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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

Demokrati qanoq ittoq
All.: Kristian Poulsen, ”Pablo”.
Qanittukkut naalakkersuisunik nikisiterisoqarmat tunngavigineqartutut naalakkersuisut siulittaasuannit tamanut nalunaarutigineqarpoq taamanikkut aningaasaqarnermut naalakkersuisup
massakkulli Ilinniartitaanermut Ilisimatusarner-mullu naalakkersuisup Air Icelandimik kisimiilluni isumaqatigiissuteqarsimanera pissutaasoq. Tamannami pillugu aamma Inatsisartut
aningaasaqarnermut ataatsimiititaliaat tamakkiisoq naalakkersuisunit akeqqusaminik assigiinngitsunik apeqquteqaateqarpoq
naalakkersuisut nassuiaasiaataat siulleq amigaateqarpallaarnerarlugu, isumaliutigilluagaannginnerarlugu tunngavilersorneqarnermigullu qarsupippalaarnerarlugu aammalu isumaqatigiissut pineqartoq atorunnaarseqqullugu oqaaseqarluni. Inuit
Ataqatigiit oqaaseqartuata oqaatigaa isumaqatigiissut nunatta
namminersuleriartuinnarnissaanut akerliusoq.
Ilami naalakkersuisut nikisiterneqaannanngillat aamma
Inatsisartut aningaasaqarnermut ataatsimiititaliaanni naalakkersuisut partiivisa ilaasortaatitaat namminniiginnarlutinngooq
qinersisartunullu tamanut isertuulluinnakkaminnik tunngavilersorlutik ataatsikkut imminnut tunuartissimanerarput.
Ataatsimiinnermi tunuartitsiviusumi nammineq peqataasimanani naalakkersuisut IA-llu siulittaasuat oqaaseqarpoq.
Ippassigami marsip 28-anni tusarparput Inatsisartut aningaasaqarnermut ataatsimiititaliaani namminneerlutik tunuartunut taartaallutik ilaasortanngortut ataatsimiititaliap pisortatigoortumik
pappiarai atorlugit namminneq isummersuutitik kisiiisa tusagassiorfitsigut nalunaarutigisimasaat - ikinnerussutillit isummersuutaat ataatsimiititaliap ilaasortaasa ilaata illuatungiliuttup
ilanngunneqannginnerarpai. Qanoq pisoqarsimaneranik nassuiaasup oqaatigaa ataatsimiititaliami ilaasortanngortunit avammut
oqaaseqaqquneqarsimanngikkaluarluniluunniit.
Taassumattaaq oqaatigaa ilaasortaaqatigilikkani nutaat naalakkersuisut piumasaannut maleruutseqqajaanerat malunnarseriivissoq.
Uangattaaq isumaqarpunga isumaqatigiissut namminersuleriartuinnarnissatsinnut akerliusoq. Aamma taamaappoq Nuummi
inissiarpassualiornissamut isumaqatigiissut, ineqarnermut naalakkersuisumit isumaqatigiissutigineqarsimasoq, pingaartumik
suliassap akisussusianut naleqqiullugu ilinniartoriniagaasa
amerlassusigissamaagaannut aalajangersakkat eqqarsaatigalugit. Tamatumami ilaatigut kingunerissammagu inissialiornermi
periaaseq atorneqartoq naapertorlugu aserfallatsaaliisarnissani
periaatsinik tamakkuninnga ilikkagaqarsimasunik, misilittagalinnik
pisinnaassalinnillu
amigaateqalersinnaanerput.

kujataamlu
Nutaaq

Kisianniliaasiit allamiunut imilluta? Tamakkuli tupigusuutiginngilakka. Sulimi ukiut marluinnaalluunniit suli qaangiutinngillat pineqartunik isumaqatigiissuteqartut taakku marluk
namminersulerniarnerput akerleralugu oqaaseqartuarneri tusaajuarivut.
Tupinnarluinartuuvorli inuit qinikkatut ataqqinassusillit ilumut
suna/suut tunngavigalugit imminnut ataatsikkut tunuartinnerlutik innuttaasunut nassuitsumik oqaatigiumanngimmatigit.
Na'aa, kakkaak kusanaatsuliortoqarsimarpasikkami! Inuit isumartik naapertorlugu qinersisarnerat isumaarutissaaq
Inatsisartut, uagut innuttaasut sinnerluta aamma naalakkersuisunik nakkutilliisussat, sinnerlutik ataatsimiititaliaasa ataatsimoorlutik isummerneri naalakkersuisunit pisumi matumani taama
suusupaginneqartigimmata. Inatsisartut ataatsimiititaliaanni
allani partiit naalakkersuisuutitaqartut ilaasortaatitaat qassit suli
taama pineqarnissaminnik ilimasussinnaappammita? Pisormi

-

elteknik for fremtiden
Siunissami innaallagisserineq

El-installationer
Industri-installationer
Service
Skibs-installationer

Sikringsanlæg
Patient- og nødkald
Brandalarm anlæg

Kommunikation
Antenneanlæg
Elevatorer

Maskinelektro
Termografering
Hvidevarer
Storkøkkener
Døgnvagt

Belysningsteknik

El butik

Data-installationer

Arssarnerit A/S

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

Qaqortoq afd.

Søren tlf. 494525
Ejnar tlf. 493550

Nanortalik afd.
Keld

tlf. 490230
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aalajangersimasoq tunngavigalugu Inatsisartut aningaasaqarnermut ataatsimiititaliaanut qinigaallutik ilaasortaanik tunuartitsineq , utoqqatseraluarpunga, narrajassutsimit nukatsitaannermillu taamaallaat tunngaveqarsorinarmata. Naalakkersuisunut
ilaasortat tunngavilersukkanik piumasaqaateqarnerit namminerminniillu allaasunik isummersornerit paasisinnaanagillu akuerisinnaanngilaat. Tunngavilersuutiginiagaluakkatik amigarineqarlutillu isumaliutigilluagaannginnerarneqarlutillu qarsupinneqarneqarmata suliassartaviilu mersernarsimaqinermata meeqqatut
narrapput. Apeqqutit piumasaqaatillu erseqqissunik tamakkiisunillu akeqquneqarmata taamaaliortoqanngilaq, tassa nukatsitaanerup merserusujassutsillu erserneri. Qanormi suliassat taama
paasiuminaatsortaqartigalutillu ilungersunartigisut naalakkersuisunut akeqquneqarsinnaappat? Qanormi naalakkersuisooqatitta ilaasortaata isumaqatigiissutinngua aamma atorunnaarsikkunnarparput?
Ilumoornerpoq ataatsimiinnermi ilaasortanik tunuartitsiviusumi
allanillu taarsiiffiusumi naalakkersuisut IA-llu siulittaasuat
peqataasimanngitsoq? Suliassami demokrati tunngavigalugu
ingerlatseriaaseqarnermi taama pingaaruteqartigisumi tupinnarluinnarpoq naalakkersuisut IA-llu siulittaasuat peqataasimanngimmat. Sooq? Immaqaasiit isertugaavoq? Suliassamimi
taama pingaaruteqartigisumi partiimi naalakkersuisuutitaqartuni amerlanerussutilimmi naalakkersuisunullu siulittaasup peqataasimannginnera qinersisartunut paasinarluartumik paatsoorneqarsinnaanngitsumillu inuttaanit nassuiaateqarfigineqartariaqarpoq.
Naalakkersuisut siulittaasuat-aa: Kikkunuku naalakkersuisunik
nakkutilliissuusut? Ilaa tassaaniaraluarput Inatsisartunut ilaasortat, taakku ilagaat Inatsisartut ataatsimiititaliaani ilaasortat

tamaasa - ilaa? Soormi aningaasaqarnermut ataatsimiititaliami
ilaasortat pisussaaffimminnik akisussaaffimminnillu suliami
matumani naammassinninniartut suliaq suli naammassinngitsoq
tunuartinneqassappat? Tunngavilersukkanik assortorneqarneq
sungiusimanngeqigassiuk? Taamaallaat kisermaasserpalaartumik
tamanik
qulangeereerlusi
ingerlatsisinnagassi?
”Banaaneerniat Kunngiitsuuffiineersutut”? Aliasuppunga suliami matumani ingerlatsinerminni aamma Inatsisartut demokrati
tunngavigalugu tamakkiissumik ingerlatsiviunissaat naalakkersuisunit taama ilisimasaqaqqarfigineqartigimmat. Demokratimi
tassaaginnaqqajanngilaq naqisimaneqanngitsumik, namminerli
akisussaaffigisanik, oqaaseqarsinnaaneq imaluunniit ukiut
sisamat qaangiukkaanngata taamatuttaaq naqisimaneqanngitsigisumik qinersisarnerit. Qinikkat aamma tamakku pillugit namminneerlutik paasisassarsiorsinnaapput allaffimminni qarasaasiaqaramik. Ukiuni Namminersorfitsinni massakkut aallartereersuni namminersulivinnissatsinnut misilittagassarsiorfitsinni
ilikkagassarsiorfissatsinnilu suli ukiut marluinnannguilluunniit
qaangiuterianngitsut suut demokratimut ilaanersut puiorneqareersimassappata ila alianaq. Kingullermimmi qineqqusaarassi
naligiimmik inooqqulluta aamma demokrati pingaartittorujussuuasi. Pissaaneqalerassi Inatsisartut ataatsimiititaliaanni ikinnerussutillit oqaaseqaataalluunniit ilanngunneqassaassappat?
Ikinnerussuteqareeramimmi sussa oqaaseqanngikkaluarunik?
Imaluunniit oqaaseqaraluarpata sussa taakku innuttaasunit
tusarneqanngikkaluarunik? Tamannaava Inatsisartut aningaasaqarnermut ataatsimiititaliaani ilaasortanngorlaat demokrati
tunngavigalugu ingerlatseriaaseqarnermik isumalioriaaseqarnerminni akimmiffigivillugu killiffiat? Matuma kingornagut
nunat demokrati tunngavigalugu ingerlatsiviit uatsinnut assersuuttakkavut - assersuuffigisinnaajunnaassavavut. Ajoqaaq.

