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Juullimi ukiortaassamilu
pilluaritsi
(IB)Naak ukiut tamaasa pisaraluartoq, allaavinneq ajorpoq
pinerit tamaasa qoqassineqarluta: Tassa juullilertareerpa?
Qaammatisiutit uppernarsarpaat, ajunngitsoq. Silami aamma
qiviaraanni tamatunnga tungaanut tikkuussivoq. Sivisuumik
issittorujussuusimavoq, apullu takkussimalluni.
Siusinnerusukkut ukiut allatut ittut aqqusaartarsimavarput,
ukiorlu manna allaavoq. Taammaammat tamassi angisuut
mikisuullu juullisiorluarisi.
Piffissami kingullermi oqallisigineqangaatiartut ilagaat juullimut tunngasoq: Akissarsiat allallu tunniunneqartussat, julli
sioqqutissaneraat kingoqqutissaneraalluunniit?
Oqallisigineqartoq, ilaatigut sakkoortuumik. Suliaq suli aalajangerneqanngilaq, kisianni arlaat isumaqarsimasinnaavoq,
nunarput siunissami allanik aamma annertunerusunik ajornartorsiuteqartoq. Kisianni tamanna isigineqarsinnaavoq.
Juullip nalaani immitsinnut pitsaasaarfigisussaavugut.
Meeqqanut tunissutissanut aningaasaqartariaqarpoq, mamakujunnut qeerlutuumullu. Ukiullu sinneranut qaammatinut
11-nut, tamanna oqaluuserivallaarneq ajorparput - ingammik
juullilernerani. Qaannaami qimmit aamma soorunami kaasanngillat. Juullilerpoq - arlaata ikiussavai.
Ukiup silaanaa allanngorartoq malunnartumik piniartunut
tupaallannarsimavoq, soorlu juulli aamma taamaatartoq.
Ajornartorsiut saqqummiunneqarnermininngaaniit annertunerunngilaq, arlaasa taamaatikkusukkaluaraat - immaqa
politikkip tungaatigut akikitsunik pointinnakkusukkaluarlutik.
Piffissami kingullermi oqallinnerit annernalaarsinnaasut takkussimasut, attartortut inigisaminninngaaniit anisitaajortortut kinguaattooqanertik pissutigalugu. Ingerlaanaq ilaatigut
qisuariarput, juullimullu tutsillugu. Anisitsineq, taama juullilertigisoq! Anisitsineq jullimut tunngassuteqanngissimassaaq. Ajornartorsiutit ukioq naallugu atuupput, tamakkuli
aaqqittariaqarput, juulliuppat juulliunngikkaluarpalluunniit.
Kisianni soorlu oqareersugut: juullimi tamassi pilluarisi.
Juulleraangat immitsinnut tapersersorlutalu pitsaaffigissaagut. Immaqa eqqarsaatigisariaqarparput ataatsimoorluta
ajornartorsiutit atuuttut aaqqinniassallugit imaluuniit
pinngitsoortinniarlugit .Ukiorlu tamaat suliassamut tassunga
atorlugu.

kujataamlu
Nutaaq

Naqiterisoq / Udgives af:

Q-offset

Box 378 • 3920 Qaqortoq
Tlf. 64 29 69 • Mob. 49 44 60
e-mail: qoffset@greennet.gl
Ammaruk/Åben www.kujalleq.gl

Maannangaaq kingumut qivialaarluta ukioq qaangiuttoq
qimerluulaartigu. Ukioq 2011 aamma eqqaamaneqassaaq
allanut inuiaqatigiinnullu pingaarutilinnut. Pissutsit piffinnut
ataasiakkaanut soqutiginartut isumallillu annertusiartorput
soorlu imeqarfimmut aammalu minguiaasarnermut iliuutsit
pillugit. Tamakku illoqarfiup ineriartortsinnissaannut periarfissanik ammaasipput. Kommunip siumut pilersaarusiornissaa aallartereerpoq, pissanganassooq takussallugu, politikerit
nunaminertaq tamanna qanoq pissarsiffigisinnaassagaat.
Pissutsit allat, tamanut soqutiginartut aamma isumaqartut,
minnerunngitsumullu Kujataanut, tassaaput angallannermut
aaqqissuussineq aammalu aatitassarsiorneq. Ingammik
maani Kujataani puigorallarnavianngilarput aamaartuinnanngorluni mittarfik pillugu apeqqummut oqallinneq .
Narssarsuaq ingerlaanassava imaluuniit Qaqortoq mittarfittaassava? Assortuuneq, ilimanarluinnartumik ukiumi nutaami aamma ingerlaqqissasoq, taammaammat jullip ukiortaallu akornani qasuersaalaarsinnaavugut. Pinerit tamaasa piviusunik tunngaveqarluni oqallinneq ingerlasarsimanngilaq,
taamaakkaluartoq Kujataamiup allanngornani inissaqartittarsimavai, ukiumilu nutaami aamma taamaasalluni.
Mittarfik pillugu ajornartorsiut pissutsinut allanut aamma
avalequtaqalersimavoq: Ilaat aqqusinniorusupput, ilaatigut
Narsarsuaq ataanarniassammat, ilaatigullu savaateqarneq
nunalerinerlu. Kujataa aningaasatigut annanneqarsinnaangilaq nerisassaasivittut inissisimassagaluaruni. Allat takornariaqarneq toqusutut isigaat, Narsarsuaq ataanassanngippat.
Apeqqullu aamma ammasuuvoq, taamaasanersoq, takorna-
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riaqarnerullumi aamma Kujataa napatissinnaangilaa.
Kisimiilluni imaluunniit nunalerineq ilanngullugu.
Aatitassalerineq aamma mittarfeqarnermut attavilerneqarsimavoq. Tassanilu Kujataanut pissutsit allat pitsaasut nerujunartullu allarujussuit ilanngussimapput. Iluatsitsinikkullu
ilimanarsivoq, 2012-imi Iviangiusat eqqaani ”pimoorullugu”
pisoqalissasoq, aammalu nalunaarutit kingulliit tusarlugit
Kuannersuarni aamma neriunartoqarpoq.

allallu inunnguit, meeqqat aamma inersimasut, atuartartut
minnerunngitsumillu pilerisaarutinik / ussassaarutinik
ilanngussisartut.
2011-mut qujanaq - Kujataamiu ulloq 19. januar 2012 uteqqissaaq.

Juletræsdans

Ukioq ataaseq qaangiuttoq aaqqissuisup juullimut ukiortaamullu atatillugu kissaatini pingasut saqqummiuppai.
Kissaatit siulliit marlluk ilaatigut minnerusumik annerusumilluuniit piviusunngorput: 1. Suli Qaqortup mittarfittaarnissaa sulissutigineqarpoq, aalajangiisarnerillu, kingusinnerpaamik Kommunalbestyrelsemit inatsisartuniillu ataatsimut
isigalugit pitsaasuupput. 2. Aatitassarsiorniarneq ingerlaqqilerpoq, naak piiaasoqalinngikkaluartoq, kisianni oqaatigineqareersutut sulineq ilorraap tungaanut ingerlavoq.

