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Haves: Nation i vildrede
Ønskes: Politikere med
mandsmod og visioner
Op til et hvert valg bombarderes vi med de opstillede politikeres mere eller mindre fantasifulde løsningsforslag for de
problemstillinger der lige er ”in” under valgkampen. Det er
nemlig folkets opinion og meningsmålingerne der bestemmer debatten. Utaknemmelige og svært løselige problemer
gør sig ikke. Hverken på tv eller radio. Derimod er populære hovsaløsninger en del af den lidet gennemtænkte politik
der har floreret på vores nations politiske scene gennem snart
hele dens hjemtagedet levetid.
Uagtet den elitære fornøjelse over systemskiftet ved sidste
valg, anes endnu et paradoks. For selvom den siddende regering under valgkampen gjorde så meget ud af at distancere
sig fra den foregående, og med en kontinuerlig mantra om at
de var mere ansvarlige og visionære, står vi nu snart med
dommens bog, nu hvor endnu en valgkamp nærmer sig med
hastige – nogle vil sige nødvendige - skridt. Et valg der
måske vil udstille endnu en regerings manglende ansvarlighed og visionære handlekraft!

For hvilke resultater står tilbage efter denne højt lovpriste
regering, der højnede ikke blot uddannelsesniveauet blandt
medlemmerne, men som også rygklappende moraliserede
sig selv for en bedre etik end den afgående?
Der er blevet igangsat en masse dyre og tidskrævende undersøgelser og kommissioner. Vi er blevet lovet ansvarlig handling når fakta var blevet fremlagt. Man gav forestilling om at
der nu var endelig lys for enden af den mørke tunnel. Men
udover nogle få stikpiller, der primært har mindet om en straf
til borgerne, er der stadig mørkt i tunnelen og vi står tilbage
med følelsen af en revolution der udeblev. Eller fes luften
bare ud af begejstringens ballon?
Dele af Regeringsgrundlagets gennemgående ønske om en
tilbagevenden til de mere hardcore socialistiske styreformer
giver bange anelser om kommunisme og andre individ indskrænkende former. Her sidst udmøntet i deres ønske om
Kiffaq kontoen der skal sikre systemet sit afkast før borgerens. Dermed sætter man systemet foran mennesket. Er det
sådan en styreform vi ønsker os? Hvornår går det op for dem
at acceptabel ulighed og fuld frihed er bedre end fuld lighed
og ingen frihed?
Endnu et guldkorn i den siddende regerings bagland er den
økonomiske straf man ønsker
at påføre folk der klarer sig
godt. Også kaldet progressiv
beskatning. De foregående år
har vist os at sammenhængen
mellem indsats og belønning
er totalt fraværende i det
Grønlandske samfund.
Det er simpelthen ikke politisk korrekt at klare sig godt.
Tværtimod skal man ligefrem være stolt af at befinde
sig på samfundets bund, og
nyde meningsdannernes alvidende opmærksomhed. Vi
stiller højere og højere krav
til de ”rige”, uden egentlig at
vide hvem og hvad de er.
Folk der eksempelvis har
knækket den sociale kurve
og taget en længerevarende
uddannelse og fået et godt
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betalt job, og folk der har knoklet gennem et langt arbejdsliv
og satset alt på at starte en succesfuld virksomhed.
Dem vi reelt satser Grønlands fremtid på ønsker vi at brandbeskatte endnu mere. De skal simpelthen straffes for at klare
sig godt. Og uagtet at det lige præcis er dem der allerede
betaler mest i skat, og modtager mindst fra samfundet, skal
de yde endnu mere for at opretholde den signalværdi der
hedder at det ikke skal betale sig at klare sig godt. For det er
tankevækkende at den befolkningsgruppe der belaster samfundet mindst, er den gruppe vi nidkært prøver at straffe
mest.
Det må snart indses at vi hverken bliver lykkeligere eller
mere lige ved at sænke ambitionsniveauet og skyde dem ned
der klarere sig godt. Tværtimod skal vi alle arbejde hårdere
for at hæve ambitionsniveauet for at vi alle skal klare os
bedre!
Derudover er der historierne om rygeloven der indskrænker
virksomhedernes suveræne ret til at bestemme en rygepolitik
i egne forretninger.. og indskrænker borgerens frihed til at
vælge. Så er der fjernelse af det taxfrie salg, der vel ret beset
ikke har haft anden effekt end det rent irritationsmæssige.
På boligsiden har man ladet forgangne regeringers mislighed
af boligmassen blive opgraderet og betalt af de nuværende
beboere. Dog uden forbedringerne, blot med huslejeforhøjelserne!
Så er der den proklamerede nedsættelse af skatteprocenten.
Det lød som musik i mine ører, indtil det blev slået fast at
nedsættelsen skulle finansieres gennem afgifter og gebyrer.
Derved får vi ikke én krone mere i hånden, da statens provenu åbenbart er vigtigere end borgens.
Vi får en krone et sted, og betaler to kroner et andet sted.
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Finans- bogføring / afstemning
Kreditor-/debitor- bogføring/styring
Faktuering
Budgetopfølgning