Stor succes med engelsk
kurser i Sydgrønland
I alt 72 tilmeldinger og 20 på venteliste. Så stor har succesen med engelskkurser i Sydgrønland været efter at
Kommune Kujalleq i samarbejde med Sprogcentret udbød 4
lokale råstof-engelsk kurser i byerne Qaqortoq, Nanortalik
og Narsaq samt et serviceengelsk-kursus for medarbejderne
i Erhvervs- og arbejdsmarkedsforvaltningen.
Formanden for Erhverv - og arbejdsmarkedsudvalget i
Kommune Kujalleq Kalistat Lund udtaler:
"Det har været meget positivt at opleve, hvordan arbejdsstyrken i Sydgrønland har taget i mod dette tilbud. Den store tilstrømning til kurserne viser, at borgerne gerne vil lære mere

og også har forstået nødvendigheden af gode engelske sprogkundskaber, hvis vi skal få optimalt ud af de kommende
råstofprojekter.
Som noget nyt har vi tilbudt serviceengelsk til medarbejderne i Erhvervs- og arbejdsmarkedsforvaltningen for også i
forvaltningen opleves der et stigende behov for at kunne
begå sig på engelsk."
Udvalgsformanden er ligeledes meget tilfreds med at kurserne er afviklet som lokal-kurser:
"Det er samfundsøkonomisk en rigtig god ordning at kurserne afvikles lokalt, så de økonomiske ressourcer bruges til
uddannelse fremfor lange rejser."
I Narsaq afvikles i denne og næste uge det sidste af de planlagte kurser, men de mange tilmeldinger betyder at
Kommune Kujalleq i samarbejde med Sprogcentret
allerede nu planlægger nye
forløb til efteråret" slutter
udvalgsformanden Kalistat
Lund.

Kommune Kujalleq
Boks 514 • 3920 Qaqortoq

NALUNAARPOQ / INFORMERER
BIILIUTILINNUT NALUNAARUT.
Kommune kujalliup eqqaasittissutiginiarpaa ukiorsiutit assakaasut
peerneqareersimassammata kingusinnerpaamik 1. Maj 2011 pissutigalugu aqqusinermut
nungullartittisarmata.

MEDDELELSE TIL BIL EJERNE.
Kommune kujalleq informerer, vinterdæk skal udskiftes til sommerdæk hensynet tilslidtagen på asfalten m.v. inden 1. Maj 2011.
Kommune kujalleq Tekniskforvaltning, Vej afd. Qaqortoq

Qaqortumi uumasunik nakkutilliineq
Kommune Kujallermi aqqusinilerisut /
Teknikkeqarfik.

Kujataamiumi nr. 6-mi
allagarineqartunut akissut.

Nuannaarutigaarput avisimi illoqarfimmi pissutsit toqqaannarlugit sammineqartarnerat aamma pitsaasuuvoq pissutsit
taamaattussaanngitsut ersarissumik uparuarnissaat tamatsinnut eqqaasitsisarmat uumasuutitta paarilluarnerunissaanut.
Nuannaarutigineruarput uumasuutillit peqqussutit malillugit
uumasuutitik paarigaangatsigit aamma suleqatiginninneq
Kommune-p uumasunut nakkutilliisunut pitsaasuugaangat,
illoqarfitsinni qimmerpassuit qitsuppassuillu angalaannartut
nungutinnissaannut imaluunniit paarilluarneqarnerulernissaannut suliniuteqarneq imatut pilersaaruteqarluta upernaamut
aaqqissorsimavarput tamannalu Kommune-p maleruaqqusaanik aallaaveqarpoq.
Suliniut
• Paasisitsiniaaneq uumasut paarinissaannut; Qimmeq pituutaqartinneqassaaq.
Tamanna sap. Akunnerisa marluk ingerlaneranni malugivarput siuariarnermik pitsaasumik alloriartoq taamatullu periuseqarnissaq atuutiinnartussatut isumaqarfigivarput. Tassani
Knr.Tv aamma Sikon radio allagartaliiviit kujataamiulu atorneqarput.
• Qimmit Qitsuillu arnavissat;
Kinguaassiorsinnaajunnaarlugit suliarineqarsimanissaannut suliniut aallartisarparput arnavissanik qimmeqartut
qitsuuteqartullu tamarmik malissagaat angorusukkatsigu.
Maannakkut maleruaqqusarput sioqqullugu akuersissummik
pisimasut tamatuminnga piumasaqaammik sioqqutsisimanerat tunngaviutinneqarpoq.
Ajornartorsiutaavoq annertooq taannaavormi qimmerpassuit
qitsuillu angutivissat aqunneqarsinnaajunnaarlutik illoqarfitsinni katsersuuttalertarnerannut tunngaviusoq.
Angutivissanik qimmiuteqartorpassuit annertuumik kommune-imut saaffiginnittarnerannik kinguneqartarsimavoq
tamannalu peqqussummi ataani ilaavoq.

§ 4.
Stk. 2. Qimmit qitsuillu arnavissat, Qaqortup Kommunianut
eqqunneqartut imaluunniit Qaqortup Kommunianut ingerlanneqartut, kinguaassiorsinnaajunnaarlugit suliaritinneqarsimasussapput. Tamanna saavaatilinnut tuttuutilinnullu
atuutingilaq kiisalu inuussutissarsiutigalugu qimminik qitsunnillu kinguaassiortitsinermi akuersissummik piginnuttumut.
• Qimmit qimuttut affarmilluunniit akusat.
Suliatsinni erloqinartutut maannamut killiffigaarput
Qaqortumi qimmeqalersimammat qimuttutut isikkulinnik
oqariartuutigineqartunillu aammalu affarmik akusaasunik
taaneqartunik, taamaattoqarnera maleruaqqusanik avaqqutsineruvoq ajuusaarnartoq, suliariniarnerat miserratsissaangitsumik ajornakusoortuummat miserratigissanngilarput, killiffik tamanna qaangerniarlugu sukannersumik ingerlariaaseqarnissarput aallartipparput aammalu maleruaqqusat kujataanut tamarmut atuuttussat nutarterneranni suli sakkortunerusumik siunnersuuteqarsimavugut.
Innuttaasunut paaseqqoqaarput sukannersumik qimmit
qimuttunik aallaaveqartut kujataani uumasuutigeqqusaanngimmata taamaattullu qimuttunik kinguaajunerat tunngaveqarpat nungutinnissaat suliassaraarput.
Stk. 2. Qimmit qimuttut Qaqortup Kommunianut eqquteqqusaanngillat.
Qulaani suliniutitut taasatta saniatigut inunnut ataasiakkanut
tunngasunik saqqummiussisinnaanngilagut suliaq una uumasuuteqarnermik suliaqartut suliffigisamik saniatigut ingerlatarivaat atorfeqavittumillu pilersitsinissaq orniginartuuvoq,
siunertaraapputtaaq atorfeqavittussamik siunissami qaninnermi Kommune pilersitsinissaa tikikkumaaripput qimmilerisuunermi suliani tamani oqinnerpaatut sulisumi inissisimanngilluinnarmat.
Qimmiaqqat illoqarfitsinni takussaalersimappunaasiit qularutissaanngilarlu akuerisaangitsumik piaqqitsitsisoqarsimanissaa, paaseqqoqaarput piaqqiortitsinermut akuersissummik
peqartinnani piaqqiortitsisoqaqqusaanngimmat taamaattumik qimmiaqqat inequnartaraluaqisut peqqussutit malinneqarnissaat aammaarluta paaseqquarput.
2010 april. 5-ni qimmit Qaqortup illoqarfiani nalunaarsorsimasut 170-nik amerlassuseqarput taakkunani akuersissutillit 89-it akuersissuteqanngikkallartullu/utaqqisut 76-it.