Kalaallit Røde Korsiat inviterer familier med småbørn til juletræsdans i forsamlings-huset onsdag
den 28. December kl 15.30.

Kisianni 3. Kissaat, kommunip tungaaniit annertunerusumik
pitsaanerusumillu paasititsissusiisarneq aammalu partiit tungaaniit. Tassani oqartariaqarpugut, tamanna suli ajorluinnarpoq. Pitsaaneruliinarsinnaavoq. Apeqqut tamanna aviiseeqap
ukiumi nutaami qaqeqqissinnaavaa. Juullerpoq aammalu
qanittukkut ukiortaarsiussaagut.

Kalaallit Røde Korsiat ilaqutariit meerartallit qaaqquvaai orpiliartinniarlugit kater-sortarfimmi pingasunngornermi 28. december nal. 15.30.

Ukioq 2012 ukiuuvoq Kujataamiu nutaaq normut 550-it
saqqummiutereersimalerlugit, tassa aviisit 600.000-it, aviisseeraq ukiut 25-inngorlugit nalliuttorsiortussaammat.
Tamanut juullimi ukiortaassamilu pilluaritsi, poliitikerit

Vi danser om juletræet, får godteposer, leger og
hygger os med kaffe og kager.

Orpiliartitsineq
Orpiliaq kaavinneqassaaq, mamakujunnik agguaasoqassaaq,pinnguassuugut aliikusersorlutalu kaffi/tii kaagillu najuutigalugit.
På vegne af
Bestyrelsen/siulersuisut
Tove

Narsap Atuarfiata
iluarsarneqarnissaa
Namminersorlutik Oqartussat Kommune Kujalliullu isumaqatigiissuteqarneratigut Narsap Atuarfiata annertuumik iluarsarneqarnissaa ukiunik marlunnik kinguartinneqarpoq.
Tamanna tunngaveqarpoq Qaqortumi Tasersuup Atuarfiata
nutarterneqarnerata 38 millioner kruuninik akisulerulerneranik.
Soorunami Kommune Kujallermi tamanna uggoreqaarput.
Allatulli ajornartumik isumaqatigiissut taanna akuerisariaqarsimavarput Kommune Kujalliup nammineerluni Tasersuup
Atuarfiata iluarsarnerata akitsornerujussua nammassinnaanngimmagu, isumaqatigiissutineqarlunilu aningaasarpassuit taakku Namminersorlutik Oqartussat akilissagaat.
Taamaakkaluartoq kommunalbestyrelse imminut pisussaaffilerpoq Narsami Atuarfiup atuartunut sulisunullu peqqinnartuunnissaa qulakkeerniassallugu. Teknikkeqarnermut ingerlatsivik suleqatigalugu atuarfiup ukiuni tulliuttuni pingaarnersiuilluni iluarsarneqarnissaa misissorneqassaaq suliarineqarnissaalu isumagineqassalluni.

Taamaaliornitsigut neriuutigaarput atuarfiup annertuumik
iluarsarneqarnissaata tungaanut atuarfimmi sulisunut atuartunullu naammaginarsinnaasumik pitsanngorsaasinnaassalluta.
Atuartitaanermut meeqqeriveqarnermullu
ataatsimiititaliami siulittaasoq
Kaj Lyberth

Skolerenovering i
Narsaq
Den påtænkte store renovering af Narsaq Skole er udsat i 2
år som følge af en aftale mellem Selvstyret og kommunen.
Denne udskydelse har baggrund i, at skolerenoveringen af
Tasersuup Atuarfia i Qaqortoq er blevet 38 millioner kr.
dyrere.
Vi er selvfølgelig meget ærgerlige over det i Kommune
Kujalleq, men vi har været nødsaget til at acceptere denne
aftale, da Kommunen Kujalleq ikke er i stand til at bære
denne store økonomiske byrde alene, og aftalen er derfor, at
selvstyret betaler de ekstra store omkostninger.
Dog har kommunalbestyrelsen forpligtet sig til at sørge for,
at skolen i Narsaq ikke
udgør en sundhedsmæssig
risiko for elever og personale. I samarbejde med teknisk
forvaltning iværksættes en
bygningsmæssig vurdering
af, hvilke områder der skal
repareres og derefter sørge
for at iværksætte absolut
nødvendige reparationer.

Kujataani Sullissivik ApS
Sydgrønlands El ApS
V/ Per Holm

Alt i EL
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På den måde håber vi at
kunne reparere de værste
skader tilfredsstillende for
elever og personale inden
den store renovering.
Formand for skole - og
daginstitutionsudvalget
Kaj Lyberth

OLIECOMPAGNIET ApS
Telefon 64 21 80 • Fax 64 26 72

Atuisartugut tamaasa juullimi
ukiortaassamilu pilluaqquagut.
Alle vore kunder ønskes en
glædelig jul og godt nytår.

Automaterne er åben alle dage

J
u
u
l
l
i
/
Gl

ædelig Jul

Sipaakkit /
Spar

KIMS

1690

FRANSKE KARTOFLER

2 x 220 g

35,Sipaakkit /
Spar

2390
Sipaakkit /
Spar

2495

Sipaakkit /
Spar

3090

2 x 1 liter

200 g

NESCAFÉ

45,-

Atuutissapput / Gælder 19/12 - 23/12

RIBENA

50,-

www.pisiffik.gl

GULDKORN
2 x 375 g

45,-

Glædelig Jul og
Godt Nytår

ikke at være så stort, som nogen har villet gøre det til - måske
for på den måde at score nogle billige points på den politiske
front.
Et af de seneste ømtålelige emner, der er kommet
frem, er lejeres udsættelser af deres bolig på grund af
huslejerestancer. Straks er der nogen, der forbinder
dette med julen. Udsættelse af boligen lige før jul!
Men udsættelserne har vel ikke noget med julen at
gøre. Problemerne er der hele året, og de må tackles,
uanset om det er jul eller ej.
Men som sagt: Glædelig jul til alle. Når det er jul skal
vi være positive og gode ved hinanden. Måske skulle
vi dog overveje at stå sammen om at gøre noget for at
løse eller helt undgå en række af de mange problemer,
der jo er. Og bruge hele året på den opgave.
Foreløbigt kan vi dog se lidt tilbage på det forgangne
år. 2011 vil også blive husket for andre og samfundsmæssigt meget væsentlige ting. Noget, der mest har
lokal interesse og betydning er tiltagene omkring
vandværket og rensningsforanstaltningerne. Det åbner
nogle helt nye muligheder for udbygning af byen.
Arbejdet med en ny kommuneplan er i gang, og det