Nu taler man også om at bestemme hvilket sprog vi skal tale
og skrive ved reklamer. Er der ikke en bagatel grænse for
vore folkevalgte politikeres berøringsflade?
Selvstyret taler meget om selvstændighed og frihed. Og der
bliver talt meget om mineraler og olie og rejer og hvaler og
turister og trafik og bloktilskud og kompetenceudvikling og
opkvalificering og bygder og respekt for vores historiske
rødder. Der er blevet talt meget. Og skændtes meget. Og intet
besluttet.
Vi aner stadig ikke hvad vi skal leve af i morgen. Politikerne
hopper erfaringsløst rundt, og med manglende socialt kendskab, ud i et forsøg på at regulere samfundet, i stedet for at
lede det!
Hvor blev de store reformer af?
Hvor blev skattereformen af, der skulle booste incitamentet
til at yde en ekstraordinær indsats på vores arbejdsplads?
Eksempelvis ved at betale lidt mindre i skat for at skubbe
gang i de private hjul?
Hvor blev reformeringen af vores kommuner af? En reform
der skulle lette den adopterede overadministration og fjerne
det tunge sags apparat der reelt dræner borgerne for initiativ
og lyst end til at hjælpe det?
Hvor blev trafikreformen af? En reform der skulle binde verdens største ø sammen i en effektiv og betalbar struktur, og
lette ikke blot den nationale trafik, men også den internationale?
Hvor blev de regionale ligestillingsreformer af? De reformer
der skulle udligne den ekstremt skæve fordeling af vores
alles udviklingsøkonomi, der helt åbenlyst forfordeler Nuuk
fremfor resten af landet? Er Grønland kun de 16.000 borgere i landets hovedstad?
Hvor blev de nødvendige debatter af? Om nultolerancer?
Om sociale skævheder? Om regionale uretfærdigheder? Om
tabuer? Om Selvstyrets ret og pligt til at skalte og valte med
vores samfund og liv? Om hvad vi skal leve af i morgen? Om
alt for mange for unge forældre? Om stoltheden ved at klare
sig selv? Om det pligtløse samfund der kvæler lysten til at
yde en indsats?….
Men ikke mindst…
Hvor blev den energi og samhørighedsfølelse af som skulle
have sat et forenet folk i gang med deres udvikling?
Jim Riis
En Qaqortormiutter