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

Ilanngullugu Teriannissat
perlerortarnerannut pinaveersimatitsineq pitsaasumik
aqqutseqarpoq
tassa
Kommune kujallermi tamarmi januarimiit marts-ip 22anut Teriannissat 1101-it
pisarineqarsimammata.
Ikinngutinnersumik:
Kommune Kujalleq.
Teknikkimut avatangiisinullu immikkoortortaqarfik.
Uumasunik nakkutilliisut.
Otto Kielsen.

Åbent brev til Kommune
Kujalleq
att. Kommunalbestyrelsen
Landstingsforordning om alderspension, § 9 stk. 1: ”Ved tilkendelse af alderspension beregnes alderspensionen på baggrund af den forventede skattepligtige indtægt efter overgangen til alderspension.”
Udpluk af bemærkningerne til forordningsforslagets § 9 stk.
1: ”Det betyder, at indkomst optjent forud for tilkendelsen af
alderspension ikke har nogen indflydelse på størrelsen af den
udbetalte pension. Det er således kun den forventede indtægt, der skal lægges til grund …”
Og hvorfor skriver jeg nu det? Jo, jeg har tidligere ved flere
lejligheder mailet med kommunen om sagsbehandlingen i
forbindelse med ansøgninger om alderspension og herunder
særligt hvilke oplysninger om ansøgerens økonomiske forhold, der skal lægges til grund.
Jeg har da også fået et svar, men det er mest ovre i afdelingen for ”Goddag mand. Økseskaft” eller med andre ord: Tom
snak, hvor man i øvrigt ikke forholder sig til eller kommenterer mine synspunkter om reglerne, som de fremgår af de
indledningsvise citater.
Landstingsforordningen trådte i kraft den 1. juli 2007, men
jeg konstaterer, at man i alt fald et halvt års tid senere (og
formentlig stadig??) benytter sig af et skema, hvor ansøgeren
skal give en mængde oplysninger, om løbende udgifter og
tidligere indtjening, som er aldeles irrelevante for behandlingen af ansøgningen om alderspension. Der skulle angiveligt
være afholdt en briefing og et minikursus herom i henholdsvist december 2007 og januar 2008. Det har bare ikke hjulpet noget som helst!!
Citat fra brev af 21. marts 2011 fra Kommune Kujalleq: ”…
hermed meddeles, at De ikke kan få udbetalt alderspension
på baggrund af, at de har haft for meget indtægt i 2009 …”
(Hvis kommunen er interesseret, skal jeg gerne oplyse journalnummer på sagen)
I øvrigt må brevet betragtes som et afslag, og jeg konstaterer
da, at kommunen ikke - som sagsbehandlingsloven foreskriver - giver den fornødne klagevejledning, jævnfør forordningen om alderspension. Jeg har også i forbindelse med de forskellige sager oplevet, at man fra kommunens side ikke
opfylder sagsbehandlingslovens krav om notatpligt.
Jeg har valgt at skrive ovenstående som et åbent brev. Dels i
håbet om, at det måske har større effekt, dels fordi jeg kan
have en mistanke om, at andre mulige pensionister, som jeg
ikke har kontakt med, heller ikke får den korrekte behandling
Med venlig hilsen
Leif Ellebæk Motzfeldt

Kommune Kujalleq
Boks 514 • 3920 Qaqortoq

Pissarsiorput
• Ineqarfik ”Qulleq”-mut afdelingslederi
kiisalu isumaginninnermi ikiorti ataaseq.
• Naatsorsuusiorfimmi overassistenti.
Inuttassarsiuinermi allagarsiussat tamakkiisumik oqaasertallit pissarsiarineqarsinnaaput Sulisoqarnermut Allaffimmut saaffiginninnikkut, sorluttaaq uani atuarneqarsinnaallutik: www.kujalleq.gl.
Qinnuteqaatit uunga nassiunneqassapput:
Kommune Kujalleq
Sulisoqarnermut Allaffik
Postboks 514 • 3920 Qaqortoq
Oqarasuaat: 70 41 00
Fax: 70 41 77

Søger:
• Afdelingsleder samt 1 socialhjælper til
boenhed Ineqarfik ”Qulleq”.
• Overassistent til Bogholderiet.
Opslagene i fuld ordlyd kan rekvireres ved
henvendelse til Personalekontoret, ligesom de kan ses på: www.kujalleq.gl.
Ansøgninger fremsendes til:
Kommune Kujalleq
Personalekontoret
Postboks 514 • 3920 Qaqortoq
Tlf.: 70 41 00
Fax: 70 41 77

Læserbrev.
Vuf, Vuf, Mjav, Mjav, Kra, Kra, Zumm,
Zumm, Kykkelikyyyy, Kykkelikyyy.
Leif Ellebæk Motzfeldt har i sidste nummer et åbent brev
til Kommune Kujalleq om problematikken løsgående
hunde. Der har tidligere været flere indlæg fra ham og
andre om emnet.
Kære Leif.
På mit køleskab har igennem mange år hængt en magnet med
et billede af en mand og hans hund (begge set fra ryggen) der
sidder og betragter en solnedgang et eller andet sted i verden.
Teksten på det lille skilt lyder:

Det forsøger vi her på Peter Høeghsvej, hvor der er masser
af hunde og det går - synes jeg - meget fint, endda med de
beboere, der ikke kan fordrage hunde.
Jeg og min kone har som du husker selv haft hund i mange
år. Det har vi ikke mere. ”Mulle” var feminin og der var 2
årlige seancer med et rend af hanhunde uden for huset. Det
tager 12 dage og så gider de ikke mere. Jeg løste det daglige
problem ved at tage bestik af vindretningen og 3 gange om
dagen i langsom fart med nedrullede vinduer køre enten ud
til Nukissiorfiit eller ud i Stenbruddet. Den dejlige duft af
hunhund fik hanhundene til at følge efter bilen. Når ”Mulle”
var færdig med sine gøremål, hurtig ind i bilen igen og retur

”Jo flere mennesker jeg møder, jo mere holder jeg af min
hund”.
I for sig kloge ord. Det betyder ikke, at jeg er uenig med dig
i, at der er et problem med de løsgående hunde. Som du selv
tidligere har været inde på, er det ikke hunden der er noget
galt med, men det menneske som ejer hunden, det er galt
med.
Jeg bliver nødt til at fortælle læserne, at du selv en gang for
mange år siden havde hund. En kæmpestor sort Labrador så
vidt jeg husker, men da et rart eksemplar af Canis Lupus
Familiaris. Det eneste jeg ikke brød mig om, var, når den
slikkede mig på hånden, at der så fulgte en liter savl med.
Du skriver, Citat: ”Jeg ved, hvor flere af hundene hører
hjemme, men jeg mener ikke, at det er min opgave at konfrontere ejerne for at få gjort noget ved problemerne”.

ANGALATITSIVIK

ANGALATITSIVIK Ulu

!

TRAVEL

Kalaallit Nunaanni, Kalallillu Nunaata avataani angalanerit, unnuinerit angalanermi sillimatit, biilinik attartornerit
il. il. pisiarisinnaavatit. Sianerlutit, email-imik/fax-imik
nassitsillutit namminerluunniit ornigullutit inniminniisinnaavutit.

Ulu TRAVEL
Hos Ulu Travel kan du købe: rejser indenrigs i Grønland,
rejser til udlandet, overnatning, rejseforsikringer, billeje
m.m. Du kan booke ved personlig henvendelse, sende
email/fax eller ved at ringe.

Jeg er helt uenig med dig! Kommunen har et regelsæt om
hundehold som er ganske udmærket, så politikkerne skal
ikke spilde deres tid på mere herom. De personer der er ansat
til at påse, at reglerne overholdes skulle måske være lidt
skrappere. Som i al anden lovgivning har du som borger også
en pligt til at medvirke til at regler overholdes, og hvis du
kan se at hunden har halsbånd og mærke på burde det ikke
været særligt svært for dig, at lokke hunden til dig og få en
snor på, aflevere til ejermanden/-kvinden og stille og roligt
få styr på sagen, gerne med en humoristisk indfaldsvinkel.
Det hjælper altid.