(IB) Selv om det sker hvert år, er
det som om det gang på gang kommer bag på os: Er det allerede snart
jul? Kalenderen bekræfter, at den er
god nok. Et kik på vejret peger også
i den retning. Vi har haft en længere meget kold periode, sne er der
også kommet. Et noget anderledes
vintervejr, end det vi var udsat for
sidste år. Så en glædelig jul ønskes
alle, store som små.
En af den senere tids store samtaleemner har også haft med julen at
gøre: Løn og andre udbetalinger før
eller efter jul? Et emne, der virkelig
har kunnet få sindene i kog. Sagen
er ikke afgjort endnu, men en eller
anden kunne vel nok mene, at landet står foran andre og større problemer. Men det her kan man overskue.
I juletiden skal vi være gode ved
hinanden. Der skal være penge til
børnenes gaver, til snolder og juleanden. Hvordan det så står til de
resterende 11 måneder af året, taler
vi ikke så meget om - slet ikke i
juletiden. Hundene i Qaanaaq må
naturligvis heller ikke sulte. Det er
snart jul - og så må nogen hjælpe.
Det lunefulde vintervejr kom åbenbart lige så overraskende for fangerne, som julen plejer at gøre.
Problemet viste sig tilsyneladende

det bliver tilfældet, og turismen kan heller ikke
bære udviklingen i Sydgrønland. Hverken alene
eller sammen med landbruget.
Minedriften er også blevet koblet sammen med
lufthavnen. Her er der imidlertid helt andre positive og lovende aspekter for Sydgrønland.
Heldigvis ser det ud til, at det allerede i 2112
begynder at blive ”alvorligt” ved Kringlerne, og
de seneste udmeldinger lover også godt for
Kvanefjeldet.

bliver spændende at se, hvad politikerne kan få ud af området.
Andre forhold, som har mere generel interesse og betydning,
ikke mindst for hele Sydgrønland, er trafikstrukturen og
minedriften. særligt her i Sydgrønland vil vi sent glemme
den ophedede debat om lufthavnsspørgsmålet. Skal vi bibeholde Narsarsuaq eller etablere en ny ved Qaqortoq? En diskussion, der ganske givet vil fortsætte i det nye år, så vi kan
godt puste lidt ud her omkring jul og nytår. Det har ikke i alle
tilfælde været sagligheden, der har præget debatten, men
Kujataamiu har dog trofast lagt spalteplads til og vil også
gøre det i det nye år.
Lufthavnsproblematikken har forgreninger ud til flere andre
forhold: Nogle vil lave veje, dels så Narsarsuaq kan bevares,
dels med henblik på fåreavlen og landbruget. Sydgrønland
kan dog næppe reddes økonomisk ved at skulle agere spisekammer. Andre ser turismen som en død sild, hvis
Narsarsuaq ikke bevares. Det er dog et åbent spørgsmål, om

For et år siden fremsatte redaktøren i forbindelse med julen / nytåret 3 ønsker. De 2 første er
mere eller mindre gået i opfyldelse: 1. Der
arbejdes fortsat for en lufthavn ved Qaqortoq,
og de beslutninger, der senest er truffet af kommunalbestyrelsen og landstinget må alt i alt siges at være
positive. 2. Der er kommet skred i minedriften, om end ikke
udvinding, så går arbejdet dog som nævnt i den rigtige retning.
Men 3. Et ønske om mere og bedre information fra kommunens side og fra de lokale politiske partier. Her må vi til gengæld sige, at det stadig står meget skralt til. Det kan kun
blive bedre. Men det spørgsmål kan lokalavisen tage op igen
i det nye år. Nu er det jul og vi skal snart fejre nytåret.
2012 er året, hvor Kujataamiu nutaaq efter udgivelse af
omkring 550 numre, svarende til over 600.000 aviser, kan
lokalavisen fejre 25 års jubilæum.
Glædelig Jul og Godt Nytår til alle, politikere og andet godtfolk, børn og voksne, læserne og ikke mindst annoncørerne.
Tak for 2011 - Kujataamiu vender tilbage den 19. januar
2012.

Kallerup inneranik, imermut
kiassarnermullu akinik qaffaaneq
Naalakkersuisut / Nukissiorfiillu kallerup innerata
Qaqortumi Narsamilu kilowatmut 1,17 koruunimik akitsuiniarnerannut kiisalu Qaqortumi imermut kiassarnermullu
akinik qaffaaniarnerannut Kommune Kujallermi borgmesteri Simon Simonsen akuersaarumaanngilluinnarpoq, akitsuiniarnermut ungasianiit uuttuutinik ikkussuinermut aningaasartuutit aamma taaneqartutuut tunngavilersuutigineqartut
Nukissiorfiit suleqatigisaanit innaallagissamik pilersuinissamut atugassarititaasunik suliamut tunngassutilinnik isumaqatiginnginnerit akitsuiniarnermut patsisilersuutigineqarsin-

naanngimmata.

Nukissiorfiit oqartussaasullu il. il. Nukissiorfiit
isumaqatiginninniarfigisassaasa imaluunniit isumaqatigiissuteqarfissaassa akornanni isumaqatiginngissutaasoq,
Kommune Kujalliup innuttaasullumi susassarinngilluinnarpaat,
kommunimmi
isumaqatigiissuteqarfituaraa
Nukissiorfiit.
Kommune Kujalliup ilimagaa, taama isumaqarneq
Nukissiorfiit tusaatissatut tigussagaa, piaartumillu namminersortumik isumaqatigiissuteqanngitsumillu akinik qaffaanissamik ilimasaarutit atorunnaarsissagai.
Borgmesteri isumaqarpoq, kallerup inneranik Qaqortumi
Narsamilu qaffaanniarneq, Qeqqata Kommuniani kallerup
innerata appartinneqarnissaanut patsiseqartoq, Qaqortumi
Narsami nunallu sinnerani atuisut pilliutigalugit kallerup
inneranik akiliutissamik nalimmassaassoqarmat.

-

elteknik for fremtiden
Siunissami innaallagisserineq

Borgmesterip ilanngullugu paaserusuppaa inuiaqatigiit pigisaat Nukissiorfiit ukiuni kingullerni qanoq sinneqartooruteqarsimanersut?. Inuiaqatigiit pigisaat sinneqartooruteqarpat,
sinneqartoorutit inuiaqatigiinnut iluaqutissanngorlugit atorneqartussaammata.
Naalakkersuisut / Nukissiorfiillu kallerup inneranik
Sisimiuni Nuummilu akiliutissamik appaaniarnerat, Inuit
Ataqatigiit pissaqarnerusunik illersuinerannik ersarilluinnartumik takutitsivoq. Taamatut iliorneq inatsisitigut illersorneqarsinnaanersoq piaarnerpaamik misissortariaqarpoq,
inatsisitigut tunngavissaqarsorinanngimmat akinik qaffaanissamik ilimasaaruteqarnissamut, soorlu taamatut pisoqartoq.

Juullimi ukiortaassamilu
pilluaritsi

Uani pisumi pingaarutilimmi Kommune Kujallermi borgmesterip allakkatigut attavigineqarsimannginnera maluginiagassat ilagaat kallerup inneranik qaffaanissaq radioaviisitigut tusarliunneqarneratigut aatsaat taamak pisoqartussaq
paasineqarmat.

