mittarfiani, nakorsap allallu ataqqinartut tikikkaangamik,
sivisuumik pisuttannginniassammata – angallatit oliamik
pajuttut tikikkaangamik tankit immertagaat – Nukissiorfiup
eqqaani – benzin tankit eqqaani tamani tamaani imeq benzinarlu. Illut sinaani olietankit eqqaani ivikkat portullutillu
kusanarput, nunaqarfimmiummi annikittuinnarnik isertitallit
soorunami paarilluinnarlutik solaari tankiminnut immiuttarpaat! Taamaammat neriuppunga ileqqorissaarnissaq pillugu
inunnut attuumassuteqartunut tikeq qullarneqarsimassasoq,
nunaqarfimmi najugallit pinnagit.
ATC-miit nalunaarusiortoqarpoq, annermik oliamut il. il.
tunngatillugu ilikkagassanik. Uagut nunaqarfipput taaneqanngilarluuniit, uangalu inerniliara immikkoortiterinermut
tunngasoq saviminikunullu, taakkulu containerinut ikeriarlugit DK-mut nassiullugit aamma taaneqaratik. tamakku
immikkut ilisimasallit ilinniarluarsimasut qatsuppakka, taakkumi imminnut tusartinnissartik kisiat aalluppaat.
Ingeniørinngorniartut isumassarsilluarsimammata, nunaqarfimmiut eqqagaat imerlu atornikuusaat misissussallugu,
ingerlaanaq aviisitigut oqallisigineqarput, ATC-llu aqutsisui
nersualaarneqarlutik. Qularnanngitsumik ilisivinni misissuinerpassuit inissisimapput, tamakkununngami misissuinernut
aningaasarpassuit atorneqartarput, kisianni nunaqarfinni
immikkoortiterivinni suli pisaangilagut, naak tamakku ukiut
marlussuit ingerlaneranni piviusunngortinneqarsinnaagaluartut. Tamakku suliarinissaat aningaasaalerumaneqanngillat,
tassami assat atisallu ippassammata, isumaqarpullu, Kalaallit
Nunaat qulaaninngaaniit suliarineqarsinnaasoq inunnik ilinniarluarsimasunik, kisianni isit matuinnarpaat, ulluinnarni
suliassanut ajortunut ilisimanninneq, tamakkulu aqqutigalugit sanaartorsinnaanermik imminullu nammassinnaasumik
inuiaqatigiit ineriartortinnissaat pinnagu.
Saqqummersitsinerup aamma tikkuarpaa eqqaavinni nalilippassuaqartoq. Saviminikut nalii qaffaqqinnikuupput. Alcoap
aatitisarfiliornissaa pingaartinneqaqippat, taava saviminikunik aatitsisarfik aamma ilanngullugu eqqarsaatigisinnaanginnerpaat? Sooq maskinakorpassuit atorunnaakkat qangali
containerinut iliorarneqarsimannginnersut paasisinnaangilara. Akineqarpungali aningaasat patsisaallutik.
Pissusissamisuusanngikkaluarnerpoq, namminersulernermi
isumaqatigiissummut ilanngutissallugu, DK-p ilaatigut akisussaaffik tigussagaa. Puukummi maskiinallu tamangajaasa
qallunaat tikisitsisartut tikisitaraat. Kalaallit Nunaanullu
nukissiuutinik ataavartunik, sollu anori atorlugu aamma
seqineq atorlugu sanaartornissamut tapiissutit tunineqanngilaq.
Kisianni nunaqarfiit ilaarusuttut aallartiffigeriartigik, taakkulu ikiorneqarlutik, avatangiisinut atueqqinissamullu isertitaqalersillugit immikkoortiterinermut ineriartortitsinikkut,
anartarfiit puusiaat imermillu saliisinnaanerit aaqqillugit,
taamaasillunilu Kalaallit Nunaat artisk-imi imminut napatitsisoqarsinnaanera takutitsisinnaalerlugu. Sulisussat ilisimasaqarnerlu pigereerpagut, soorlu aamma Finn Larsen-ip siunnersuutigigaa, allatut iliorluni artisk-imi eqqakkanik suliarinnittarneq ineriartortinneqassasoq, DK-mi europamilu pissutsit asuli issuaanarnagit. Uanga qularinngilluinnarpara
nunaqarfimmiut suliassat naammassisinnaagaat, siunnersuutinik isummanillu pitsaasunik tunniussisinnaallutik.
Kirsten kran

