bilagt Ankenævnets kendelse til
Kommune Kujalleq, Pensionsafdelingen, men intet sker.
Efter adskillige rykkere til Pensionsafdelingen fremsender
jeg en skrivelse bilagt Ankenævnets kendelse bilagt kopi af
mine skrivelser til Pensionsafdelingen, ligesom jeg fremsender en kopi af dette til Socialudvalget, men der sker stadig
intet i sagen. Kommune Kujalleq kan end ikke give et svar
til undertegnede, hverken telefonisk eller skriftligt.
Derudover har jeg fremsendt en klage til Landstingets
Ombudsmand over sagsbehandlingen, idet det er min helt
klare opfattelse at Kommune Kujalleq har overtrådt både
bestemmelserne i administrationsloven, socialloven og
Landstingsforordningen om alderspension ved ikke i det
mindste at give et svar.

Forskønnelsespris for 2010
Kommune Kujalleq har her i foråret indkaldt forslag til forskønnelsesprisen for 2010. Der blev indleveret to forslag til
bedømmelse - Skoletilbygningen til Nanortalik Skole og
boderne ved turiskontoret i Qaqortoq. Teknisk udvalg afgjorde på sit møde i marts at Kommune Kujalleq's forskønnelsespris 2010 skulle gå til skolebyggeriet i Nanortalik. Ved en
lille højtidelighed den 3. maj på Nanortalik Skole blev prisen
overrakt til Kitaa Arkitekter og Inuplan ingenørfirma for
deres udførelse af projektet og en plakette blev opsat på skolebygningen.
Arkitekt, Birger Kristoffersen
Teknisk Forvaltning.

Vedr.: Alderspension
Efter at have læst socialchef Martha Lund Olsen’s svar til
Leif Ellebæk Motzfeldt i Kujataamiu nr. 9 af 12. Maj 2011
undrer det mig ualmindelig meget, at socialchefen i indlægget påpeger, at Kommune Kujalleq er nødsaget til at følge
lovgivningen på pensionsområdet, når Kommune Kujalleq i
realiteten slet ikke følger lovgivningen på området, men
føler sig hævet over lovgivningen ved ikke at svare borgerne
på henvendelser.
Den 3. Februar 2009 fremsendte jeg som angivet i
Kommunens skrivelse om fastsættelse af alderspension min
anke til Styrelsen for Råd og Nævn, Ankestyrelsen og mod-

Jeg har netop modtaget en kopi af en rykkerskrivelse fra
Landstingets Ombudsmand til Kommune Kujalleq, som
efter 2 måneder endnu ikke har svaret på henvendelsen.
Nu spørger jeg bare: Hvorfor behandler man borgerne på
denne måde???? Jeg er IKKE den eneste der har problemer
med et svar fra kommunen, idet flere har henvendt sig til mig
med nøjagtig samme problem som dette.
Nu er der snart gået 21/2 år i min sag, hvor lang tid længere
skal jeg vente på en retfærdig behandling, for denne er uretfærdig.
Vi har ret til at klage over fastsættelse netop fordi Selvstyret
vil undgå eventuelle fejlbehandlinger, men det hjælper jo
ikke noget at der i fastsættelsesskrivelsen meddeles, at der
kan klages over afgørelsen såfremt man ikke er tilfreds, når
der så ikke sker en skid mere i sagen.
Det er helt urimeligt at man som ældre borger skal gennemgå en sådan meget dårlig sagsbehandling og så kommer
udtrykket: DET ER F…… EN DÅRLIG BEHANDLING
AF BORGERNE I KOMMUNEN, og sådan var det ikke da
det var Qaqortoq kommune.
Men selvfølgelig er det jo også nemmere for Kommune
Kujalleq at vente til pensionisten er afgået ved døden, for så
er man da fri for at svare og som følge deraf undgår
Kommunen, at en eventuel ankesag falder ud til pensionistens fordel.
Med venlig hilsen
Bent Sand