Glædelig jul og
godt nytår

Isikkorikkusukkuit taava ikiorsinnaavitsigit.
Isarussat, kontaktlinsit, seqinersiutit pinnersaatillu.
Vil du se godt ud, så kan vi hjælpe dig.
Briller, kontaktlinser, solbriller og smykker.
Pisisartuvut juullimi ukiortaassamilu
pilluaqquavut.
Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul og godt nytår.

Kujataani
Isarussat
BRILLER & KONTAKTLINSER
GULD & SØLV • URE
Tlf.: 64 15 12 • Fax 64 15 39
E-mail: b777qaq@greennet.gl

Kujataani takornariaqarneq siuariarluartoq ukioq manna unnuisut 4.109-nik
amerlanerusut
”Angusaq kusanartoq neriulluarnissamut tunngavissaqarluartoq” Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu ataatsimiititaliap siulittaasua Kalistat Lund oqarpoq, ukioq manna
takornariaqarnerup siuariarnera Kujataata misigisimasaa
tunngavigalugu.
2009/10-mit 2010/11-mut takornariartitsinermi nunap
immikkoortuani unnuisarnerit katillugit 4.109-nik qaffariarsimapput, tassalu unnuisarnerit 29.194-nit 33.303-nut, siuariaat 12,3 %-tiusoq.
”Paasillugu akuersaarnaqaaq, maanna ilorraap tungaanut
ingerlasoqalernera, maanimi Kujataani tikeraartugut misigisassarpassuarnik periarfissaqartissimavagut”, Kalistat Lund
oqaaseqarpoq.
Siuaruariarneq takornariartitsisunut aamma nuannaalersitsivoq.
Akunnittarfiup pisortaa Jim Riis, Qaqortoq, ima oqaaseqarpoq: ”Takornariaqaleruttorfik ajunngissimaqaaq, isumalluarnartortaraalu, takornariaqarluarnerup avataani tikeraartissanik ussassaarillaqqissiar-tuinnarsimanerput”. Akunnittarfiup
pisortaata tulliani takornarissat tikerarnissaat aamma qilanaareqaa: ”Malunnarluinnarpoq, ilorraap tungaanut siuariartornerup ingerlaannarnissaa, maannangaaq aasap tullianut
inniminniisut amerlasoorujussuupput, siorna ukiup taamalineraniit sanilliullugu - taamaattumik isumal-luarnaqaaq”.
Jacky Simoud, Blue Ice, oqaaseqarpoq: ”Aasaq tamaat ersarissumik misigisimavarput, siornarniit takornarissat amerlanerit tikissimasut, aamma piffissap ilaata ingerlanerani arlaleriarluta Igalikumi inissaaruttoortarsimavugut, ukiorlu
manna siuariaateqarsimalluta. Taakku saniatigut akunnittarfinni aamma savaateqarfinni unnuisarnerit amerlanerusut
akigisimavagut ukiup siulianut naleqqiullugu.”
Aammattaaq Nanortalimmi Hotel Kap Farvel-imi unnuisarnerit
amerlassusii
ersarissumik
siuariarsimapput.
Akunnittarfimmik piginneqataasut aappaat Gunnar
Mackeprang oqaaseqarpoq: ”Aasaanerani Nanortalimmut
Nanortalimmiillu angallanikkut periarfissarititaasut malillugit ajuusaarnaraluartumik takornarissat amerleriaateqarnissaannut killilimmik periarfissaqarpoq. Paarlattuanik nunamit
namminermiit tikeraat unnuisartut amerleriaateqarnerat
misigisimavarput, tamannalu naammagisimaaqaarput.”
Aamma Nanortalimmi takornariaqarnermut pisortaq Niels
Tækker naammagisimaarinnippoq: ”Tupilammi vandrerhjemmimi unnuisartut amerliaateqarluarsimapput. Ukioq
manna Spaniamiut takornarissat amerlanerusut najugaqartissimavagut.”

Flot fremgang for turismen i
Sydgrønland med 4.109 flere overnatninger i år
”Et flot resultat og god grund til optimisme” siger formand
for Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Kalistat Lund på
baggrund af den fremgang som Sydgrønland har oplevet på

turismeområdet i år.
Fra sæson 2009/10 til sæson 2010/11 er antallet af overnatninger i regionen steget med i alt 4.109 fra 29.194 til 33.303
overnatninger, en fremgang på hele på 12,3 %
”Det er meget positivt at se, at det nu går den rigtige vej, for
vi har faktisk rigtig mange store oplevelser at byde vores
gæster her i Sydgrønland ” udtaler Kalistat Lund
Fremgangen vækker også glæde hos aktørerne.
Hoteldirektør Jim Riis Qaqortoq udtaler: ” Vi har haft en rigtig god sæson og det positive er, at vi efterhånden også er
blevet gode til at tiltrække gæster udenfor højsæsonen.
Hoteldirektøren ser også optimistisk på den kommende
turistsæson: ”Meget tyder på, at den positive tendens med
fremgang fortsætter, vi har allerede nu langt flere bookinger
til næste sommer end på samme tid, sidste år - så det er gode
tegn”
Jacky Simoud , Blue Ice udtaler: ”Hele sommeren var det
vores klare oplevelser, at der kom flere turister end året før,
og i flere perioder måtte vi også melde udsolgt i Igaliko,
som også i år havde fremgang.
Derudover har vi solgt langt flere hotelovernatninger og
overnatninger på fåreholderstederne end tidligere år.”
Også i Nanortalik har der været en markant fremgang i antallet af overnatninger på Hotel Kap Farvel.
Gunnar Mackeprang, den ene af Hotellets ejere udtaler: ”
Med de trafikale muligheder, der er til og fra Nanortalik om
sommeren er der desværre begrænsede muligheder for at
udvide antallet af turister.
Til gengæld har vi oplevet en flot vækst i antallet af overnatninger til indenrigsgæster, så det er vi meget tilfreds med.”
Også hos Turistchefen Niels Tækker i Nanortalik er der tilfredshed” Vi har haft en pæn stigning i antallet af overnatning på vandrehjemmet Tupilak. Her har vi øget antallet af
spanske turister indkvarteret i år.”