Sanatorievej B 642
Tlf.: 64 11 77
Fax: 64 22 02
Email: ulu@ulu.gl
Ammasarfiit // Åbningstider
Ataasinngornermiit - tallimanngornermut
nal. 09:00 - 16:00

Mandag - fredag
kl. 09:00 - 16:00

OLIECOMPAGNIET ApS
Telefon 64 21 80 • Fax 64 26 72

Åbningstider

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

Autoriseret Yamaha forhandler

til Peter Høeghsvej, med det resultat at alle hanhundene for
forvildede rundt for at finde ud af, hvor blev damen af.
Jeg har vist fortalt dig det en gang, men jeg skylder altså 12
eksemplarer af racen den grønlandske slædehund stor tak for
at have reddet mit liv under en slædetur på revnet is i
Scoresbysundfjorden i 1973. Den historie kan læserne få en
anden gang.
Nå. Men der er andre dyr, herunder kæledyr der også kan
være til stor irritation for os borgere i Qaqortoq. Dem er der
næsten aldrig nogen der brokker sig over.
Katten, (Felis Silvestris Catus). Jeg kan godt lide katte, men
jeg - og andre haveentusiaster - er trætte af at de altid skal
grave mine dyrt indkøbte tulipan- og påskeliljeløg m.m. op
for at finde et sted til deres stinkende afføring. Hvad gør vi?
Ja, en død kat kan altid bruges til noget. Enten som starter af
gæringsprocessen i en septiktank eller skindet er i garvet tilstand fantastisk godt at binde om sin ryg, når man har reumatisme. Så pas på, lille mis! Dine tarme bruges også til violinstrenge.
Jeg er opvokset og arbejdede ved landbruget i Danmark indtil mit 19. år.
Der var også nogle gange problemer med nabogårdenes
omstrejfende hunde og katte. Det blev løst på en probat måde
og uden indblanding af sognefoged = reservebetjent i
Grønland. Blev han inddraget så var grundlaget for nabostridigheder da skabt. Metoden skal ikke efterfølges i Grønland.
Ravnen (Corvus corax). Jeg vil foreslå borgerne her på Peter
Høeghsvej at vi sender nogle over på Ringvej/Sanatorievej .
Så kan I få fornøjelsen af deres dansen træskovals og grønlandsk polka på hustaget, så man ikke kan få sin morgensøvn
i fred og ro. Det er forsøgt med en død af arten på en pæl. Det
virker i 14 dage, og så starter de igen. Nå, Guden Odin i den
nordiske mytologi havde 2, Hugin og Munin, der hver aften
kom hjem og satte sig på hans skuldre og fortalte ham hvad
der var sket ude verden. Det var hans Kujataamiu Nutaq. Jeg
tror jeg vil have fat i 2 unger, når de er klar og prøve at få
dem uddannet til at blive ”spindoktorer” for mig.
Måger, Laridae. De skider på min bil og vasketøjet og klatten er så stærk at det tenderer svovlsyre og dermed opløser
både lak og plade. Men et bundt nyskudte mågeunger smager ganske fortrinligt som vildtstuvning.
Stuefluen/Spyfluen (Musca/Calliphora). De er bare irriterende for alle. Det kan vi godt blive enige om. En enlig i
soveværelset en sommermorgen der summer rundt. Man er
ved at blive sindssyg. Nå, men her er ingen slinger i valsen
f.s.v. angår udøvelse af selvtægt. Når de er i gang med deres
erotiske udfoldelser. Klask med håndfladen og man fik 2
udryddet i et slag. Udover at nogle fluearter er nødvendig for
bestøvningsprocessen hos planter er de stort set unødvendige.
Tamhøns (Gallus gallus domesticus). Selvfølgelig skal de
løsgående hunde ikke massakrere hønsegårdene i denne by.
Kort proces. Aflivning, men ikke ved målskydning, som desværre er set. Men at tamhøns kan være nogle larmende spek-

takler, især kokkene med deres galen irriterer mange.
Hønerne står ikke tilbage, hvis hele flokken har lagt æg på
samme tid. Her på vejen havde vores nu afdøde oversherif
for år tilbage et større hønsehold med flere kokke. Det skete
han glemte at få lukket for lemmen om aftenen så om sommeren startede kokkene med deres praleri allerede kl. 02.30
om natten og vækkede det meste af byen på grund af ekkoet
fra fjeldet bagved. I en lille amerikansk by vedtog byrådet
for mange år siden, hvor adskillige af byens borgere havde
hønsehold, en bestemmelse, at kokke først måtte starte koncerten kl. 06:30 alle ugens hverdage og om søndage fra kl.
08:00. Overtrædelse medførte bøde og de stakkels kokke
endte deres liv i en suppegryde. Jeg overvejer at bede borgmesteren indføre en tilsvarende bestemmelse i Qaqortoq.
Kære Leif: Ovennævnte er forsøgt - på trods af sagens alvor
- skrevet med et humoristisk glimt i øjet.
Venlig hilsen
Jens Skærlund
Peter Høeghsvej.
Menneske (Homo sapiens) Iflg. Videnskaben er Homo sapiens et pattedyr og én af de mest succesfulde Dyrearter, jorden endnu har oplevet og det eneste der er udstyret med
gener der gør, at det kan tænke abstrakt, udtrykke sig ved
mimik, tale og skrive og besidder åndelig bevidsthed. (Og
den eneste dyreart, der med vilje bruger disse gener til at
dræbe hinanden ved hjælp af flere sofistikerede metoder.
Min tilføjelse.)
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"Qimmit pituutalerlugit
aneerunneqassapput"
Leif Ellebæk Motzfeldt-imit
Kujataamiumi 31. marts saqqummersumi qimmit illoqarfimmi angalaannartut allatullu akornutaasut pillugit allaaseraaka. Ilanngutassiaq siusinnerusukkut kommunip teknikkikkut
immikkoortoqarfianut nassiunnikuuara, immikkoortoqarfillu
nersualaarniarpara sukkasuumik akissuteqarnera pillugu.
Tamanna aallaavigalugu Kujataamiukkut marlunnik annikinnerusunik, kisialli malunaatilinnik kalaallisut qallunaatullu
"suaartoqarpoq": "Qimmit pituutalerlugit aneerunneqassapput". Tamanna ingasattumik tupaallaatiginngilara. Qimminut
qitsunnullu maleruaqqusami tamakku pineqannginnerat pissutigalugu.
Qimmeq piginnitsiminit allamilluunniit ingiaqatiminit naalattinneqarsinnaappat pituutaqarnissaa pisariaqanngilaq.

qimmit allanut akornusersuissanngillat.
Taamaattoqanngilarli.
Sooq kommunip maleruagassat aallaavigalugit annertunerusumik suliniuteqanngila? Soorlu piginnitumut unioqqutitsiuartumut akiliisitsilluni(!). imaangitsoq qimmeq ataasiarluni
'qimaasimappat' - kisiannili qimminut akornusersuiuartunut.
Qaqortumi qimuttunik qimmeqarami?
Uanga tamanna tusarsimanngilara. Tamanna maleruagassnut
unioqqutitsineruvoq.
Naggataagut: Maleruagassaq. Siornatigut allaaserereernikuuara. Ajunngilaq, aajuna: qimminut qitsunnullu maleruagassaq sakkortunaarnagu oqaatsigissagaanni paasiuminaapallaaqaaq, arlalitsigummi suna suullu pineqarnersut takuneqarsinnaanani. Paasiuminarsisillugu suliareqqissiuk.
Ikinngutinnersumik inuulluaqqusillunga

Ilaatigut takoreernikuuvara qimmit angalaannartut 'nipituuliuutigineqarnerat'. Tassa ajornartorsiut siulleq.
Ajornartorsiutip tullia tassa ulloq naallugu pitussimatitsineq,
taamalu ullorsuaq qiluttillugit. Maleruagassat malillugit

Ajarsivasik Ammassaaq
Tallimanngorneq 15. aprilimi nal.
13.30-16.30
Nasuteqappugut tuniniaagassat
Tamanik akiginiaaneq
Assassukkanik tuniniaaneq
Aammalu tuniniaaneq kaffi/tii
kaageeqallu

Åbent hus på Ajarsivasik
Fredag den 15. april kl. 13.30-16.30
Vi har blomster
Loppemarked
Salg af håndarbejder
og salg af
kaffe/te og hjemmebagte kager
Beboere og personale/Ineqartut sulisullu
Ajarsivasik

Sapiik i Qaqortoq
Det er med stor glæde, at Foreningen Grønlandske Børn fra
august starter vores ung til ung projekt op i Qaqortoq. Målet
med Sapiik er at give unge i alderen 14-16 år mod på fremtiden og lyst til at tage en uddannelse efter folkeskolen.
Sapiik er bygget op om en masse spændende, lærerige og
udfordrende aktiviteter, som frivillige (18-30 år) gennemfører med de unge.
Generalsekretær Tina Frausing udtaler: ”Det er vores erfaring, at de unge gennem projektet får selvtillid og mod på
fremtiden. Vi glæder os til at starte Sapiik op i Qaqortoq i
samarbejde med Tasersuup Atuarfia og Kommune Kujalleq”.
Tina Frausing og vicegeneralsekretær Sissel Lea Nielsen
kommer til Qaqortoq fra den 28. april - 30.april for at ansætte to projektkoordinatorer, som fra august skal koordinere
Sapiik i Qaqortoq.
Sapiik opstartes i Qaqortoq i samarbejde Tasersuup Atuarfia,
Kommune Kujalleq og Naalakkersuisut.
Hvis du vil vide mere om Foreningen Grønlandske Børn og
Sapiik er du velkommen til at besøge vores hjemmeside
www.fgb.dk . I er også meget velkomne til at kontakte Sissel
Lea Nielsen på sln@fgb.dk eller tlf. +45 35 31 44 22
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Ny skoleinspektør

mer videre i systemet.
Hvad er dine visioner for skolen?
Jeg vil gerne gør Tasersuup Atuarfia til en af de bedste skoler i
Grønland, således at vi kan tiltrække de bedste medarbejdere.
Jeg ønsker også, at alle elever trives ved at være her på skolen
og at vi tilgodeser alle elevers behov. Derudover vil jeg gerne,
at forældrene blev inddraget noget mere end tilfældet er nu.
Hvordan ser du din egen rolle som leder?
Jeg vil gerne ud blandt lærere og elever og vil ikke sidde hele
dagen bag skærmen.
Jeg er åben og kontant og forventer noget af mine medarbejdere. Derfor gør jeg også noget for at pleje dem, for jeg mener, at
glade medarbejdere leverer det bedste stykke arbejde.