OLIECOMPAGNIET ApS
Telefon 64 21 80 • Fax 64 26 72

Åbningstider

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

Autoriseret Yamahaforhandler

Politikerit
ilungersuuteqanngitsut
Leif Ellebæk Motzfeldt-imik
Taamatut inernilertariaqarsorinarpoq, kujataani politikerit
pillugit pissutsit nutaanerusut marluk nalilersussagaanni.
Allanik aamma peqassagaluarpoq, taamaattoq maani marluinnaat kalluassavakka.
Aasaq sioqqullugu Kalistat Lund-ip Qaqortumi mittarfiliornissamut oqaatigisaa ”nuannarineqarluarpoq”. Kalistat Lund
Kujataani Angallannermut ataatsimiititamut siulittaasutut
oqaaseqarnerarpoq, tassa ataatsimiitsitaq taanna sinnerlugu.
Angallannermut ataatsimiititaq eqqumiitsumik ”angissuseqarpoq”, ataatsimiitsitallu tunulequtaa inuttalersorneqarneralu
takujuminaatsumik isikkoqarpoq. Kommune Kujalliup quppersagaajaasit toorsinernik marlunnilluunniit naleqanngilaq.
Tassanimi
allassimasoqanngilarluunniit.
Ataatsimiititaliarmi, oqartoqartarnera malillugu, kommunalbestyrelsip nammineerluni ”nassaaraa”, tassa inatsisini piumasaqaataangitsumik kommunalbestyrelsip atuutilernissaa
qinersimammassuk.
Ataatsimiititaq nammineq pisinnaaffeqanngilaq, taamaammat siunnersuisoqatigiinneruvoq, politikerinik inunnillu
allaninngaaneersunik inuttalersugaq, taasumallu siunertaraa
isummanik katersuissalluni kujataani angallannerup aaqqissuusaaneranik ajornartorsiutinik paasissutissallu tamakkulu
kommunalbestyrelsimutingerlateqqittassallugit, taamaasillunilu aamma siunnersortassallugit.

Suli ajorneraaq, angallannermut ataatsimiititamut siulittaasuulluni, ataatsimiititamiit (tamanna upperinngilara) imaluunniit kommunalbestyrelsemiit (tamanna nalunngilara)
pisinnaatitaaffeqarani nutaarsiassanut saaffiginnimmat .
Ajortoq suli ajornerulertarpoq, kommunalbestyrelsip aalajangersimasaata killormorluinnaanik oqaaseqassalluni.
Tamanna akuerineqarsinnaangilluinnarpoq politikkikkullu
imminornertut isigisariaqarluni imaluunniit siulittaasutut
atorsinnaangitsutut nalilerneqartariaqarluni imaluunniit tassunga ilaasortaanissamut.
Tamakkununnga ataatillugu Kalistat Lund tamakkununnga
suliaqarnissaminut attumassuteqarpallaaqaaq. Suliaminut
inuttullu soqutigisaminut apeqqummut tassunga tunngassuteqarpoq. Kialluunniit Kalistat Lund-ip nammineq isummaminik saqqummiussinissaa akerlilersinnaangilaa. Aamma
kommunalbestyrelsimi apeqqutip suliarinerani oqaaseqarsinnaanera akimmisaartinneqarsinnaangilaq. Kisianni ataatsimiititamut siunnersuisoqatigiinulluunniit siulittaasutut
illuatungiliuttutut oqaaseqarsinnangilaq, kommunalbestyrelsip taassuma pilersissimasaannut.
Tamassumami kommunalbestyrelsimi ilaasortap ilaata allaatigaa. Lisbeth Søvndal-ip Kalistat Lund-ip pissusilersornera
naammaginngilluinnarpaa. Eqqortumillu, tamanna iliuuseqarfiginera Libeth-ip ataqqinaatigaa, takorusussimasinnaagaluarpara, tamanna tamanut ammanerusumik saqqummersimasuugaluarpat.