Kalaallit Røde Korsiat
Afholder 24 timers 1.hjælpskursus
9. - 10.- og 11. januar 2012 ved Emanuel
Møller.
Kurset er incl træning med hjertestarter og
koster 1.500 kroner der deltager.
Tilmelding kan ske til:
Emanuel Møller, tlf: 494740 eller til
Tove Blidorf, tlf 492228,
mail tobl@kujalleq.gl senest 29. december
2011
Kurset vil blive gennemført ved mindst 12
deltagere.
På vegne af bestyrelsen
Tove

Åbent brev til Kommune Kujalleq

Nu har de gjort det igen!
af Leif Ellebæk Motzfeldt
Som bekendt har jeg ved flere lejligheder forsøgt at forklare en
række medarbejdere i Kommune Kujalleq, at kommunens fortolkning og brug af Alderspensionsloven er forkert, i alt fald når
det drejer sig om tilkendelse af pension til ”nye” alderspensionister.
Jeg har skrevet åbne breve, som har været i Kujataamiu samtidig
med, at brevene inden den offentlige udgivelse i lokalavisen har
været sendt til kommunen. Jeg har herudover i flere tilfælde skrevet til kommunen, uden at dette er blevet offentliggjort. Jeg har stort set - kun fået svar eller reaktioner 2 gange:
Dels for et par år siden i form af et brev, hvor svaret var i afdelingen for ”goddag mand - økseskaft”, dels i maj 2011, hvor daværende socialchef skrev et indlæg i Kujataamiu, hvormed hun
dokumenterede, at hun heller ikke forstod Alderspensionslovens
§ 9.

lovmæssige grundlag ikke er i orden. Så må og skal kommunen
behandle sagerne individuelt - og i det mindste på anstændig vis
tage sig af de klager og indsigelser, der kommer.
Heldigvis ser det ud til - efter det jeg har erfaret, at der i skikkelse af en ny socialchef er kommet en person, som tilsyneladende
agter at leve op til de forventninger, borgerne med rette har og
ikke mindst til den lovgivning, der findes på området.
Skal man se det positive i det hele, må det være, at man er fri for
at tage stilling til, om de nye pensionister, som på et fejlagtigt
grundlag alligevel ikke får noget, skal have 0 - nul - kroner før
eller efter jul!!
Glædelig jul og forhåbentligt et godt ”pensionsnytår”.

Meeraalluni ilitsoqqussat eqqaamasallu,
eriaginissaat pingaartitarillaaraarput.
Meeraallungali eqqaamavara Qaqortumi ukiorpassuarni, juullip
nalaani nuannaringaarlugu ataqqingaarlugulu juullisiutugisartakkatta, ”Tipaatsungaalerit”-p taallaa imaattoq:

Men i øvrigt har ingen af de efterhånden mange i kommunen,
som jeg har forsøgt at inddrage, ulejliget sig med at svare. Og har
da slet ikke ulejliget sig med at forholde sig til de juridiske aspekter i sagerne. Mine henvendelser er således mere eller mindre blevet ignoreret. Problemet er i alt fald ikke blevet taget seriøst.

1.
Tipaatsungaalerit
annaassisup saani,
tipaatsullutit iserit
meeranngortup saani.

3.
Tuppallingaarlutit
nersorsinnaanngorpat,
qilammiut ilaarlugit
pallorfigissavat.

At kommunen samtidig ikke følger sagsbehandlingslovens
bestemmelser og heller ikke iagttager almindelig god sagsbehandlingsskik, kan jeg vel leve med. Værst er det - synes jeg - at
mange pensionister gang på gang ikke får, hvad der tilkommer
dem. Jeg stiller mig selv spørgsmålet: Hvor mange er blevet
snydt, uden at jeg er blevet gjort bekendt hermed?

2.
Tipaatsungaarlutit
Biilliimiliarit,
nuannaruuk annaassisit
ilassingaarmatit.

4.
Tamassa juullerpoq
eqqissingaaritsi,
annaasisoq inunngorpoq
tipaatsungaaritsi!

Men det er dog alligevel frustrerende, når jeg med henvisning til
lovbestemmelser og bemærkninger til loven samt en appel til den
almindelige sunde fornuft har forsøgt at forklare kommunens
medarbejdere, hvordan reglerne er, at der intet sker. Og jeg spørger videre, som jeg tidligere har gjort uden at få svar: Hvor er
kommunens ledelse og politikerne? Politikerne skal ikke sagsbehandle, men de burde da (??) have en vis interesse i, at administrationen bruger lovens regler på korrekt vis.
En af mine bekendte, på hvis vegne jeg nu formelt har klaget til
Det sociale ankenævn, fik et brev, hvorefter han med virkning fra
januar 2012 ikke kunne få pension. Det ”morsomme” er, at han
aldrig har fået tilkendt pension, og at han på det tidspunkt, da han
fik brevet, slet ikke havde søgt. Det agtede han at gøre og har
også gjort nu. Men afslaget er allerede meddelt. På forkert grundlag.
Mandag ringer en anden bekendt. Han har modtaget alderspension siden august 2011 - men har aldrig før det tidspunkt fået
noget. Nu fik han så - med adskillige ugers forsinkelse - et brev,
der siger, at han fra januar 2011 ikke kan få pension, fordi han har
tjent for meget i 2010. Hvilket er aldeles irrelevant, men det er
bare ikke gået op for kommunen!
Som årsag til problemerne er der angiveligt henvist til, at kommunens ”edb system” ikke kan håndtere lige netop disse sager.
Jeg har endnu ikke kunnet få verificeret, om dette er korrekt. Men
det er nu også hamrende ligegyldigt. For når kommunen gentagne gange er blevet gjort opmærksom på, at noget er galt, må man
behandle henvendelserne seriøst og så få løst problemerne - uden
”systemet”.
Man kan ikke bare sidde som en robot og sende breve ud til pensionister og sige ”Æv - bæv. Du kan ikke få pension”. Når det

Qaqortormiorpassuit appikkaangamikkik, malaatiinnarlugu - aa
nuanneq!
Taallap imaa, pikkunariaqqiffissaqanngitsup, minnerunngitsumillu naanerata (vers-ip kingulliup) imaa, kusanangaarmat pikkunangaarmallu ilaneqarnissaa pisariaqaavinngissutut taaneqartariaqarluni.
Ukiut ilaanni pilerparput, taalliortumit allamit, taallamik allamik
ilaneqarsimalluni, erinarsoqatigiinnit atorneqartoq. Taamani
tupallutalu narrujuumisugut amerlaqaagut. Qujanartumillu taamatut iliorneq erngerluni unitseqquneqarmat unitsinneqarpoq
pissusissamisulli atorneqaqqittalerluni.
Ukiut ingerlapput. Maanna kingumut uteqqippoq, taallap taamani ilaneqarsimalluni atorneqarneratut atoqqinneqarluni. Kiamuna
akuerisaa?
Uumap taallap taalliortua, ilisimasakka malillugit ilisimaneqanngilaq. Taamaakkaluartoq taallatullu allatut isillugu ataqqisassarinnginnerparput? Massakkut taalliarineqartartut imaaliallaannaq kimillunniit allanngortitserlugillu ilaartoqqussaanngitsut
nalunngilarput. Aamma ataqqisarpagut.
Ajuallatitsiniarnangaluunniit narrutsatitsinianngilanga. Kisianni
isumaqarpunga taamanersuaq taalliorsimasup “kinaagaluarnersup” taalliaa immini pikkunareeqqisup, ataqqilluinnarlugu, pissusissaattut isillugu atorneqartarnera (ilaneqarnani) aammaarlugu
ingerlateqqinneqartariaqartoq.
Nalunngilara Qaqortormiuqaterpassuarma uattulli isumaqarlutik
tamanna kissaatigigaat. Taamaammat erinarsoqatigiinnut eqqarsaatigilluaqqunaqaaq.
Neriullunga paasineqarluarumaarlunga. Tamassi juullisiorluarnissassinnik kissaappassi.