(VS)For et par måneder siden fik Tasersuup Atuarfia ny skoleinspektør, Lars Christensen, 59.
Vi har taget en snak med ham.
Kan du fortælle lidt om dig selv?
-Jeg blev læreruddannet i 1975 med speciale i matematik, fysik
og geografi. Derefter var jeg i Bording i Jylland i 34 år, hvor
jeg efterhånden fik prøvet alle funktioner. Jeg var tillidsrepræsentant i mange år, og også fællestillidsmand, var IT-vejleder,
afdelingsleder og viceinspektør. Jeg har også 3 voksne døtre i
Danmark, er dog ikke blevet bedstefar endnu.
Hvorfor ville du så til Grønland?
Jeg har længe gerne villet være skoleinspektør og har været i
Grønland 5 gange som turist, mest her i Sydgrønland. Jeg har
således været i Qaqortoq en gang tidligere. Jeg kan godt lide at
vandre og fiske i min fritid, og er også glad for at køre på mountainbike. Så læste jeg, at skolen manglede en inspektør, og
besluttede mig for at slå til.
Hvad var dit første indtryk af skolen da du kom?
Ja den bærer jo præg af, at en renovering er tiltrængt, så det er
rart at det nu er i gang. Jeg synes, at medarbejderne er meget
dygtige og ambitiøse, jeg har nu haft samtaler med langt de fleste, og jeg er glad for at være omgivet af så dygtige lærere.
Eleverne er generelt som børn er flest, der er ikke så stor forskel
på børn fra skole til skole. De fleste virker glade, men der er
selvfølgelig altid nogen, der hænger lidt, sådan er det overalt.
Hvad skal ændres på Tasersuup Atuarfia efter din mening?
Der skal ikke være pludselige ændringer her og nu, det vigtigste
er at føre Atuarfitsialak ud i livet. Vi har så sat fokus på nogle
udviklingsområder i de enkelte trin. Vi er jo i en uddannelsesby, og derfor er det vigtigt, at en større andel af eleverne kom-

Politirapporten
(IB)Den 15. marts og den 22. marts holdt politiet i samarbejde
med forebyggelseskonsulent Nauja Ottossen Knudsen temadage
for folkeskolens 2 8. klasser. Under temaet ”Samtale i stedet for
vold”, fik eleverne redskaber i at løse konflikter uden brug af
vold. Politiet og de implicerede klasser har alle fået stort udbytte af temadagene.
Hundehold i byen har i det seneste numre i Kujataamiu trukket
mange overskrifter. Denne avis er heller ingen undtagelse.
Politiet oplyser, at hundefangeren kan og har gjort, inddraget
politiet i bestræbelserne på at håndhæve hundevedtægten.
Torsdag eftermiddag den 31. marts gik brandalarmen i gang på
handicapinstitutionen Ivaaraq. Det var heldigvis ikke alvorlig. I
forbindelse med håndværkerarbejde var der opstået røgudvikling, der fik brandalarmen i gang.
Dagen efter, fredag aften ca. 21.30 fik ordensmagten opkald om
overfald fra nærbutikken Nipinngaaq. Politiet rykkede ud til stedet. Inden da havde en ekspedient og en kunde pacificeret de to
overfaldsmænd.
I stedet for frivillig at lade sig anholde af politiet, modsatte
voldsmænd sig og der opstod tumult. En af politimændene blev
skubbet og slog hovedet på en stor udstillingsmonstre, der blev
knust. Kort efter blev begge mænd overmandet og kørt til detentionen. Den ene, en 16 årige dreng blev kort efter løsladt pga.
sin alder, mens den anden, en 24 årig, tilbragte natten på detentionen. Dagen efter blev overfaldsmanden fremstillet i retten.
Her blev han tilbageholdt i 13 dage, sigtet for vold mod tjenestemand i funktion. Manden er i forvejen kendt af politiet.

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

Atuartartut allagaat

Nunanni uummasut tamassa angalaaleqaat….
Kujattamiu kingullermik saqqummermat Leif Ellebæk
Motzfeldt-i Kommune Kujallermut ammasunik allaaserisaqarpoq qimmit pitussimanngitsut ajornartorsiutaanerat pillugu. Siusinnerusukkut aamma tassannga allanillu tamanna saqqummiunneqartarpoq.
Asasara Leif.
Ukiorpassuarni nillataartitsivinni angut qimminilu (tamarmik tunuanit isigalugit) seqernup tarrilernera nunarsuup ilaani sumiikkaluarnersoq qimerlooraanik sanaaq kajungerisalik
pigaara. Ima oqqasertaqarpoq:
”Inuit naapissimasakka amerliartortillugit qimmera asanerujartuaarpara”.
Oqaatsit silatorpasissut. Ima isumaqanngilanga qimmit
pitussimanatik angalaannartut pillugit isumaqatiginnginnakkit. Soorlu illit taareersimagit qimmeq pisuussuteqanngilaq,
inuttaaliuna.
Isumaqarpunga pissusissamisuusasoq atuartartut ilisimasariaqaraat qanganngulersoq aamma illit qimmeqarnikuugavit.
Eqqaamanerlunngikkukku Labradori qimmipiluunersuaq,
saamasoq Canis Lupus Familiaris. Ataasiinnaq nuannarinngisara tassa assakkut aluttoraaminga nuarujussuup ilaasarnera.

biilera qimminit angutiviarpassuarnit malinneqartarpoq.
”Mulle”-li perusuersarteriarlugu biilerluta Peter Høeghsvejimut utertarpugut, tamatumalu kingunerisarpaa qimmit
anguviarpassuit paatsiveeruttarmata malersugartillu sumut
pinersoq paatsiveeruttarlugu.
Siornatigut oqaluttuutereersimagunarpagit qanoq ilillunga
kalaallit qimuttuinit aqqaneq-marlunnit Illoqqortoormiit
kangerluanni 1973-mi qimussertillunga annaanneqarsimaninnik. Tamanna atuartartut piffissaq alla tusarumaarpaat.
Tassa taamaappoq. Uummasulli allat, aamma Qaqortumi
kikkunnut nunaqqatitsinnut erloqititsisarput. Tamakkuli
naammagittaalliutigineqartarneri tusarfigineq ajungajappavut.
Qitsuk, (Felis Silvestris Catus). Qitsuit nuannareqaaka, uangali – naatsiivinnillu soqutigisallit allat – akisunaarlugit naasut uanitsuusartaanik ikkussorsimasannik assaasarneri, annamik tipigippallaangitsut assaallugit toqqorteriniartarnerminni assaasarneri qatsutivippakka. Qanoq iliussaagut? Aap, qit-

Michael Binzer naappiguk
Air Greenland-ip pisortaanera Michael Binzer kujataanut tikeraarniarpoq, innuttaasunut ataatsimiitsitsiartorluni.
Ataatsimiinnerit ammasut ingerlanneqassapput
Narsami, Nanortalimmi, Qaqortumi,
Narsarsuarmilu.

Ima allapputit, issuaaneq: ”Qimmit arlariit kikkunnit pigineqarnersut nalunngilakka, isumaqanngilangali uanga ajornartorsiutip piginnittunut apuunneqarnissaannut pisussaallunga”.

Michael Binzer naliginnarmik Air Greenland pillugu
saqqummiussissooq, innuttaasuniillu apeqqutinik
piareersimavoq, soorlu akit pillugit, ullut angalaffiit,
assigisaalu.

Isumaqatiginngilluinnarpagit! Kommuni qimmeqarnermut
ajunngilluinnartumik malittarisassaqarpoq, tamannalu qinikkat annertunerusumik piffissaajaatigissanngilaat. Inuilliuku
maleruaqassanik atuutitsiniartussaatitaasut pimoorussinerusariaqaraluartut. Maleruagassanut malinnaasussatut allatulli
pisussaaffigaat aamma tamakku malittinneqarnissat, takusinnagukkulu qimmeq qungasequteqarlunilu ilisarnaateqartoq,
taava ilinnut ajornarpallaarnavianngilaq qimmip tigunissaa
pituutseriarlugulu piginnittaanullu eqqissillutit tunniullugu,
immaqa
qungujuallannartumik
oqarfigiitigalugu.
Taamaaliorneq ajoqqutaaneq ajorpoq.