Julestøtte 2012
Kalaallit Røde Korsiat i Qaqortoq vil i
denne jul sponsorere et antal gavekort
som julestøtte pensionister og førtidspensionister.
Er du pensionist eller førtidspensionist og
har brug for støtte til lidt ekstra i julen, kan
du afhente et ansøgningsskema i genbrugsbutikken fra og med fredag den 23.
november 2012
Skemaet vil indeholde spørgsmål om din
pension, hvorfor du søger støtte og hvor
mange I er i familien.
Ansøgningen skal være afleveret senest
den 14. december samme sted, og svar
kan forventes den 19. december
På vegne af bestyrelsen
Tove Blidorf

Juullimut taperneqarneq
2012
Kalaallit Røde Korsiat Qaqortumi immikkoortortaqarfia ukioq manna juullimut utoqqalinersiutilinnut siusinaarlunilu utoqqalinersiutilinnut juullimut tapiissutinik agguaaniarpoq.
Utoqqalinersiuteqaruit imlt. Siusinaarlutit
utoqqalinersiuteqaruit juullimullu taperneqarnissamut pisariaqartitsillutit , qinnuteqaammik atornikuerniarfimmut aallersinnaavutit tallimanngorneq 23. novemberimiit
2012.
Qinnuteqaat imaqassooq utoqqalinersiutinnut tunngasunik,suna tunngavigalugu qinnuteqarnersutit ilaqutariinnullu tungassutilinnik.
Qinnuteqaat utertinneqareersimassaaq
kingusinnerpaamik 14. december pisiniarfitsinnut, akissutisinissarlu 19. december
naatsorsuutigineqarluni.
Siulersuisut sinnerlugit
Tove Blidorf

Apeqqutikka
akineqanngillat
All.: Kristian Poulsen, ”Pablo”
Kujataamiu nr. 19-imi oktobarip 25-anni saqqummersumi
Lisbeth Søvndal Pedersenip ajoraluartumik nr. 11-mi apeqqutikka akinngilai. Ilisimaneqarpormi aatsitassami suugaluartumiluunniit minnerusumik annerusumilluunniit ulorianartunik qinngorneqartartoq. Illimmi ima ilisimasaqarpalullutit
taamani Qanoruumi oqarputit: Aatsitassaqartoq uraneqanngitsunik!

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

Tamannami ilumoormat akissuteqarputit assut pikkorillutit
allamut saassaarutinik. Tamannami IA-p qanoq pikkoriffigitigineraa ukiuni sisamanngulersuni takujuarlugulu tusartuarparput – ajoraluaqaaq.

Mine spørgsmål er ikke
besvaret
Af: Kristian Poulsen, ”Pablo”
I Kujataamiu nr. 18 af 25. oktober besvarede Lisbeth
Søvndal Pedersen desværre ikke mine spørgsmål. Det er jo
en kendsgerning, at alle mineralske forekomster indeholder
farlige strålinger i mere eller mindre grad. Dengang udtalte
du i Qanoroq som om du har en viden at, at der findes mineraler, der ikke indeholder nogen form for uran!
Da det jo er en kendsgerning svarer du nu med oplysninger,
der skal få os til at tænke på noget helt andet på en meget
dygtig måde.
Vi har jo i næsten fire år nu oplevet, hvor dygtig IA er til at
snakke uden om det egentlige emne både på skrift og i tale –
det er trist.