Prisforhøjelser på el,
vand og varme
Naalakkersuisuts og Nukissiorfiits varslede prisstigninger på
1,17 kroner pr. kilowattime i Qaqortoq og Narsaq samt prisstigninger på vand og varme i Qaqortoq kan under ingen
omstændigheder accepteres af borgmester Simon Simonsen i
Kommune Kujalleq, idet omkostinger til opsætning af fjernaflæsningsmålere og som angivet begrundet i en faglig
uoverensstemmelse om vilkår for fortsatte leverencer fra en
samarbejdspartner til Nukissiorfiit ikke kan bruges som
grundlag for prisforhøjelser.
En uoverensstemmelse mellem Nukissiorfiit og de instanser
m.v., som Nukissiorfiit måtte forhandle med, er ganske
uvedkommende for borgerne og Kommune Kujalleq, som
har indgået aftale alene med Nukissiorfiit. Kommune
Kujalleq vil gå ud fra, at Nukissiorfiit tager dette standpunkt
til efterretning og straks ophæver det iværksatte varsel om
disse selvstændige ukontraktsmæssige prisstigninger.
Borgmesteren mener, at varslerne om forhøjelse på elpriser i
Qaqortoq og Narsaq, skyldes nedsættelse på elpriser i
Qeqqata Kommunia og Nuuk, idet elpriserne harmoniseres
ved at ofre forbrugerne i Qaqortoq og Narsaq samt befolkningen i Grønland i øvrigt.
Samtidig efterlyser Borgmesteren, hvor stort overskud
Nukissiorfiit, som jo er en samfundsejet virksomhed, har
haft i de seneste sidste år? Såfremt en samfundsejet virksomhed har et overskud, skulle overskuddet være til gavn for
borgerne.
Naalakkersuisuts/Nukissiorfiit planer om nedsættelse på

QAQORTOQ-ENTREPRENØR
FORRETNING ApS

Sullittakkavut suleqatigisarsimasavullu
juullimi ukiortaassamilu
pilluaqqusivugut.

Vi ønsker alle vore kunder og
forretningsforbindelser en rigtig
glædelig jul og godt nytår.
Postboks 420, 3920 Qaqortoq
Tlf.: 64 20 44 - Fax: 64 20 45
Mobil: 49 38 69
E-mail: qent@greennet.gl

elpriser i Sisimiut og Nuuk viser klart, at Inuit Ataqatigiit
forsvarer bedrestillede borgere. Om denne handling er juridisk forsvarligt bør snarest muligt undersøges, idet der ikke
synes at være lovhjemmel for varsling af prisforhøjelser,
hvilket jo er sket.
En af de ting man kan hæfte sig ved denne sag er, at borgmesteren i Kommune Kujalleq ikke er blevet kontaktet skriftligt, idet man hører de varslede pristigninger gennem radioavisen.

Atassut Qaqortoq ukiup 20011 naalernerani nunaqqatigiit qujaffigai.
Atassutip angunigaasa ilagaat Kommune Kujallermi innuttaasut ataatsimoornerulernissaat, suleqatigiinnerulernissaallu.Soorlu tamanna takutinneqartoq aasaq manna Qaqortumi
akerliussutsimik takutitsisoqarmat, qanoq nunaqqatigiit
imminnut ataatsimoorsinnaatigisut. Taamaatumik Atassut
Qaqortup ukiumi nutaassami anguniarpaa, Narsami,
Qaqortumi, Nanortalimmi, kiisalu nunaqarfinni ataatsimut
partiimut attaveqaataasussamik pilersitsinissaq.
Taamaatumik soqutiginnittut qinnuigaavut saaffiginneqqullugit ataani taaneqartunut.
Mittarfiliornissarlu pillugu aasaq oqaasikka nuannarineqaqisut uteqqinnagit,akerliusut peqqutiginiagaanut akissuteqalaasaanga.Naluneqanngitsutut kommunit pingasut kattunnikuuvugut,taamalu Narsap kommunerisimasaata maannakkullu peqqutiginiagaasa amerlanerpaat atorsinnaajunnaarnikuullutik. Taaginnartigik akileraarutinik isertitassat, kiisalu
aqqusinniornissaq Narsarsuarmiit Narsamut, sinnattoq pilersinneqarsinnaanngitsoq imaaliallaanaq.
Allaat oqaluleqimmata Qaqortoq Nuuminngaaniit silarlukkajunnerusoq, ila tupinnaqaaq. Alla eqqaangilara 1900kunni mittarfiit eqqartorneqaqqaalermata sumi inissisimanissaa, taamanikkut aalajangiisartunit itigartilluinnarneqarmat,
pissutigalugu aasakkut pujoq kitaaneersoq takkuttarnera,kiisalu minnerunngitsumik silap anorillu pissusia,anorlilerpallu
piaarnerpaamik matuneqartassasoq, taamanikkut Qaqortup
kitaani Siumut-kormiut uteriisiutigigaluarpaat inissinneqassasoq.
taamanikkullu Atassut ilungersulerpoq Qaqortup timaanut
kangianut inissinneqassasoq, maannakkullu siunnersuisoqatigiit siunnersuutaat Atassutip anguniagaanut tulluuppoq,
Atassummullu ajugaanerulluni. Taamaatumik Partii Atassut
qaqortoq ukiortaamiit kommune kujallermi sunniuteqarnerulernissaa siunniupparput, inuusuttunillu immikkoortortaqalernissaa pilersinniassallugu.
Ukiorpassuarnilu maani Qaqortumi Atassummut nunarpullu
tamaat isigalugu sunniuteqarluarsimasoq qujaniarfigaarput
Peter Ostermann-p, ilaqutai tapersersuilluartarsimammata
qamannga pisumik misiginneqatigaavut, naak inuttaata
annerusumik kissaatigisimanngikkaluaraa eqqartorneqarnissani.
Maannakkorpiaq uku attavigineqarsinnaapput. Siulittaasoq
Jens Adolfsen, aningaaserisoq. Kaali Aado N.I.-mi sulisoq,
kiisalu aalisartoq Søren Noahsen.
Tamassi nunaqqativut kujataamioqativullu ukiumi qaangiutilersumi suli tapersersuisarnissinni qujanarsuaq, siunissamilu ingerlalluarnissassinnik kissaallusi, juullimi ukiortaamullu iserluarisi!
Atassut Qaqortoq sinnerlugu
Jens Adolfsen siulittaasoq