Qaqortumi innuttaasunut ataatsimiitsitsissaaq
Arfininngornermi April-p 16-ani Nal 13.00 16.00 Hotel Qaqortumi

Uagut maanni Peter Høeghsvejimi, qimmerpassualimmi –
isumaga malillugu – qimmeqanngitsut ilanngullugit ajunngivissumik angusaqarpugut.
Uanga nuliaralugu, soorlu nalunngikkit, ukiorpassuarni qimmeqarpugut. Ullumikkulli soqanngilagut. ”Mulle” arnatsialaavoq, ukiumuulu marloriarluta qimminit angutiviarpassuarnit illorput ungusimaarneqartarpoq. Tamanna ullunik aqqaneq-marlunnik sivisussuseqartarpoq, taavalu soqutigiunnaartarpaatigut. Ulluinnarni ajornartorsiut anigorniarlugu sumillu anorlernera apeqqutaatillugu ullormut pingasoriarlunga
sukkalisaavinnanga biilimalu igalaavi ammarluarlugit
eqqaaviup imaluunniit ujaqqerivup tungaanut ingerlasarpunga. Qimmima arnaviatsialaap tippaarinnera pissutigalugu

Aggialluarisi.

Mød Michael Binzer
Air Greenlands administrerende direktør Michael
Binzer besøger i perioden 14.april - 18.april,
Sydgrønland, - for at møde byens borgere.
Det sker på offentlige møder i Narsaq, Qaqortoq,
Nanortalik og Narsarsuaq
Her vil Michael Binzer give en generel orientering
om Air Greenland og overordnet svare på spørgsmål fra borgerne angående priser, fartplaner og
meget andet.
I Qaqortoq ville der blive afholdt borgermøde
på Hotel Qaqortoq Lørdag 16.April Kl 13.00 16.00
Vel Mødt

suk toqunikoq sumut atorneqarsinnaavoq. Soorlu perusuersarfiit tankersuanni qappiortitsilersinermi imaluunniit amia
qitulisarluarsinnarlugu tuittinnut kissassaatigalugu iluarluinnartuuvoq. Taamaatumik qitsunnguaq-aa mianersorit!
Aammami inalussatit agissap noqartaatut atorneqartarput.
19-ninik ukioqalernissama tungaanut Danmarkimi naasorissaasukkuni alliartorlungalu sulisimavunga.
Aamma ilaanikkooriarluta sanilitta qitsuutaa qimmialuunniit
angalaannartoq ajornartorsiutigisarparput. Tamanna allat
akulerunnagit kusanartumik naammassineqartarpoq, pisortat
akulerunnagit = maanni politiit. Taakumi akulerunneqassagaluarpata aatsaat eqqaamiut imminnut nuannariikkunnaasagaluarput. Tamanna Kalaallit-Nunaanut eqqukkusunnanngeqaaq.
Tulugaq (Corvus Corax). Peter Høeghsvej-imi najugaqatikka siunnersussavakka tamakku ilaatigut Ringvej-imut
Sanatorievej-imullu nassiunniarlugit. Taakumi qaliap qaavani tukkarsorlutillu kalattoortarneri ullaakut sinikkusukkaluarluni eqeersitsisartut taakunannga ’pilluaatigineqassagaluarmata’. Tulugaq toqungasoq napparummut nivinngarlugu
misilinneqarsimavoq. Ullut 14-it qaangiummata uteqqipput.
Nunat Avannarliit qanga upperisaanni pisortaq Odin marlunnik tulugaateqarpoq, Hugin aamma Munin, taaku unnuit
tamaasa piginnitsimik tuianut mittarput oqaluttuartarlutillu
silarsuarmi susoqarsimaneranik. Tassa taasuma Kujataamiu
Nutaaq-tugassanik pissarsiffigisartaqai. Piaqqanik marlunnik pissarsissallunga eqqarsaatigaara, sungiusariarlugit uannut ’paasissutissiisartunngortinniarlugit’.
Naaja (Laridae). Biiliga errortavullu anartarpai, anaallu ima
kimittutigaat suna arrortitassaangitsutut isigisat arrortittarlu-

git. Piaqqalli pisaarlaat akoorlugit nerisassiaralugit mamavipput.
Nivijugak (Musca/Calliphora). Taana kikkunit tamanit
nuannarineqanngilaq. Tamanna isumaqatigiissutigisinnaavarput. Aasarisseruttornerani ullaaralaaq sinittarfimmi nipiliorluni timmeqattaartoq. Ilumut niaqulaarnangajappoq.
Allatulli ajornaqaaq kisiat pisaralugu. Kinguaasiorniarlutik
qaleriileraangata, ataasiarlugit iluatsikkaani marloraartarisariaqarput. Niviukkat ilaat naasut pujoralatserneranni iluaqutaasaraluarlutik sinneri pisariaqanngivipput.
Kukkukuut (Gallus Gallus Domesticus). Soorlikiarmi illoqarfitsinni qimmit angalaannartunit kukkukuut toqorarneqassanngillat. Asattuusisoqassanngilaq. Toqunneqassaaq, takuneqarsimasutut eqqaannagu. Kisianniuna aamma kukkukuut
nipiliornikkaajusut, ingammik angutiviartaat qarlortillugit
qassiinit nuannarineqarneq ajorput. Kukkukuut tunuarsimaartuungillat, ingammik ataatsikkut mannisimariarlutik.
Maanni aqqusinitsinni pinerluttaalisitsisut qullersarisimasaat, maanali qanganngoreersoq, ukiorpaat matuma siornagut
kukkukuujuteqarluarpoq arlariinik angutiviartalinnik.
Pivorlu taamaaneragut ammartartuaraat unnukkut matussallugu puiorsimavaa, taamalu aasarissup ullaaralaani nalunaaqutaq pingasut-qeqqaannartoq illoqarfik tamakkerlugu
tunuttinni qaqqap akisuatitsineratigut angutivissat qarlorpalaarnersuannit itertinneqarsimavoq. Ukiorpassuit matuma
siornagut Amerikami illoqarfiit ilaani, kukkujuuteqarfiulluartumi, qinikkat aalajangersimapput kukkukuut angutiviartaat ulluinnarni aatsaat ullaakut arfineq-marluk qeqqanut ’qarlornertik aallartittassagaat’, sapaamili aatsaat arfineq-pingasunut. Tamatuminnga unioqqutitsisut akiliisitaasarput, angutivissallu taama uumanertip suppatogarineqarnermik naggasertarpaat. Eqqarsaatigaara maani Qaqortumi illoqarfiup
pisortaa taamatuma assinganik eqqussinissaanik kaamattorniarlugu.
Asasara Leif:
Allaaserisaqarlunga misiliivunga – naak pisoq ilungersunaraluartoq – qungujunnartortai mininnagit.
Ikinngutinnersumik inuulluarit
Jens Skærlund,
Peter Høeghvej

Qaqortoq
Billetseerniarfik - Billetsalg - Ticket office
Ammasarfiit - Åbningstider - Opening hours
Ataas. / Man. / Mon. Arf. / Lør. / Sat.
Sap. / Søn. / Son.

Tall. / Fre. / Fri.

9 - 15
Matoqqavoq/Lukket/Closed
Matoqqavoq/Lukket/Closed

Hunde skal føres i snor”
af Leif Ellebæk Motzfeldt
I Kujataamiu, der udkom den 31. marts, var der et indlæg
skrevet mig om de løse og på anden måde generende hunde
i byen. Indlægget var tidligere sendt til kommunens tekniske
forvaltning, og det skal siges til forvaltningens ros, at der
blev reageret omgående.
Det afstedkom, at der samtidig i sidste nummer af
Kujataamiu var 2 mindre, men dog iøjnefaldende ”opråb”,
dels på grønlandsk, dels på dansk: ”Hunde skal føres i snor”.
Dette er jeg dog ikke særligt imponeret af. Allerede af den
grund, at det ikke er det, der står i vedtægten om hunde og
katte. En hund må nemlig gerne følge med sin ejer (eller en
anden) i fri dressur, hvis den pågældende har fuldstændig
kontrol over hunden.
Jeg havde hellere set, at der var blevet slået på ”stortromme”
for, at hunde ikke må løbe løse rundt på egen hånd, eller rettere egne poter. Det er nemlig det, der er det ene problem. Et
andet problem er, at hunde, der står bundet i evigheder, hyler
og gør. Hundene må ikke være til gene for andre - står der i
vedtægten. Men det er de ofte.
Hvorfor gør kommunen ikke i højere grad brug af de muligheder, som vedtægten giver? Herunder bødestraf(!) til de
hundeejere, der forsynder sig gang på gang. Ikke fordi en
hund er smuttet en enkelt gang - men det drejer sig om de
hunde, som er til stadig gene. Findes der grønlandske slæde-

hunde i Qaqortoq? Det har jeg ladet mig fortælle. Det er i
strid med vedtægten.
Til sidst: Vedtægten. Jeg har tidligere skrevet det. Men igen:
Vedtægten for hunde og katte er mildest talt uklar og upræcis, og den giver slet ikke klare retningslinjer for, hvad der
gælder på flere områder. Revider den dog, så den er til at
håndtere.
Med venlig hilsen