ANGALATITSIVIK

Ulu

Kalistat Lund-ip Qaqortumi mittarfiliornissamut illuatungaanillu Narsarsuarmi mittarfiup ataanarnissaanut isumaa
tamatta nalunngilarput. Maani akerliunermut akuersaarnermulluuniit oqaluuseqaqqinnianngilanga, kisiannilu inernilerlugu, Kalistat Lund-ip isumai akilersinnaasusermik aningaasatigullu nalilersuinermik aqunneqanngillat kisiannilu
Narsarsuarmut asanninnermik. Malugisinnaaginnarparami
Kalistat Lund-ip isumaa, soorlu assersuutigalugu namminersorlutik inuussutissarsiortut isumaasa akerlerilluinnagaanik, suna kujataanut iluaqutaanerussasoq.

TRAVEL

ANGALATITSIVIK Ulu
Kalaallit Nunaanni, Kalaallillu Nunaata avataani
angalanerit, unnuinerit angalanermi sillimmatit,
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.
Torvevej B-163
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

Kisianni Lisbeth-i ”silarsuarmi kisimiivittutut” misigisimassannguatsiarpoq, tassami ilisimasakka malillugit susoqaqqinngilaq. Paasisinnaalluarpara, Lisbeth kisimiilluni anorisaatinut sorsukkusunngimmat, tassami politikeriniit allaniit ataatsimilluunniit oqartoqanngilaq. Takorloorsinnaavaralu
suliaq toqusimassasoq puiorneqarlunilu.
Kingusinnerusukkummi pisoqanngilaq.
Tassani oqaatigerusuppakka politikerit ilungersuuteqanngitsut. Lisbeth pinnagu – taanami minnerpaamik iliuuseqarniaraluarpoq. Kisianni sinneri tamarmik takuneqarsinnaasutut
soqutiginninngilluinarlutillu pisinnaasuseqanngillat – kiisalu
immaqa paasinnissinnaasusiisa amigarneri aammalu qanoq
pingaartigisoq. Pimoorussisoqanngippallaaqaaq politikeritullu naleqquttuunngilaq.
Suli tupaqqippunga, pillunga pillunga toqqortat nassaarigakkit atuarlugillu, tassa kommunalbestyrelsip 2011-2022-mut
pilersaarutaat. Tusarniaaneq naamassisimassannguatsiarpoq, kisianni taakku programmit toqqortat uanga pinni
”pisoqaavallaalersimasumi” ammarsinnaangilakka (taakku
pisoqaavallaangikkaluarput). Nalunngilara allat uattulli
ajornartorsiuteqarsimasut. Kisianni ”atortut” nutaat uannut

ajornartorsiutit qaangersippaat.

luunniit (pingaartumik) mittarfeqarnani” tamanna suli silaanarmi aarsaarpoq.

Isumaqanngilanga, ”pitsaavallaangitsoq” kommunip programmit, soqutiginnittorpassuit ammarsinnaangisat atormagi. Taava tamaasa atortariaqarpai.
Immikkoortut assigiingitsualuit suli tamaasa misissunngilakka. Qularnanngilaq tupaallaatissanik suli amerlanernik utaqqisoqarpoq. Kisianni Narsarsuaq. Nalunngilara ullut 14-niinaat atorlugit kommunimi pilersaarusiassat suliarineqarsinnaangitsoq, silarsuarlu sukkasuumik allanngussasoq.
Taamaammat siunnersuutip saqqummiutinnginnerani pingaarutillit aaqqissuuttariaqarput.
”Siullertut Kommune Kujalliup sulissutigaa Arktisk
Kommando-p Narsarsuarmut nuunissaa”. Tamarmik
nalunngigunarpaat, Arktisk Kommando-p Kalaallit Nunaani
siunissami inissisimanissaa Nuummiittoq. Aalajangerneq
qangarsuarli pinikuuvoq. Suliat ”aallaqqaasiissutit” aallartikatareernikuupput, qanittukkullu Kangilinnguit qimanneqarsimassaaq, Nuummullu nuussimalluni. Tamanna tunngavigalugu kukkunerujussuuvoq aatsaallu taamaangitsigisumik
kommunip pilersaarutaa tamanut saqqummiunneqarluni.
”Tassunga atatillugu suleqatigiinnik, siunissani piffimmi tassani inuussutissarsiornermut periarfissat misissuisussanik
pilersitsinissaq kissaatigaat”. Ilisimatinneqarnera malillugu
tamanna pillugu aalajangerneq ukiut arlallit matuma siorna
pisimavoq. Suleqatigiissut taakku atuutilersimanersut
ingammik pimoorullugu sulinersut, qanorlu annertutigisumik, naluara. Takorloorsinnaavara, apeqqut una pingaaruteqarluartoq: ”Narsarsuup siunissaa – mittarfeqarluni ima-