Nogle meget
uhyggelige tal
Jeg havde i sidste nummer af Kujatamiu et indlæg med et par
tabeller om befolkningsudviklingen og de skattepligtige indkomster i Kommune Kujalleq.
Dette indlæg har fået nogle læsere til at reflektere.
De nu afdøde skuespillere Dirch Passer og Lily Broberg
fremførte i 1960-erne en vise: ”Der er et hul midt i spanden,
kære Lisbet….” som blev lidt af en landeplage og den blev
sikkert også udsendt på KNR Radio i sin tid.
Kommune Kujalleq har netop afholdt et kommunalbestyrelsesmøde og på en KNR Qanorooq fredag den 13. maj skulle
seerne igen se et indslag om at kommunekassen nu igen er
næsten tom og en ny sparerunde skal gennemføres = et
meget stort hul midt spanden, der nu skal stoppes.
Det var en meget dårlig nyhed.
Vi er nu et par læsere der har regnet lidt videre på tallene om
befolkningsudvikling og skattepligtige indkomster og det
bliver til en gyser.
Læserne skal som udgangspunkt holde fast i følgende tal for
perioden 2005 til 2011. 320 færre personer i aldersgruppen
0-17 år. 306 færre erhvervsaktive og 172 flere i aldersgruppen 65 år og ældre. Altså 454 færre personer 1. januar 2011
end 1. januar 2005.
En gennemsnitsberegning viser ud fra 2008 tallene, at der i
gennemsnit er 45.870 kr. i slutskat pr. skattepligtig person i
kommunen, og at der i 2008 var 6.718 skattepligtige.
Det giver: 45.870 *27/44 *454 *6718/7441 = 11.500.000 kr.

-
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som der mangler i kommunekassen hvert år, i forhold til
2005. Mindst.
Formlen skal læses således: Slutskat pr. skattepligtig person
i 2008 i de 3 gamle kommuner (40752+46729+50129)/3 =
45.870, divideret med det samlende antal indbyggere og ganget med de skattepligtige i 2008 og ganget med alle fraflyttede (454).
Og så er der ikke indregnet stigningen i skatteprocenten i
2011 til 28/45, eller regnet forholdstal på hvilken by borgerne har forladt.
Ja, der er brugt nogle gennemsnitstal, og antaget, at skatten
pr. indbygger ikke er steget fra 2008 til 2011.
Der bør regnes helt frem til 2011, (også selv om man ikke
kender skatten endnu) for at vise det korrekte billede af
udviklingen. Der regnes ikke på, hvad kommunen har mistet,
men hvad kommunen mister fremover.
De 11,5 mio.kr. er et absolut minimum (skatteprocenten er
også steget til 28).
Det vil sige at kommunekassen i dagens runde tal mister
27.000 kr. hver gang én person forlader kommunen, og det er
hvert evigt eneste år fremover, indtil befolkningstallet
begynder at stige igen.
Det er tankevækkende, og bør ryste kommunalbestyrelsen,
især når vi taler om ca. 6 % af kommunens befolkning!
Jeg håber at nogle af kommunens regnedrenge kan korrigere
ovennævnte tal til noget mere positivt og med nogle holdbare argumenter.
Konsekvensen er jo, at kommunen må rationalisere kraftigt
og derved risikere at sænke serviceniveauet og/eller hæve
priserne på daginstitutioner mv. tilsvarende, for os der bliver
tilbage. Det skal nok få flere til at overveje deres fremtid her
i kommunen!
Landets finansminister Landstyremedlem Maliina Abelsen
offentliggjorde mandag den 16. maj Landskassens regnskab
for 2010. Det blev noget bedre end forventet, men hun så
ingen grund til at bryde ud i jubel. Om stigningen skatteindtægterne blev nævnt at Kommune Kujalleq ikke havde
nogen andel af betydning for de forbedrede skatteindtægter.
Nej, det tror pokker.
Jeg er fuldstændig klar over, at Kommunalbestyrelsen får
den ene bet efter den anden fra Grønlands Selvstyre over forslag til udvikling i Kommune Kujalleq herunder decentralisering af dele af centraladministration og andet. Borgmester
Hermann Berthelsen fra Qeqqata Kommunia siger det også
klart og tydeligt: ”Hvorfor skal alt være i Nuuk?”
Jeg håber beslutningen om placeringen af Arktisk
Kommando bliver Narsarsuaq. Men det er desværre ikke nok
til at forbedre situationen. Nogle private erhvervsdrivende i
kommunen prøver ihærdigt at få vendt udviklingen. Det er
godt, men der skal meget mere til. Ellers dør kommunen på
sigt uanset en ”måske” minedrift om flere år.
Jeg har derfor som borger sendt dette læserbrev til
Landstyremedlemmerne Maliina Abelsen og Jens B.
Frederiksen som en opfordring til at tage problemerne i
Kommune Kujalleq meget alvorligt. Der skal gøres noget
effektivt ved ovennævnte udvikling, der er selvforstærkende.
Når der intet arbejde er, forlader folk naturligvis kommunen.
Venlig hilsen
Jens Skærlund, Pensionist