Han opfandt også
burgeren
(Ekstrabladet)Kim Jong-Il var ikke bare en stor statsmand,
men også en forrygende golfspiller. Her er nogle fakta, du
måske ikke kendte
Man forstår, at selv benhårde nyhedsoplæsere måtte bryde
grædende sammen, da de breakede at den store leder i
Nordkorea, Kim Jong-Il, er død.
For verden er unægtelig blevet fattigere - hvis man kigger
lidt på, hvad de samme nyhedsoplæsere ellers har kunnet fortælle om Kim Jong-Il.
Han har tydeligvis betydet mere for verdenssamfundet end
selv Uffe Ellemann vil fremhæve om egne bedrifter.
At Kim Jong-Il er død betyder ikke nødvendigvis at vi ikke
ser mere til ham. For han blev jo - ifølge nordkoreanske
medier - født under omstændigheder, vi godt kan genkende
her i juletiden og som i den kristne tro godt kunne tyde på, at
han vender tilbage.
Angiveligt kom Kim Jong-Il til verden på en hemmelig base
i bjerget Paektu. I fødselsøjeblikket lyste en stor stjerne pludselig på himmelen. Vinter blev til forår og adskillige regnbuer viste sig.
Andre - formentlig vestlige - historikere påstår godt nok, at
manden kom til verden på en guerilla-base i Sovjetunionen,
hvor faderen var flygtet til, af frygt for japanerne.
Burgerkongen
Avisen Minju Joson kunne berette, at nordkoreanere - der jo
ikke bryder som om mad fra Vesten eller USA - blev reddet
af lederen, som var nødt til at gå i tænkeboks og kom ud med

Juullimi ukiortaassamilu
pilluaritsi
Glædelig jul
&
Godt Nytår

løsningen på et ikke-vestligt madprodukt, nemlig 'to stykker
brød med kød mellem'.
Tag den McDonald.
Nordkorea er det land i verden, hvor den største del af
befolkningen lever under fattigdomsgrænsen og de sulter.
Også det havde Kim Jong-Il en løsning på. I 2006 kom han
med ideen om, at man skulle fremavle nogle kæmpe-kaniner,
som kunne løse fødevareproblemet.
For vi jo alle, at kaniner får kaniner, der får kaniner.......
Beklageligvis smuttede projektet, da lederen selv kom til at
spise de impoterede (12 stk til en pris af 115 dollar hver)
avlsdyr, inden de nåede at få glæde af hinanden. Derfor
kunne de heller ikke glæde befolkningen.
Kim Jong-Il forstod nemlig at sætte pris på kvalitet. I begyndelsen af 90'erne kunne Hennesey bekræfte, at han brugte
næsten fem millioner kroner om året på import af cognac.
Go home Tiger Woods
Ikke overraskende var den store leder en fantastisk sportsmand. Kim Jong-Il var - ifølge de statslige medier - den bedste golfspiller nogen sinde. Han gik en runde på 38 under par
- 25 slag bedre end den hidtidige rekord. Der er lidt uenighed
om, hvorvidt runden omfattede fem eller 11 hole-in-one.
Ikke nok med det. Det var første gang, han spillede golf.
Lederen var i det hele taget et sundt menneske, uanset at han
kun blev 69 år.
Da en hans mange læger anbefalede Kim at holde op med at
ryge, så gjorde han det naturligvis.
Men ikke nok med det. Hvad der er godt nok for lederen, er
også godt nok for folket, så han beordrede alle til at holde op
med at ryge.
Mon ikke det var et tema for det næste gruppemøde i Det
radikale Venstre.
I det hele taget er der masser af forrygende oplysninger om
den store leder, der opfattes som både playboy og tyran.
Man kan læse om, hvordan han sprøjtede sig med jomfrublod, for at holde sig ung. Hvordan andre skulle afprøve
medicin, før lederen tog det og meget mere.
Og vi har slet været inde på, hvordan statslige medier kan
fortælle om, hvordan hans fødselsdage bliver fejret verden
over med festivaler, fyrværkeri, koncerter og meget mere.
Eller på hvordan hans påklædning - ifølge de samme medier
- har dannet mode i hele verden.
Måske er læren, for andre statsledere, i virkeligheden: Al den
der med den frie presse giver ikke andet end problemer og
forhindrer os i, at have samme glæde ved vores ledere.
Måske derfor vi så sjældent ser en nyhedsoplæser græde.

Ineqarnermut akiliuteqartarnerup
nutaamik nalilersorneqarnissaa
aningaasarsiallu nalimmassarneqarnissaat.
Kommune Kujallermi borgmesterip Simon Simonsen-ip,
ineqarnermut inatsisip piaartumik Inatsisartunit nalilerrsorneqarnissaa piffissanngorsoraa, ininik attartortunut artukkiutaanngitsumik aaqqiissoqarnissaa pisariaqarluinnalermat.
Ukiuni kingullerni ineqarnermut akiliutit qaffakkiartortinneqarnerat ilaqutareerpassuit iniminnik anisitaannerannit
kinguneqarsimavoq, tamatumunngalu peqqutaasut ilagaat
Nunatsinni aningaasarsarsiqartitsinerup nikinganerujussuanik, taamaasillutik ilaqutariit aningaasarsiaat akiliutissanut
malinnaajunnaarsimallutik.
Borgmester Simon Simonsen-ip ilanngullugu nalilersoqquaa
innuttaasut sulinermikkut aningaasarsiaasa nutaamik nalilersoqqinneqanissaat, sulineq kingumut akilersinnaasunngortinneqaqqittariaqatmat.
Borgmester Simon Simonsen-ip Naalakkersuisut, KANUKOKA aammalu Sulinermik Inuusutissarsiuteqartut
Kattuffiat (SIK) kajumissaarpai aaqqiissutaasinnaasumik
isumaqatiginninniaqqullugit, inuunniarnikkut naammaqatigiinnerusumik Nunatsinni atugassaqartitsinissaq anguneqartariaqalermat, inuunniarnikkut atugassarititaasut ilungersunaqisut aaqqiiffigineqartariaqalermata.
Ilami Naalakkersuisuutitaqartut politikkiminnik ersarissumik oqariartuuteqartarnertik, tassalu pissakinnerusunik iller-

Qaqortoq
VVS-Service ApS
Boks 59 • 3920 Qaqortoq

Fali. . . . 49 41 11
Alt i vand, varme og sanitet
samt oliefyrservice

suisuunnerminnik, suli tamanna atuutinneqarnera paaserusunnarsimmat. Piffissami kungullermi pisut qiviaraanni
nalunaarutigineqarpoq Qaqortumi Narsamilu innaallagissap
akiisa malunnateqarluartumik akitsornissaat, akilerlianilu
Nuummi Sisimiunilu aamma malinnaateqarluartumik akikillineqarnissaat.

Revurdering af husleje og
harmonisering af indkomster
Borgmester Simon Simonsen i Kommune Kujalleq mener, at
det er på tiden, at Inatsisartut snarest muligt bør revurdere
loven om leje af boliger, idet det nu er tvingende nødvendigt,
at der findes en løsning uden at belaste lejere af boliger.
De seneste års huslejeprisstigninger har medført, at mange
familier er blevet sat ud af deres boliger, og en af grundene
til dette er, at der er store forskelle på lønindkomster her i
dette land, hvor familiens indkomster ikke kan dække huslejeudgifter.
Samtidig opfordrer borgmester Simon Simonsen til, at der
tages skridt til at granske på ny hele lønindkomstområdet for
befolkningen, idet arbejdet bør igen skal kunne betale sig.
Borgmester Simon Simonsen opfordrer Naalakkersuit,
KANUKOKA og Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat
(SIK) til at finde en forhandlingsløsning, idet det nu er på
tide at opnå mere ligelig byrdefordeling på befolkningens
live vilkår. For som koalitionen klart melder ud om deres
politik gående ud på at forsvare mindrebemidlede i samfundet. Ser man på de seneste begivenheder, blev der meddelt
markante pristigninger på el i Qaqortoq og Narsaq, til gengæld markante prisnedsættelser på i Nuuk og Sisimiut.