-

Kapitalimi Narsarssup eqqaanut tunngasumi allagaq atuaraanni, paasinarpoq, Narsarsuaq kujataani mittarfittut suli
oqallisigineqartoq. Tamanna Kommunalbestyrelsip nammineq
aalajangerneranut
tulluanngilluinnarpoq.
Pitsaanerpaamik eqqarsassagaanni kommunip pilersaarutaannut siunnersuut ilaguutiinartutut imaqanngitsutullu isigisariaqarpoq. Qanoq pisoqarnikuungilaq, ilumoorpat siunnersuuteqartoqanngilaq, aammalu pisoqarnavianngilaq.
Immaqa tamatuma takutippaa kommunalbestyrelsip pilersaarutinut soqutiginninnera?
Oqaatigerusunngilara, politikerit siunnersuut atuarsimagaat.
Kisianni uanga nammineq annilaangassuteqarsinnaavunga,
aammalu politikerit tungaaniit peqannginnguatsiarpoq.
Tassami taama ajortigisumik tamanut saqqummiussisoqarsimanavianngikkaluarpoq, siusinnerusukkut aalajangikkat
akerliannik, naak taakku pimoorullugit saqqummiunneqaraluartut. Tamanna pimoorussinerunngilaq.
Puiorassiuk, qaammatit 7-iinanngulerput qinerseqqinnissamut? Piffissanngorsorinarpoq, qinigaaffiup ilamernga suliniuteqarnissamut atoraanni. Imaluunniit qinersinissap tulliani
politikerit ilisimasallit pimoorussisullu neriuutigissavagut?
Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
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Useriøse politikere
af Leif Ellebæk Motzfeldt
Det må være konklusionen, når man vurderer 2 forhold
af nyere dato inden for den lokale politiske verden. Der
er givetvis en række andre tilfælde, men jeg skal her blot
komme ind på 2 heraf.
Før sommeren var det store ”hit” Kalistat Lunds udtalelser
om etablering af lufthavn ved Qaqortoq. Kalistat Lund foregav at udtale sig som formand for Sydgrønlands
Trafikudvalg, altså på dette udvalgs vegne.
Trafikudvalget er en lidt underlig ”størrelse”, og udvalgets
baggrund og sammensætning kan være vanskeligt umiddelbart at gennemskue. Kommune Kujalleqs hjemmeside glimrer endnu en gang ved ikke at være 2 klik værd. Der står
nemlig ingenting. Men udvalget skulle efter sigende være
kommunalbestyrelsens egen ”opfindelse”, det vil sige et ikke
lovpligtigt udvalg, som kommunalbestyrelsen har valgt at
nedsætte.
Udvalget har ikke nogen selvstændig kompetence, og er
således snarere et råd, der er sammensat af politikere og personer fra forskellige områder, og hvis formål er at samle
synspunkter om blandt andet trafikstrukturelle problemstillinger i Sydgrønland og videregive disse og således rådgive
kommunalbestyrelsen.
Vi kender alle Kalistat Lunds indstilling til en lufthavn ved
Qaqortoq contra bibeholdelse af lufthavnen i Narsarsuaq. Jeg
vil ikke her gå ind i endnu en debat om for og imod, men blot
konkludere, at Kalistat Lunds holdninger ikke så meget
synes styret af rationelle og økonomiske overvejelser som en
tilsyneladende medfødt forkærlighed for Narsarsuaq. Jeg
kan i alt fald konstatere, at Kalistat Lunds holdning er i
direkte modsætning til størsteparten af for eksempel
erhvervslivets opfattelse af, hvad der vil være til gavn for
Sydgrønland.