Vedr. kommunens
økonomiske status
Jens Skærlund havde i sidste udgave af Kujatamiu et indlæg
i om befolkningsudviklingen i kommunen og i dette nummer
et indlæg om kommunens aktuelle økonomi. Jeg vil ikke her
komme med økonomiske formler, men prøve at beskrive
årsagen til vores problemer.
Det er fuldstændigt korrekt at kommunens befolkningstal i
disse år er faldende. Men man kunne næsten være fristet til
at sige at hvordan kunne det være anderledes? Vi kan jo alle
se at man fra selvstyrets side bruger rigtigt mange penge på
at gennemføre byggerier, endda i en grad så det er nødvendigt at tilkalde en lang række udenlandske håndværkere for
at kunne gennemføre disse byggerier. Dette samtidigt med at
vi har arbejdsløse håndværkere her og halvtomme ordrebøger.
Kommunen kan ikke skabe arbejdspladser, men kan alene
være medvirkende til at skabe bedre rammevilkår for
erhvervslivet. Vi lever desværre en i en tid hvor fiskeriressourcerne er meget svingende, samtidigt med at en udbygning af landbrugssektoren ikke er nok til at kunne trække et
opsving. Der skal simpelthen en øget landspolitisk bevågenhed til at kunne udbygge kommunen.
Transportkommissionen peger på etableringen af en lufthavn
i Qaqortoq. En sådan beslutning bakkes op af kommunalbestyrelsen og vil medføre en væsentlig anlægsaktivitet samtidigt med at vores trafikale forhold vil blive forbedrede. Det
er rigtigt mange arbejdspladser, som der er tale om her. Det
gælder derfor om at vi alle står sammen i denne sag.
Vedr. minepotentialet kan det ikke nytte at man indtil videre
stædigt fastholder nultolerancepolitikken. Det er det samme
som at sige nej til fremtiden. Alt tyder på at mineprojektet
omkring Kringlerne kommer i gang i den nærmeste fremtid,
men Kvanefjeldsprojektet er meget større og det er derfor af
største vigtighed for kommunens fremtid at dette projekt
også kommer i gang. Med afledte arbejdspladser taler vi om
et pænt stykke over 1.000 nye arbejdspladser bare i disse to
projekter. Hvis man fra naalakkersuisuts side i den sidste
ende ikke godkender Kvanefjeldsprojektet vil det medføre
store økonomiske problemer for os.
Vi har gennem længere tid arbejdet på at få placeret den
kommende Arktiske Kommando i Narsarsuaq. Det ville være
en oplagt mulighed for at skabe udvikling og et nyt erhverv
i kommunen. Men her er vi oppe mod alle odds. Fra
Wikileaks ved vi at regeringen gerne vil have kommandoen
placeret i Nuuk og det samme har formanden for naalakkersuisut tidliger udtalt. Vi opdagede at selvstyrets og forsvarskommandoens havde nedsat en arbejdsgruppe omkring placering af Arktisk Kommando, som kommuneqarfik
Sermersooq var inviteret med i, men ikke os. Vi har forgæves gjort indsigelser mod beregningsgrundlaget af den kommende rapport om placeringen. Da forsvarsministeren endelig kom tog formanden for naalakkersuisut imod i Nuuk og
lufthavnschefen i Narsarsuaq. Kommunen var end ikke
informeret. Alt tyder desværre på sagen var afgjort inden den
startede.