Qujassut
Kingusikkaluartumik martsip 28-anni 70inik ukioqalerninni ilaqutannguakka sinnerlugit, tunissutinnut pilluaqqusisorpassuarnut oqarasuaatikkut tutsiuttunut qamannga
pisumik qujavugut!
Påske-milu pilluaritsi.
Taalliaaqqama ilaat: v. 7
“Kiinannguaq ataaseq qunguttoq tunissutaasaraaq qaqugumut, asaneqarneq tassaniittuartuarmat silarsuarmi naleqanngitsoq.
Paulus Simonsen

Peqatigiiffik Kalaallit Meerartaat sulisussarsiorpoq
Foreningen Grønlandske Børn søger projektmedarbejdere
Kalaallit inuusuttortaasa imminnut tatiginerisa siunissamullu pilerisuuteqarnerisa
nukittorsarnissaanni suleqataarusuppit?

Har du lyst til at bidrage til at styrke grønlandske unges selvtillid og mod på fremtiden?

Qaqortumi SAPIIK-mut suliniummi ataqatigiissaarissussat marluk pissarsiariniarpavut. Atorfik sap.akunneranni. nal.akunnerini
10-ni suliffiuvoq. 2013-ip qiterpaaarneranut
killiligaalluni. Kalaallisut allassinnaallunilu
oqalussinnaaneq aallaaviuvoq. Qallunaatut
oqalussinnaaneq iluaqutaassooq.

Så er du måske dén, vi søger til vores landsdækkende ung-til-ung projekt SAPIIK.
Vi søger to projektkoordinatorer i Qaqortoq.
Vi tilbyder muligheden for at gøre en forskel
for unge i din by og fællesskab med Sapiikprojektkoordinatorer fra Sisimiut, Ilulissat og
Nuuk.

Qinnuteqarnermut piffissartitaq: 24. apriili
2011. Qinnuteqaat nassiunneqassaaq
uunga job@fgb.dk.

Stillingen er 10 timer pr. uge og tidsbegrænset til medio 2013. Grønlandsk i skrift og tale
er en forudsætning. Dansk vil være en fordel.

Atorfissat www.fgb.dk-mi paasisaqarfiginerukkit.

Ansøgningsfrist: 24. april 2011. Ansøgningen
sendes til job@fgb.dk

Paasissutissat itisilernerorusukkukkit attavigisinnaavat Sissel Lea Nielsen
sln@fgb.dk / +45 51647005

Læs mere om stillingerne på www.fgb.dk
eller kontakt Sissel Lea Nielsen på
sln@fgb.dk/ +45 5164 7005

Kommune Kujallermut allakkat
ammasut
Kommunalbestyrelsimut
Inatsisartut maleruaqqusaat utoqqalinersiat pillugit, § 9 imm.
1: "Utoqqalinersiaqalernissamut ikaarsaarnermi akileraarusigassatut isertissamaakat aallaavigineqassapput."
Inatsisartut maleruaqqusaanut § 9-mut imm. 1-mut oqaaseqaatit ilaat: "Uani apeqqutaangilaq utoqqalinersiaqalernissaq sioqqullugu isertitaasimasut angissusii.
Aallaaviusussaavorli isertissamaakat annertussusii…"
Soormi tamanna allaaseraara? Aap, siusinnerusukkut ataasiarnanga allakkatigut kommunip sullissinera utoqqalinersiuteqalerniarninnut atatillugu tassungalu atatillugu qinnuteqartup isertitaasa annertussusii tunngaviusussaasut pillugit allagaqartarsimavunga.

Kommune Kujallermit allakkanik 21. marts 2011-meersumit
issuaaneq: "… maanna nalunaarutigineqassaaq 2009-mi
isertitaqarpallaarsimanerit pillugu utoqqalinersiutinik pissarsisinnaanginnavit …" (Kommunip soqutigissappagu suliap
normua paasissutigisinnaavara)
Allakkat itigartitsinertut tigusariaapput, aamma maluginiarpara kommuni - suliap suliarinissaanut inatsit malinnagu naammagittaalliornissanut saaffigisassat taasimanngikkai,
naak tamanna utoqqalinersiaqalernissamut tunngasuni piumasaagaluartoq. Aamma suliassanut allanut atatillugu naamattoortarnikuuvara suliassanut atatillugu piumasarisaasut
malillugit allattuisoqarsimaneq ajortoq.
Uku allakkat ammasuunissat qinersimavara. Neriuutigalugu
tamanna angusaqarfiunerussasoq, aamma pasinarmat utoqqalinersiaqalersinnaagaluit allat uanga attaviginngisakka
eqqortumik sullinneqarsimanavianngitsut.

Aamma akissutisisarsimavunga oqaatigilluaannarlugu "sianilluanngitsunik", imaluunniit allatut oqaatsigalugu:
Imaqanngitsunik, uanga apeqqutigisannut tunngavilersuutigisannullu attuumassuteqanngitsunik, soorlu aallaqqaataani
issuakkannut.

Ikinngutinnersumik inuulluaqqusillunga
Leif Ellebæk Motzfeldt

Inatsisartut maleruaqqusaat 1. Juli 2007 atuutilerpoq, paasivaralu atuutilerneraniit ukiup affaa siulleq (immaqalu suli
ullumimut??) immersugassaq atorneqartoq, qinnuteqartoq
paasissutissarpassuarnik qinnuvigineqarluni, qanoq aningaasartuuteqartiginermut aamma siornatigut isertitarisimasat,
utoqqalinersiaqalernissanut qinnuteqaatillu suliarinissaanut
tunngassuteqanngilluinnartut. Tusaqqajarpara decemberimi
2007 aamma januarimi 2008 paasissutissiisoqarlunilu pikkorissaasoqarsimasoq. Sumulli iluaqutaappat!!

Politiit nalunaarutaat

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

(IB) Martsip 15-ani aamma 22-ani politiit pinaveersaartitsinermut siunnersorti Nauja Ottosen Knudsen suleqatigalugu
klassit arfineq-pingajuanni atuaqatigiit marluk ulloqartippaat. Ulloqartitsineq taaguuteqarpoq ”Annersaanata oqaloqatigiitta”, tassanilu atuaqatigiit ajornartorsiornerit annersaanertaqanngitsumik qanoq ilillugit aaqqissinnaanissaannut pissusilersornissartik pissarsiaraat. Politiit atuaqatigiillu isumasioqatigiinnertik tamarmik pissarsiffigeqaat.
Illoqarfitsinni qimmeqarneq Kujataamiup saqqummernerini
kingullerni ataasiarnatik allaaserisani qulequtsiunneqartarput. Ullumikkullu saqqummersoq aamma mininneqanngilaq.
Qimminik 'pisarniartartut' politiit peqatigalugit qanoq ilillutik qimmeqarnermut maleruagassap malittinneqarnissaa
sulissutigisimagaat politiit paasissutissiipput.
Sisamanngornermi martsip 31-ani Ivaaqami ikuallattoqarneranut kalerrisaarut aallartippoq. Qujanartumik pinartumiunngitsoq. Sanasut suliaqarnerannut atatillugu pujuliorneq aallartissimavoq tamatumalu kinguneranik kalerrisaarut
aallartissimalluni.
Aqaguani tallimanngornermi unnukkut qulit qeqqata missaani niuertarfimmit Nipinngaamit saasussisoqarneranik pinerluttaalisitsisut kalerrinneqarput. Politiit ornigupput.
Tamannalu pitinnagu pisiniartitsisup pisiniallu ataatsip saasussigaluartut marluk tigusarereersimavaat.
Pinngitsaalineqaratik politiinit tigusarineqarumanatik pinerliiniat akiuutilermata pagginneqalersimavoq. Politiit arlaat
ajanneqarluni niaqquminik igalaalik apormagu sequmippoq.
Tamatuma kinguninnguagut tamarmik tigusarineqarput isertitsiviaaneqarlutillu. Tigusarineqarput aapaa nukappiaraq 16ninik ukiulik ukiukippallaarnini pissutigalugu erniinaartumik iperarneqarpoq, aapaali 24-nik ukiulik isertitsivimmi
unnuisariaqarsimavoq. Nakuuserniaq aqaguani eqqartuusivimmut sassartinneqarpoq. Atorfillit sulineranni nakuusersimanini pissutigalugu ulluni 13-nini tigummisassanngortinneqarpoq. Politiit pineqartoq ilisimaarereerpaat

Tilsyn med husdyr i Qaqortoq
Entreprenørsjakket i Kommune
Kujalleq/Teknisk forvaltning

bestemmelsen. Dette begrundes med, at ejerne har fået tilladelse til husdyrhold før den nuværende vedtægt. Det er et
stort problem, der gør, at mange, mange hanhunde og hankatte samles i store flokke i byområdet, hvor man ikke har
kontrol over disse. Dette har medført, at mange hanhundejere henvender sig til kommunen i stort tal, hvilket er beskrevet i nedennævnte uddrag af vedtægten.