Kalistat Lund er bragende inhabil i disse sammenhænge.
Han har erhvervsmæssige såvel som private interesser i
spørgsmålet. Det skal ikke forhindre Kalistat Lund i at have
sin egen mening og give den til kende. Det forhindrer ham
vel heller ikke i at deltage under kommunalbestyrelsens
behandling af spørgsmålet. Men han kan naturligvis ikke
udtale sig imod en kommunalbestyrelsesbeslutning som formand for et udvalg eller råd, som samme kommunalbestyrelse har nedsat.
Sagen fik da også et kommunalbestyrelsesmedlem til at fare
i blækhuset. Lisbeth Søvndahl var absolut ikke tilfreds med
Kalistat Lunds fremfærd. Med rette, og det tjener Lisbeth til
ære, at hun prompte reagerede, om end jeg gerne havde set,
at det var sket med lidt større offentlighed.
Men Lisbeth har nok følt sig lidt som ”Palle alene i verden”,
for der skete – mig bekendt – ikke mere. Jeg kan for så vidt
godt forstå, at Lisbeth ikke alene orker at slås mod vindmøller, men ikke et ord kom der fra andre politikere. Og jeg kan
forestille mig, at sagen lige så stille er død og glemt. Intet
efterspil.
Her er det så, at jeg tillader mig at tale om useriøse politikere. Ikke Lisbeth – hun har da i det mindste forsøgt at gøre
noget. Men alle andre har vist deres tilsyneladende totale
ligegyldighed og formåen – samt måske også deres manglende forståelse for situationens i alt fald formelle alvor. Det er
useriøst og ikke en kommunalpolitiker værdig.
Endnu et chok fik jeg, da det omsider lykkedes mig at åbne

Hvad værre er, at han som formand for trafikudvalget går i
Pressen uden at have mandat hertil fra hverken selve udvalget (tror jeg da ikke) eller fra kommunalbestyrelsen (det ved
jeg). Ondt bliver kun værre, når han tilmed udtaler sig stik
imod en beslutning, der er truffet i kommunalbestyrelsen.
Det i sig selv er ganske uhørt og burde betyde politisk selvmord eller i alt fald diskvalifikation som formand for udvalget og i det hele taget medlem af samme.

Isikkorikkusukkuit taava ikiorsinnaavatsigit.
Isarussat, kontaktlinset, seqinersiutit pinnersaatillu
Vil du se godt ud, så kan vi hjælpe dig.
Briller, kontaktlinser, solbriller og smykker.
Ammarsarfiit.
Ataas. - tall.
Mandag - fredag
Arfininngorneq
Lørdag

Åbningstider

10.00 - 17.00
10.00 - 13.00
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ISARUSSAT