Det
er
ligeledes
væsentligt at man fra
selvstyrets side finder
de knap 20 millioner
kr., som det efter sigende vil koste os at løse
problemerne omkring
vandspærrezonen, der
senest har betydet at en
udvidelse af anstalten
er blevet afslået af naalakkersuisut.
Det var jo netop meningen at der skulle ske en
Simon Simonsen, Borgmester
decentralisering
af
opgaver og arbejdspladser til kommunerne i forbindelse med kommunesammenlægningerne, men hidtil er der ikke meget der tyder på
dette. Man satser fortsat primært på udviklingen i Nuuk.
Vi kan ikke spare os ud af den økonomiske krise eller sætte
taksterne eller skatten op. Nok er nok. Vi har rationaliseret
kommunen og nedbragt udgifterne. Vi bør have en mere retfærdig udligning af skatteindtægterne samtidgt med at der
fra selvstyrets side bør ske en kraftig forøgelse af investeringerne i Sydgrønland som hjælp til selvhjælp.
Fra kommunens side har vi rettet henvendelse til naalakkersuisut om at få ændret den nuværende udligningsordning for
kommunerne, idet den medfører at kommunen får mindre
midler til disposition pr. borger end eks. Kommuneqarfik
Sermersooq. Vi har selv lavet beregninger og det samme har
vores revisionsfirma BDO Kommunernes Revision. Det
burde være tankevækkende at de to kommunerne der er økonomisk trængte begge har en kommuneskat der er tre skatteprocenter højere. Er det retfærdigt og solidarisk?
Det eneste heldige er at vi i 2012 er indstillet til et noget større skatteudligning, fordi den økonomiske situation fra tidligere år har medført at skatteudligningsbeløbet stiger. Vi vil
dog fortsat arbejde for at få naalakkersuisut til at indse at
udligningsordningen skal ændret til en retfærdig ordning, der
skaber ens vilkår for alle mennesker i vores samfund, uanset
om man bor i Sydgrønland eller andre steder. Der bør ikke
være et a-hold i Nuuk og et b-hold andre steder i dette land.
Lad os sammen prøve at få naalakkersuisut til at indse at der
skal igangsættes lufthavnsbyggeri, opstart af miner m.v. Der
må og skal udefrakommende investeringer til for at udviklingen vender. Vi skal nok tage vores del af det forestående
arbejde, men som man siger løfter man bedst i flok, så hermed en opfordring til naalakkersuisut om at hjælpe til. Det er
mit håb at man indser nødvendigheden af dette, når de fleste
fra medlemmer af naalakkersuisut kommer på besøg her i
Qaqortoq i denne uge.
Lad os skabe samme udviklingsmuligheder også syd for
Kommuneqarfik Sermersooq.
Simon Simonsen
Borgmester

Aalajangiisarnerit
ujartorneqarput

paasissutissanik rapportinillu sanasussat, atorneqarsinnaangitsunaasiit. Naagga, iliuuseqarnissamut aalajangiinerit.
MAANNAKKUMMI pisoqartariaqarpoq.

(IB) Kujataa uninngaananngilaq. Naamik, sukkasuumik kinguariartorpoq. Naak statistikkit taaneqartaraluartoq grad-ip
pingajuani sallu, soorlu Jens Skærlund kujataamiumi kingullermi allattoq, kisitsisit taakku, Jens Skærlund-ip atuartartunut saqqummiussai, itisuumik eqqarsalertitsilersimassapput
kommuunimi politikeriinaangitsunut, kisiannili aamma nuna
tamakkerlugu politikerinut.

Narssarssuaq akerlianilu Qaqortumi mittaffik ukiorpassuarni
oqallisigineqareerpoq. Kujataani isumaqatigiinginneq annertuumik sunniuteqarsimannguatsiavippoq, ukiut 15-it matuma siornali mittarfittaangitsooratta.suli assortuuttoqarpoq.
Pissutsit taamaginnarsinnaangillat, angallannerlu ajorluinnarpoq. Qaqortumi mittarfittaarnissaq kisimi eqqortuuvoq,
taasumallu ineriartulernissaq tunngavilissavaa.

Kommune Kujallermi innuttaasut ukiut arfinillit ingerlanerani 6% nik ikileriarnerat annertoreerqaaq, sulilu ajorneraaq,
taamatut ineriartorneq imminut sakkortusiartilertarmat.
Inukilliartornerata sukkassusaa sakkortusiartorpoq. Soorlu
assersuutigalugu Qassimiuni ersarissumik takuneqarsinnaasoq, piffissami Jens-ip oqaatigisaani tassa 2005-miit 2011mut
innuttaasut
47-niit
25-nut
ikileriarput.
Affaanangungajaavillutik. Alluitsup Paani ukiut arfinillit
ingerlanerani innuttaasut 27,3%-nik ikileriarsimallutik.

Narsarsuarmi qanoq pissava? Inuit taqqamanngaaneersut
assersuutigisarpaat nunamik assaarinninnermut aammalumi
ilimanarluinnarpoq matuneqassappat taartisinissamik piumasaqaateqassasut. Inuit suliffittik pillugu kommuniminngaaniit nuuttut, suliffeqarfiillu, matuinnartariaqalersut
imaluunniit allamut nuuttariaqalersut, piffimmi maani suliassaqanngimmat, taakku aamma taarsiiffigineqassappat? Ilaa
naamik.