Vi er glade for, at avisen sætter direkte fokus på forholdene i
byen, og det er godt, at man klart påpeger forhold, der er utilstedelige, idet det minder os alle om, at vi skal passe godt på
vores husdyr.

§ 4.
Stk. 2. Alle tæver og hunkatte, der indføres til Qaqortup
Kommunia eller tilegnes i Qaqortoq, skal være steriliserede
ved operativ behandling. Dette gælder dog ikke for fåreholder- og rensdyrvogterhunde samt hunde bestemt til erhvervsmæssig opdræt.

Besvarelse af læserindlæg i
Kujataamiu nr. 6.

Vi er endnu mere glade for, at husdyrejerne passer på deres
dyr i henhold til husdyrvedtægten og når samarbejdet med
Kommunens tilsynsmyndighed vedr. husdyr fungerer godt.
Til at udrydde mange strejfende hunde og katte i vores by
eller for at få husdyrejere til at passe bedre på deres husdyr
har vi udarbejdet en handlingsplan, som vil blive implementeret henover foråret med udgangspunkt i Kommunens vedtægt for området.
Handlingsplan:
• Informationskampagne om dyrepasning; Hunden skal
føres i snor. Vi har i løbet af to uger bemærket, at dette er et
skridt til det bedre, hvilket vi mener at skulle være gældende
fortøbende. Denne kampagne føres gennem KNR-TV, Sikon
Radio, opslagstavler og Kujataamiu.
• Tæver og hunkatte; arbejdet med sterilisation ved operativ behandling af forannævnte er i opstartsfasen, idet vores
mål er, at samtlige ejere af tæver og hunkatte skal følge

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

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

• Slædehunde og hunde af blandingsracer.
Vi døjer hårdt meget med i vores arbejde, at der er kommet
hunde med udseende af slædehunde og betegnes som hunde
af blandingsracer, hvilket er beklageligt, da det er omgåelse
af gældende vedtægter. Det er unægteligt svært at håndtere
arbejdet omkring disse forhold. For at komme over dette problem er vi begyndt at køre en stram praksis og i forbindelse
med ajourføring af vedtægten, der skal gælde for hele
Kommune Kujalleq, har vi fremsat et forslag til en endnu
mere stram bestemmelse vedrørende disse blandingsracer.
Vi beder borgerne indtrængende om at forstå, at det er forbudt at have hunde af slædehundeafstamning i Sydgrønland,
og det er vores opgave at udrydde hunde af slædehundeafstamning.
§ 1, stk. 2. Grønlandske slædehunde må ikke indføres til
Qaqortup Kommunia.
Ud over ovennævnte tiltag kan vi ikke udtale os om forhold,
der vedrører enkelte personer. Dette tilsyn med dyrehold
udføres af personer ved siden af deres almindelige arbejde,
og det er ønskeligt, at der oprettes en egentlig stilling, der
varetager tilsynet med dyrehold, og det er endvidere vores
mål, at kommunen opretter en stilling i nærmeste fremtid,
idet arbejdet med tilsyn med dyrehold er meget krævende for
den person, der udfører opgaven.
Det er igen blevet almindeligt at se hundehvalpe i vores by,
og der er ingen tvivl om, at de er avlet uden tilladelse. Vi
beder borgerne indtrængende om at forstå, at det er forbudt
at avle hunde uden tilladelse, og vi beder derfor befolkningen om at forstå at følge vedtægten, selv når det drejer sig
om søde hundehvalpe.
Pr. 5. April 2010 er der i Qaqortoq by registreret 170 hunde,
heraf 89 med tilladelse og uden tilladelse/på venteliste 76.
Tillige skal nævnes, at der i perioden fra januar til 22. marts
er fanget 1101 ræve i hele Kommune Kujalleq, det er for at
forebygge spredning af hundegalskab i sydregionen.
Med venlig hilsen
Kommune Kujalleq
Afdelingen for teknik og miljø
Tilsynsførende for levende resurser
Otto Kielsen

Kujataani tuluit oqaasiinik
p i k k o r i s s a r n e r i t i l u a t s i l l uartut
Peqataaniarlutik nalunaarsimasut 72-t, utaqqisullu 20-t.
Tassa taamak tuluit oqaasiinik pikkorissarnerit Kujataani
pisut iluatsilluartigisimapput, Kommune Kujalliup
Oqaatsinik Pikkorissarfik suleqatigalugu najukkani sisamani
Qaqortumi, Nanortalimmi Narsamilu tuluit oqaasiinik aatsitassarsiornermut naleqqussakkanik pikkorissartitsinissamik
neqerooruteqareernerisigut, aammattaaq Inuussutissarsiornermut suliffeqarnermullu ingerlatsivimmi sulisut kiffartuusinissamut tuluit oqaasiinik pikkorissartinneqarsimapput.
Kommune
Kujallermi
Inuussutissarsiornermut
Suliffeqarnermullu ataatsimiititaliap siulittaasua Kalistat
Lund imaattumik oqaaseqarpoq:
"Misigisaq nuannersuusimavoq, Kujataani sulisinnaasut
neqeroorummik ilassinnilluarsimanerat tunngavigalugu.
Pikkorissarnernut peqataarusussuseqarnerujussuup takutippaa, innuttaasut ilikkagaqarnerusussiat, aammattaaq paasinnilluarsimapput tuluit oqaasiinik pikkorissuunissap pisariaqassusianik, siunissami aatsitassarsiornermi pilersaarutinik
annertunerpaamik pissarsiniassagutta.
Nutaatut neqeroorutugisimavarput kiffartuusinermut tunngatitamik tuluit oqaasiinik ilinniarnissaq, Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu ingerlatsivimmi sulisunut neqeroorutigisimasarput, aammami ingerlatsivimmi malugisimavarput tuluttut oqalunnissamut pisariaqartitsineq annertusiartuinnarsimasoq."
Taamatuttaaq ataatsimiititaliap siulittaasuata naammagisimaartorujussuuvaa, najukkani pikkorissartitsisoqarsimanera:
"Inuiaqatigiit aningaasarsiornerat eqqarsaatigalugu aaqqissuusisimaneq pitsarujussuuvoq, najukkani pikkorissartitsisoqarsimammat, taamaalillutik aningaasaatigisat ilinniartitaanermut atorneqarsimapput, angalanernut sivisuunut atorneqaratik."
Narsami sap. akunnerani uani tullianilu pikkorissarnissat
pilersaarutigineqartut ingerlanneqassapput, nalunaartorpassuilli kingunerivaat Kommune Kujalliup Oqaatsinik
Pikkorissarfik suleqatigalugu ukiamut pikkorissarnissanik
pilersaarusiulereernerat" ataatsimiititaliap siulittaasua
Kalistat Lund naggasiivoq.

Kommune Kujalleq
Boks 514 • 3920 Qaqortoq

Pissarsiorpoq:
• Afdelingslederi kiisalu isumaginninnermi ikiorti
ataaseq Ineqarfik ”Qulleq”-mi.
Qinnuteqarfissaq kingusinnerpaamik: 25. april
2011.
Inuttassarsiuinermi allagarsiussat tamakkiisumik
oqaasertallit pissarsiarineqarsinnaaput
Sulisoqarnermut Allaffimmut saaffiginninnikkut, sorluttaaq uani atuarneqarsinnaallutik:
www.kujalleq.gl.
Qinnuteqaatit uunga nassiunneqassapput:
Kommune Kujalleq
Sulisoqarnermut Allaffik
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Oqarasuaat: 70 41 00
Fax: 70 41 77

Søger:
• Afdelingsleder samt 1 socialhjælper til boenhed
Ineqarfik ”Qulleq”.
Ansøgningsfrist: 25. april 2011.

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

Opslagene i fuld ordlyd kan rekvireres ved henvendelse til Personalekontoret, ligesom de kan ses på:
www.kujalleq.gl.
Ansøgninger fremsendes til:
Kommune Kujalleq
Personalekontoret
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Tlf.: 70 41 00
Fax: 70 41 77

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.
KummuneKujalleq Teknikkimut immikkoortortaqarfik.
Kummune Kujalleq Tekniskforvaltning.