Kalaallit Røde Korsiat
Emanuel Møller aqutsisoralugu
ikiueqqaarnermik pikkorissasaaq
9.-10.-11. januaarimi.
Pikkorissarnermut ilaavoq uummammik
aallartitsissut akeqarlunilu ilaasumut
ataatsimut 1.500,00.
Nalunaarfissat :
Emanuel Møller tlf. 494740 imaluunniit
Tove Blidorf tlf. 492228 mail tobl@kujalleq.gl
kingusinnerpaamik decemberip 29-ani

Juullimi ukiortaassamilu
pilluaritsi
Glædelig jul og
godt nytår

Pikkorissartitsineq ingerlanneqassaaq
ikinnerpaamik 12-t nalunaarsiamappata.
Siulersuisut sinnerlugit
Tove

Qinersisartuusugut avatangiisitsinnik
Uitsatitta (isitta) malussarnialernerat
Qujanaallak!
Kommuunimut qinersiviit kingulliit marlik, innuttaasut
ilimasaartaraluarpakka, ajortussaq qanorluuniit ilinikkut,
qaneq iliuuseqajaangikkutta takkuteriaannaasoq.
Tamannali qaneq perianngitsugut takkuppoq, timmissat minnerinngitsimilli naajat,il. innutttaasugut ajoqutigeqaligit,inuluugeqaligilli pitsaangitsumik misillerfigillattaartaleratsigik.
Aammattaaq Kommuuni iliuuseqariaraluarpoq soorluli iluaqetaavallaanngitsimik. tamannali amerlanerpaajusugut ilinniarfigigunarparput,unaasoq; akornatsinni ilaqaratta pisussanik siumungaaq takunnillutillu, pasitsaasaqartartunik.

Inukulunnguumatali, ilimasaaritai annerusumik isiginiarneqarnatik,illakuluutissaanartulli isigaligit qimmuataagassaanartulli pisimagaat.
Isumaqarpungali una isigisariaqaripput pingaartuusoq. isummersortoq aliikusersuisartuunaniluuniit, isiginnaartitsisartuungimmat. piviusulli tunngavigaligit ilimasaarimminik
saqqummiussisarluni.
Neriuutigiinassavarali innuttaasugut aqqusaakkavut avaangunartut tujorminartullu, ilinniarfigilluarsimassagigut!
Naggataagut,Innuttaasugut tamatta Juulli Ukiorlu nutaasaq
suleqatigiiffiulluarluni,ataqatigiiffiulluarlunilu pisarnertitut
atorluassagipput.
Qutsavigalusi, Karl Ado Nielsen

Kommune Kujalleq
Boks 514 • 3920 Qaqortoq

Innuttaasunut paasissutissat
Matumuuna nalunaarutigissavarput Qaqortup illoqarfiani, Saarlumi, Eqalugaarsunni,
Qassimiunilu eqqaavinnut,anartarfinnut il.il. akiligassat ukiup nutaap aallartinnerani 2012imiit kvartalimut akiligassat kingumoortumik akilerneqartalissammata,allanngortsitinermut
pissutaavoq qarasaasiakkut atortorissaarutit nutarterneqarnerat taavalu Kommunimi
Kujallalermi eqqakkanik il.il. akiliisarnerup nalimmassarneqarnerat.
Taamaammat 2. januar 2012-imi akilerneqartussaagaluit martsip qeqqani akiligassatut
nalunaarutigineqassapput marsillu naanerani utoqqalinersiffiup akissarsiffiullu nalaani
ulluinnarmi kingullermi akilerneqareersimassallutik.
Naggataatsigut Kommuni Kujallermi najugallit tamaassa jullimi, ukiortaasamilu pilluaqquarput.
Qujanarlu ukiumut qaanngiuttumut.
Teknikkikut, Avatangiisinullu immikkoortortaqarfik.

Borger information
Hermed skal vi meddele at der bliver ændringer vedrørende betalingsterminer i de nye år
2012 for dag- natrenovationsafgifter m.m. I Qaqortoq Saarloq ,Eqalugaarsuit og Qassimiut
i stedet for for-udbetalinger kvartalsvis ændrer vi til bagudbetalinger på grund af overgang
til nyt IT-system og harmonisering med Kommune Kujalleq´s betalingsterminer.
Det der er forfalden til betaling omkring den 2. januar 2012 , bliver først faktureret i midten
af marts 2012 og forfalder først til betaling omkring den sidste hverdag i marts 2012 i.f.m
pensions- og lønudbetalinger.
Til sidst ønsker vi borgene i Kommune Kujalleq glædelig jul og godt nytår.
Og tak for det forgangne år.
Teknik & Miljø afdelingen.

Sipaakkit /
Spar

70,-

Jluæudlelliig/
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FRANKRIG

Fleurie Princesse Anne
er
toppen af Beaujolais
.
Lækker blød vin til all
e os, der
ikke er vilde med me
get garvesyre. Fleurie er det pe
rfekte
glas rødvin til at nyde
let afkølet på en varm somme
rdag på
terrassen.
En rigtig tørstslukker.

Sipaakkit /
Spar

Særdeles velegnet sam
men
med pasta, lyst kød og
cremede oste.

2 x 75 cl

159,-

CHATEAU

BEAUVOISIN
2009

75 cl

69

FLEURIE
PRINCESSE ANNE
2008

FRANKRIG

95

En klassisk Chianti Cla
ssico lavet på
95% Sangiovese og 5%
Canaiolo.
Samtlige druer håndplu
kkes og efter
vinificering fadlagres
vinen i 12 mdr.
Vinen har en flot dyb
mørkrød farve.
Bouqueten er præge
t af skovbær med
undertoner af urter og
cedertræ. Smagen er fyldig med flo
tte elegante
frugt nuancer. Eftersma
gen er lang
og intens, hvor tannin
erne og
smagen er i fuld balan
ce med
hinanden. Et super gla
s Chianti.
ITALIENSK
Dekanter den 1-2 tim
er før servering og server den til
kødretter
med svinekød, oksek
ød og fuglevildt. Ligeledes
oplagt til
på
Nr. 47
s
me
r´
lle
ml
to
agrede
ta
ec
Sp
e
Win
oste.
Top 100 liste

og 90 point!

Sipaakkit /
Spar

CASTELLO

6050

D’ALBOLA
CHIANTI CLASSICO

75 cl

10 x 33 cl

CULT

SHAKER, MOKAI,
MODJO IMLT. / EL.
MOKAI SKOVBÆR

159,-

Atuutissapput / Gælder 19/12 - 23/12

99

www.pisiffik.gl

Sipaakkit /
Spar

70,-

95