BRILLER & KONTAKTLINSER
GULD & SØLV - URE
tlf.: 64 15 12 - fax 64 15 39

og læse de filer, der udgør kommunalbestyrelsens forslag til
kommuneplan for 2011 – 2022. Høringsfasen er formentlig
allerede ovre, men jeg kunne ikke åbne filerne med mine
”gamle” udgaver af programmer (som ikke er så gamle
endda). Jeg ved, at andre har haft tilsvarende problem. Men
nyt ”grej” har løst problemet for mig.
Jeg mener ikke, at det er særlig ”smart” af kommunen at
bruge udgaver af programmer, som et stort antal interesserede måske ikke kan håndtere. Så må man bruge både og.
Jeg har langt fra studeret alle delområder. Der ligger sikkert
flere overraskelser og venter. Men Narsarsuaq. Jeg ved godt,
at man ikke lige skriver et forslag til kommuneplan på 14
dage, og at verden ændrer sig hastigt. Men så må man gå ind
og tilrette væsentlige ting, inden forslaget offentliggøres.
”I første omgang arbejder Kommune Kujalleq på at få
Arktisk Kommando flyttet til Narsarsuaq.” Alle ved vel, at
Arktisk Kommandos fremtidige tilhørssted i Grønland vil
være Nuuk. Beslutningen er truffet for længst. De ”indledende” manøvrer er i fuld gang, og meget snart vil Grønnedal
være forladt og Nuuk indtaget. På det grundlag er det en brøler af rang at skrive sådan noget sludder i forslaget og offentliggøre det som en del af kommunens plan.
”I den forbindelse ønskes nedsat en arbejdsgruppe der skal se
på fremtidige erhvervsmuligheder i området.” En beslutning
herom er, så vidt jeg er orienteret, truffet for år tilbage. I hvilket omfang, en arbejdsgruppe faktisk er nedsat og særligt,
om den også arbejder og er effektiv, ved jeg ikke. Men jeg
kan forestille mig, at dette ellers særdeles vigtige spørgsmål:
”Narsarsuaqs fremtid – med eller (især) uden lufthavn” også
blot svæver i vinden.
Når man læser kapitlet om delområdet Narsarsuaq får man
det klare indtryk, at man stadig taler om Narsarsuaq som stedet for den sydgrønlandske lufthavn. Det harmonerer meget
dårligt med kommunalbestyrelsens egen beslutning herom. I
bedste fald kan man betragte forslaget til kommuneplan som
vattet og indholdsløst. Der er intet sket, der foreslås reelt
intet, og der sker sikkert heller ikke noget. Men det afspejler
måske kommunalbestyrelsens interesse for kommuneplanen?
Jeg vil ikke ligefrem påstå, at politikerne ikke har læst for-

slaget. Men jeg kan da have mine bange anelser, og forståelsen fra politikernes side synes ikke at være til stede. Ellers
kunne man vel ikke offentliggøre sådant noget pjask, der er
i strid med tidligere beslutninger, som et seriøst forslag? Det
er useriøst.
Har I glemt, at der kun er omkring godt 7 måneder til valget?
Det må være på tide, at man bruger blot en brøkdel af valgperioden til at oppe sig i. Eller kan vi håbe på nye indsigtsfulde og seriøse politikere til efter valget?
Med venlig hilsen

Tusagassiorfinnut nalunaarut
Klassi sorleq ukioq manna
tupatorfiunngitsutut toqqarneqassava?
Klassissinni tupatortuerunnissaa anguniarlugu pitsaanerpaamik pilersaarusioritsi 30.000 koruuninillu eqquillusi. ”2012imi klassi tupatorfiunngitsumik” taaguuserlugu 5-klassini 7.
klassinilu atuartunut ajugaaniutsitsinermut atatillugu
Peqqissutsimut Naalakkersuisoqaarfik taamma kajumissaaruteqarpoq.
Ullumikkut meeqqat atuarfianni atuartut angajulliit affaat
pujortartarput. Meeqqat peqqinnartunik toqqaasarnissaasa
peqqinnartumillu inuuneqarnissaasa nukittorsaaviginissaa,
2012-imi klassi tupatorfiunngitsumik taallugu ajugaaniutsitsinermisiunertaavoq.
Ajugaaniunnermi peqataasunut piumasaqaataasut pingasut
tassaapput:
Ajugaaniunneq naammassippat klassimi atuartut tupatortartut tamarmik pujortarunnaarsimassapput.
Ajugaaniunnerup naammassinissaata tungaanut tupatortuerunnissaa qulakkeerniarlugu klassini akullerni iliuusissat
pilersaarusiorneqassapput.
Klassimi qanoq iliornikkut tupatortuerunnera qanorlu iliornikkut tamatuma attatsiinnarnissaa naatsumik piviusorsiortumillu pilersaarusiami allaaserineqassaaq. Iliuusissanut pilersaarusiaq Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfimmut kingusinnerpaamik novembarip 30-ani 2012 nassiunneqassaaq.
Klassi tupatornerup akiorneqarnissaanut
pitsaanerpaamik pilersaarusiortoq unammisitsinermi ajugaasuussaaq.
Unammisitsineq pillugu paasissutissat
Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfimmit
nunatsinni atuarfinnut tamanut nassiussuunneqareerput.
Unammisitsinermut peqataaniat kingusinnerpaamik septembarip aallaqqaataani
2012 peqataaniarnertik nalunaarutigissavaat.
Unammisitsineq pillugu paasissutissat
sukumiinerusut nittartakkami
www.paarisa.gl imi takuneqarsinnaapput.
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Uautoriserede installationer af vaskemaskiner koster
med jævne mellemrum alvorlige vandskader i op til
ÁHUHOHMOLJKHGHUDI JDQJHQ