Kujataani inukilliartorneq killormut inuttusiartulernissaanut
saatinneqassappat, aalajangiisoqartariaqalerpoq. Tassani
pineqanngillat suleqatigiissitaliat aamma kommisionit,

Periutsit ilikkalertorfiusut pillugit
paasissutissiineq
Periutsit ilikkalertorfiusut paasisaqarfigerusuppigit, aamma meeqqerivimmi Inneriilani
qanoq ingerlanneqarnersoq?
Soqutiginnittunut
paasissutissiisoqassaaq:
Marlunngorneq 07. juni 2011 nal. 19-21
Inneriilat isersimaartarfianni.
Pilersaarut:
• Tikilluaqqusineq v/ Ivo Silassen
• Periutsit ilikkalertorfiusut, makku
ilanngullugit
• Ineriartornermi killiffik qaninnerpaaq
tullinnguuttorlu
• Ikorfartuutit arfineq-pingasut
• Tungaviit arfineq-marlut
• Unitsiarneq
• nneriilani perorsaaneq pillugu cd-rommimik takutitsineq
• Oqallinneq naggasiinerlu
Kaffeqarlunilu teeqaassaaq.
Aggialluarisi
Ivo Silassen A. D. perorsaanermi
psykologi

Tusaallugu tusarneqaaq, kommunalbestyrelsi oqarmat,
Narsarsuaq nunaqarfittut atuinnarneqarnissaa kissaatigineqartoq. Kisianni tamanna tunngavissaqarpa?
Kommunalbestyrelse manna suleqatigiisussanik aallartitsivoq, Narsarsuaq mittarittut matuneqassagaluarpat siunissami
inussutissarsiutigut ineriartornissaanik eqqarsaatissanik
suliaqartussat. Tamanna ukiorpassuit matuma siornali taamaaliosinnaasimagaluarput/taamaaliorsimassagaluarput.
Kisianni. Takorloorneqarpa, pisortat ingammik kommunip
tamanna ingerlatissagaa, imaluunniit namminersortut suliffeqarfinnik akilersinnaasunik aallartitsisinnaanissat tunngavissalernissaanut piumassuseqarpat? Atuaruk: iluanaarutilimmik, sinneqartooruteqartartumik. Kingulleq atuutissappat,
tamanna ajunngilaq. Siullerlu atuutissappat, taava puiuinnaruk.
Narsami Kangerluarsummilu aatitassanik piiasinnaanissaq
ukiuni arlalinngortuni oqallisigineqarpoq. Periarfissammi
ersarilluinnarput, kisiaqnnili aalajangiisoqarneq ajorpoq.
Aatitassarsiorneq pinngitsoorneqarsinnaangilaq kujataa
”uummaanassappat”. Taammaakkaluartoq nangaasoqarpoq,
taamalu pisoqarnerani inuit ikiliartorput, ”timmissallu
tunummut assaallutik”.
Kujataanut iluaqutaanngilaq, uran aamma uranitaqanngilluinnarnissamik oqallisiinarneq kiisalu avatangiisit nalinginnaasumik. Soorunami avatangiisit pillugit pitsaasunik malittarisassaqartariaqapoq, tamannalumi piviusunngortinneqarsinnaavoq. Kisiannili oqallinnerit tamakku kinguneraat,
aalajangiisoqarnikuungimmat. Saniatigut oqallisigineqarpoq
aalisarneq nunaateqarnerlu kiisalu kujataa Kalaallit Nunaata
taquaasivigissagaa, inuilli allanut tamanut nutserput, suliffissaq pillugu taamaaliortariaqaramik (pinngitsaalisamik).
Aalajangernissat eqqortut piaartumik aalajangiuttariaqalerput. Qanoqrluunniiit nuannaritigigaluaraanni imaluunniit
nuannarinngitsigigaluaraani, tassaapput aningaasat aqutsisuusut.