Tilladelse til at installere vaskemaskine/
opvaskemaskine gives på følgende betingelser:
ɼ$WDOOHXGJLIWHUWLOLQVWDOODWLRQHUDIKROGHVDI OHMHU

Derfor skal der ansøges om tilladelse til at installere
op-/ vaskemaskine og tørretumbler i lejemål
DGPLQLVWUHUHWDI ,1,Og derfor skal maskinerne
LQVWDOOHUHVDI DXWRULVHUHWKnQGY UNHU

ɼ$WDOIUHPWLGLJYHGOLJHKROGHOVHDI LQVWDOODWLRQHURJ
PDVNLQHSnKYLOHUOHMHU

'XÀQGHUDQV¡JQLQJVEODQNHWWHQSnZZZLQLJO

ɼ$WYDVNHPDVNLQHRSYDVNHPDVNLQHWLOHQKYHUWLG
er monteret med en afspærringsventil (aquastop), der
KLQGUHUYDQGVSLOGRYHUOLWHU
ɼ$WYDVNHPDVNLQHRSYDVNHPDVNLQHSODFHUHVSn
drypbakke eller i vådrum
ɼ$WGHUPRQWHUHVHW+3),UHO HOOHUDWGHWSn
anden måde sikres, at der er jordforbindelse til
vaskemaskine/opvaskemaskines el-tilslutning
ɼ$WDOWHORJYYVDUEHMGHXGI¡UHVDI DXWRULVHUHGH
installatører, og at dette dokumenteres af lejer ved
DÁHYHULQJDI NRSLDI IDNWXUDHUWLO,1,LQGHQGDJH
efter udførelse af arbejdet
ɼ$WGHQQHWLOODGHOVHNDQLQGGUDJHVVnIUHPWGHU
opstår berettigede klager over støj fra vaskemaskine/
RSYDVNHPDVNLQHRPDIWHQHQHOOHUSnWLGHUKYRUGHU
bør være stille på ejendommen

“DU SKAL HAVE TILLADELSE FØR
INSTALLATION AF OP- / VASKEMASKINE OG TØRRETUMBLER”

“MASKINERNE SKAL
ALTID INSTALLERES AF
AUTORISERET HÅNDVÆRKER”

ɼ$WXGOHMHUNDQEHVOXWWHDWOHMHUYHGIUDÁ\WQLQJVNDO
foretage reetablering, eller at udlejer skal overtage
installationerne
ɼ$WW¡UUHWXPEOHUHQLQVWDOOHUHVKnQGY UNVP VVLJW
NRUUHNW,1,DQEHIDOHUDWEHQ\WWHHQNRQGHQVHUHQGH
tørretumbler

Med  venlig  hilsen
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