Qaqortumi Inuit
Ataqatigiit
Qaqortumi Inuit Ataqatigiit sinnerlugit nunarsuarmi sulisartut
ulluanni Qaqortumi nunatsinnilu sulisartunut uummammik
pisumik ullorsiorluaqqusivunga.
Nunatta pisuussutaanik isumalluuteqarneq ullumikkut oqallinninerni isumalluarsaarutigineqartuartarpoq.
Isumalluaannarlutali qaarsillarsinnaanngilagut.
Ukiuni qulinngulersuni nunaqarfippassuit illoqarfiillu ilaat
pisuussutit uummassusillit atorlugit nioqqutissiornikkut aningaasarsiornissamut periarfissaarutsinneqarsimapput.
Demokrati atorlugu aalajangiisoqarnikuunngitsoq nunaqarfiit,
nungutinniagaagunartut, piorsaaffigineqarnerat minnerpaaffimmut pisinneqarsimavoq.
Nutsernissamut aningaasaateqarfinnik pilersitsoqarsimavoq,
naak nunatsinni maannakkut suliffissaaleqineq annertunerpaaffissaq qaangerneqarsinnaasoq akuerineqarsinnaasoq qimmoqqagaa!
Tusarngartaanngilaq aatsitassarsiornerup iluani uranitalinnilluunniit piiaalluni aallartitsisoqarnissaannik niparruteqarneq.
Qanittukkut takuara arnaq utoqqasaaq Fukushimarmioq nutaarsiassaleriffinnut oqaluttuartoq, ukiuni 40-ni oqaluttuarfigineqartarsimallutik suminermilluunniit ulorianaateqanngitsumi najugaqartinneqarlutik. Uranitortumilli nukissiorfik ajutoormat
aalisartortamik aalisagartaat nunamilu naatsittakkatik siullerpaajullutik attorumaneeruttut. Nunatsinnut sangutikkutsigu:
suliffissat pillugit Kuannersuarni aatsitassanik piiaasoqassagaluarpat, ukiuni 20-ni, eqqagassartaat ukiuni tuusindilippassuarni kinguaatsinnut avatangiisinullu ajoqqusiinaveersaartissavavut - tusindit arlissuit!! Neriuutigissavara urani naaggaarpara
inatsisartut qarasaanniikkumaartoq.
Kujataani ulluinnatsinnut sunniuteqartorujussuit ilagaat angallannikkut pissutsit ukiuni qulinngoriartortuni ajorsigaluttuinnarsimasut. Ullumikkut nunaqarfik qaninnerpaaq angallassissutinut ilaasuulluta ornissagutsigu uterlugulu 1000 koruunit
3000koruunillu tungaanut akeqarpoq. Takorloorsinnaavisiuk
Københavnimiit Roskildemut uterlugulu taama akeqarpat qanoq
pisoqassasoq?
Kalaaliusugut iluamik pineqartariaqalerpugut:
Naatsorsuutigisinnaasatsinnik nunatsinni angalanissamut periarfissaqartariaqalerpugut. Angallanneq akillu aaqqissorluarlugit
politikkikkut aaqqiivigineqartariaqalerput!
Sunniuteqartorujussuaq alla tassaavoq ulluinnarni inuuniarnerup akisunerujussua. Europami nunat akisunersaasa ilaannut,
tassa Danmarkimut, niuertutta pisiniariarlutik suli akitsoqqillugit nunatsinni tunisarpaat.
Taakku qaavisigut nioqqutissarpassuit akitsuuserneri akileraarusernerilu, pisisartunut imaannaanngitsumik atugaqareersunut
artorsiipput. (Aappaatigut oqaluttoqannguarluni pisiassat akivii
akilertassagivut! - allalu -assigiimmik akeqartitsineq tupinnanngitsumik maqaasineqarpoq.)
Inuuniarnikkut aningaasartuutinik oqilisaaniaraanni niuernikkut
nutaanik ingerlatsineq aqqutinik nutaanik ujarlerfiusariaqalerpoq.

Suliffeqarfissuit ilaatigut inuiaqatigiit pilersissimasaat ilaallu
nunatsinniinaq ingerlataqartut millionilippassuarnik sinneqartoorutiminnik upernaaq manna nalunaaruteqaqattaarput.
Katillugit hundredi milliuunit arlallit sinnerlugit sinneqartoorneragaallutik. Tamanna ilaannut iluarusunnassaaq apeqqutaalerporli una: Taakku suliaat taama akisutigisimasariaqarpat??
(Ilamigooq 1,2 mia.-nik akiitsoqarpugut, (uffa qaavatigut suliffeqarfiit ilaat uuliamik akitsueqquserpaluttut- sipaarnerooq ilikkarniassagatsigu!)) Aningaasartuutit inuillu isertitaat equngasorujussuarmik ingerlaarput!
Aamma kommunit namminersornerusullu akiligassat tungaatigut suleqatigiinnerat innuttaasunut toqqissisimanarnerusariaqarpoq!
Naalakkersuinikkut isumaliutersuutit arlallit saqqummerput
ukiorlu una ilaat isummerfigineqartussaallutik akileraartarnermut atugarissaarnermut assartuussinermullu isumaliutersuutit
ilaatigut isumalluarnartoqaraluartut, naalakkersuinikkut sulialinnut uku iliuuseqarfigeqquakka:
Suliffissanik pilersitsinissaq,inuuniarnikkullu atugassarititat aningaasartuutillu oqallisigiinnarnagit, suliffinnik pilersitsisoqarnissaa piaarnerpaamik tigussaasumik qanoq iliuuseqarfigineqartariaqalerput. Kujataani mittarfinnik sanaartornissaq suliffissaqartitsiniarnikkut iluaqutiginiarneqarnissaa pillugu tuaviuuttariaqarpoq. Taakku saniatigut umiarsualivigissarnissaq umiarsualivinnillu sanaartornissaq suliffissaaleqinermut akiuunnermut atorneqartariaqarpoq - nunatsinni umiarsualiviloqaagut
imarsiortortavut ataqqinarnerusumik pineqartariaqarput.
Kujataa nerisassiornikkut naatitsinikkullu piorsaaffittut takorloorneqarnera akorluarparput. Tassaniluaasiit aamma piorsaanissami aallartisarnikkut pisortaqarfiit neqeroorutigisinnaasaat
piaarnerpaamik ujartorpavut. Imaanngilaq taperneqarnissaq
kisiat nipigigipput. Naamik, kalaallilli Nunaat immineersinnaanerunermik takutitaqassappat pisortanit tapersersorneqarnissaq
ungaqqunneqarsinnaanngilaq! Inuiaqatigiit pilersinniakkavut
qanoq ittuunissaat aalajangerutsigu, anguniarlugu alloriarfippaasuit atorlugit anguniagaq ornittariaqarpoq.
Isumaginninnermi aningaasartuuterpassuit inuussutissarsiutaasinnaasunik pilersitsiniarnissamut sangutikkiartuaarnissaat
aqqutissiuunneqartariaqalerpoq. Inuiaqatigiittut immitsinnut
napatinnerusinnaalernissarput anguniarlugu tunisassiorfeeqqat
aallartisarnerini aningaasaliinerillu politikkikkut saquminerujussuusariaqalerput!
Naggaataatigut pisarnertut marlunnik innersuuttaqassaanga:
Ullut imaannaanngillat: Peqatigiiffeqarnikkut tapersoqatigiinnikkut angusassat annerpaasarmata peqatigiiffeqarnikkut tamavitta uummarissaaqataaniarta, sulisartut angusimasaat tamarmik
tunniussaanngillat peqatigiiffiit kattuffiillu ilungersornermikkut
tamakku angusimavaat.
Aqagu uge 18-nip aallaqqaatigaa. Pisarnertut kissaakkumavassi
sapaatip-akunnerata oqariartuutaa tamatta inuunitsinnut pulatinniarsarissagipput. Tassamigooq peqqinnissaqarfimmi aningaasartuutit 80%-ii tikillugit immitsinnut paarinngippallaarnitta
naligai. Nalunngikkaluaripput peqqinnissarput annerpaamik
nammineq akisussaaffigigipput, taamaattoq kisaatiginarpoq
aamma suliffeqarfiit Sulisumik peqqinnartumik inuuneqarnissaannut maannamut annertunerusumik tappinniarnissaat!
Tamatta pilluarta

Kommune Kujalleq
Boks 514 • 3920 Qaqortoq

Kisitsisit tupinnartut
Kommune Kujallermut
tunngasut
Sulisitsisut, sulisartut utoqqalinersiallit il.il. aqqusinermi
naapillugit Kommune Kujallermi qanoq ingerlasoqarnersoq
apeqqutigigaanni, akissut nalinginnaanerusoq tassaavoq:
”Susoqanngilaq.” Imaluunniit oqariartaaseq atussagaanni:
”Soorlu kukkukooq nerisassarsiorluni assaasoq” = kingumut.
Kommune Kujalliup nittartagaani uppernarsaatissanik ujartuiniarsimagaluarpunga tamanna kisitsisinngorlugu takusassiinniarlunga. Ukiumut nalunaarummi kingullermi takussutissaqangaangilaq.
Naluneqanngitsututut uku nassaasaapput: ”Sallu, sallorsuaq

aamma kisitsisit nassuiaatit”.
Nunatta Naatsorsuusiortarfianit kisitsisit kikkunnit tamanit
takuneqarsinnaasut aallaavigalugit takussutissaq sananiarsimasara atuartartunut takussutissiaraara.

OLIECOMPAGNIET ApS
Telefon 64 21 80 • Fax 64 26 72

Åbningstider

Mandag - Fredag
08.00 - 17.00
Lørdag
08.00 - 13.00
Søndag
09.00 - 12.00
Derefter betjening via automat
Udbringning sker i alle hverdage mellem 08.00 - 17.00
Bestilling til udbringning samme dag skal ske inden kl. 14.00

Autoriseret Yamaha forhandler

Innuttaasut amerliartornerannut kisitsisit takussutissat takutippaat ajortoqavissoq - ingammik inuit sulisinnaasut kiisalu
65-niit qummut ukiullit amerlassusii. Tamatuma saniagut
takuneqarsinnaavoq sulisinnaasut 2005-mut sanilliullugit 6
%-mik ikileriarsimasut, innuttaasut ikilinerisa %-tingajaat.
Nunatta Naatsorsuusiortarfianiit kisitsisut akileraarutinut
tunngassutilinnut takussutissat 2005-mimiit 2008-mut takussutissiipput. Assersuutitut Nuuk ilannguppara. Atuartartulli
pisariaqanngilaq ilisimatissallugit Nuuk kujataani kommu-

ikiuukkusuttunik
sulisussarsiorpugut
Røde Kors-ip atornikuerniarfiani piumassutsiminnik
ikiuukkusuttunik sulisussarsiorpugut, qaammatit
tamaassa arfininngornerit siulliani sisamaannilu
nal.10.30-miit 13.30-mut.
Aassaannerani aamma kingoraartissanik pingasunngornermi,sisamanngor- nermi tallimanngornermilu amigaateqarpugut nal 15-miit 17.30-mut.
Pisiniarfimmi suliassaapput tuniniaanerit,iluarsaassinerit ”nutaannillu” puuiaanerit.

Sooq piumassutsimik
ikiuutissavit?
Nuanneqimmat allanik ikiugaqarluni
Allatut ililluni inunnik allanik naappitsineq
Allatut ililluni ikiuunneq malugissavat
Ulluinnarni suliannit allaannerusumik malugisaqassuutit
Allarpassuarnik aamma pissuteqarsinnaavoq ikiuulluni. Misilikkukku ilinnut nuannissusia paasissavat.
Illit nammineq qanoq sivisutigisumik ikiuunnissat
aalajangissavat.
492228-mut sianerlutit oqaloqatigisugut qaqugu
qanorlu sevisutigisumik ikiuusinnanerit nalunaarutigalugu.
Tove

niusimasunut pingasunut sanilliullugu akileraarutitigut procentia pingasunik appasinnerusimammat.
2009-mi aamma 2010-mi isertitat akileraaruteqaataasussaat
kisitsisitaat takussallugit pissanganarpoq. Isumaqarpunga
takugussigik tupaallaatigissagisi.
Ikinngutinnersumik inuulluaqqusillunga
Jens Skærlund, Soraarneq
Qaqortoq

QAQORTOQ-ENTREPRENØR
FORRETNING ApS

udfører alt arbejde inden for:
Jordarbejde
Borearbejde & Sprængningsarbejde
Vandledningsarbejde & Kloakarbejde
Terrænarbejde & Belægningsarbejde
Halvrørsarbejde
Betonarbejde
Snerydningsarbejde

Postboks 420, 3920 Qaqortoq
Tlf.: 64 20 44 - Fax: 64 20 45
Mobil: 49 38 69
E-mail: qent@greennet.gl

Kommune Kujalleq
Boks 514 • 3920 Qaqortoq

QAQORTOQ EQQILUITSUUTIGUK !
Hold Qaqortoq ryddeligt!
Upernalernerani saliinissaq
2011
Maj-ip 02-aniit Juni-p 15-at 2011 ilanngullugu illoqarfimmi saliisoqarniarpoq.
Illuutillit atorfeqarfiit aammalu suliffeqarfiutillit allallu tamarmik,
qinnuigaagut saleeqataaqqullugit.
Illumiit 25 meter avammut imaluuniit, eqqaamiorisap ungasissusaata affaa
tikillugu saleeqqullugit.
Puussiat Kommune Kujallermi pineqarsinnaapput, uunga.
Maskinstationen Tlf. 642298

Forårsoprydningen
2011
I perioden 02. maj til 15. juni 2011 foregår
forårsoprydningen i byen.
Alle husejere, institutioner og virksomheder bedes
rengøre omkring deres ejendomme i en afstand af
25 meter eller til midterlinien til naboejendomme.
Kommune Kujalleq leverer plastic poser på tlf. 642298 Maskinstationen.
Kommune Kujalleq Teknikkimut Immikkoortortaqarfik.
Kommune Kujalleq Teknisk Forvaltning.