Spil for galleriet
Det var interessant at læse Rie Oldenburgs indlæg i sidste
Kujataamiu. Hun spurgte til den manglende interesse og vilje
til at besvare borgernes spørgsmål, og til den generelt manglende information der præger Kommunens hjemmeside.
Kære Rie, desværre er du ikke alene med følelsen af at Kommunen
simpelthen ikke kan overskue at informere sine borgere om eksempelvis berettigelsen af de mange rejser. Udlandsrejser kan være vigtige for kommunen, men må aldrig bruges som personlige og ferielignende oplevelser. Og man må som minimum kunne forlange en
redegørelse for rejsens formål og særligt for dens kommunale
værdi.
Der findes desværre flere eksempler på at man skal være endog
meget tålmodig ved henvendelse til kommunen. På Erhvervssiden
har vi eksempelvis fremsat tvivls spørgsmål omkring en politikers
habilitet ved diverse råd og udvalg. Efter flere rykkere fra vores
side, meddelte den kommunale ledelse at de ikke har ansvaret for,
at det politiske arbejde foregår habilt. Det må politikerne åbenbart
selv bestemme, hvorfor vi nu er blevet lovet en politisk redegørelse. Som vi stadig afventer.
I samarbejdets navn indkaldte kommunalbestyrelsen til borgermøde i forsamlingshuset. Ivrigt hastede jeg ned i stor forhåbning om
en åbenbaring af lysere tider. Stor var min forundring ved at se, at
der var stillet borde op i arbejdsgruppeformationer. Vi skulle åbenbart arbejde. Bordene var delt op i udvalg, så man kunne sætte sig
ved det emne der interesserede én mest. Så selv hvis man gerne
ville have blandet sig i lidt flere emner, måtte man ty til kun at
vælge ét bord. Jeg valgte Erhvervsbordet, hvor formanden for
Erhvervsudvalget, Kalistat Lund, tronede. Det var simpelthen
vores samlede kommunalbestyrelse, der havde inviteret til debatmøde. Som minimum kunne man derfor måske også have forven-

tet, at SAMTLIGE kommunalbestyrelsesmedlemmer så havde
gidet deltage!
Grundet min store forvirring over arrangementets form, spurgte
jeg selvfølgelig om den dybere meningen med den måde borgermødet skulle foregå på. Uagtet forsøget på at forklare mig det, anedes
der hele tiden en nervøs uafklarethed fra de deltagende politikere.
Så slog det mig - Kommunalbestyrelsen aner det ikke selv! De
havde ikke en plan for regionen. De var som en flok handlende, der
kom ind med tomme indkøbsposer og håbede på, at vi andre ville
fylde dem op inden det kommende valg.
Særligt kritisk er den måde de havde valgt at arrangere mødet på.
Det var tilfældigt ankomne borgere, der så skulle definere politikken, ved de emner, de valgte at sætte sig ved. Uden at nedgøre
nogen faggrupper, kan man forestille sig, at der havde sat sig kassedamer, skolelærer, kontorarbejdere og gadefejere ved
Erhvervsbordet. De skulle så, sammen med erhvervsudvalgsformanden, have debatteret, hvordan regionens erhvervsliv skal formes i fremtiden. Måske ikke helt hensigtsmæssigt, med tanke på de
udfordringer regionen har og lider under?!
Derfor ville det have været væsentligt mere effektivt, at de forskellige kommunale udvalg havde inviteret særskilt. Erhvervsudvalget
skulle selvfølgelig have inviteret erhvervslivet og andre interesserede – så der kom noget fagmæssigt substans ud af mødet. Som deltager stiller jeg mig meget tvivlrådig, om dette borgermøde gav det
mindste til politikerne. Og jeg tvivler også på, at jeg var den eneste
af deltagerne, der følte, at det endnu engang var spild af vores tid at
deltage i demokratiet.
Personligt har jeg desværre dårlige erfaringer omkring respons på
- og realiseringen af - de indkomne forslag. Uagtet politikernes ivrige anerkendelse af de indkomne forslags storartethed, er der også
en ivrig glemsomhed hos dem.
Nu er dette læserbrev ikke møntet på at nedgøre nogen. Jeg er klar
over de udfordringer kommunen har haft ved eksempelvis kommunesammenlægningen og den (deraf følgende?) pressede økonomi.
Udford-ringer der måske ikke er løst helt så tilfredsstillende og elegant, som vi borgere kunne have ønsket os. Jeg misunder ikke
Kommunalbestyrelsen den periode de har gennemgået. Den har
været lang, hård og ubarmhjertig.
Men havde man effektivt informeret borgerne om de forskellige
upopulære tiltag, ville man nok have undgået mange mishagsytringer. Eksempelvis ønsker Kommunalbestyrelsen nu igen at fjerne
forhøjelsen på betaling af daginstitutionspladser. Jeg er af den personlige mening, at der aldrig skulle have været en forhøjelse, men
hvad er det i den kommunale lovgivning der gør, at en beslutning er
uigendrivelig i dag, men kan fjernes med et snuptag i morgen?? Er
der noget, man ikke har tænkt igennem?
Vi står foran et kommunalvalg til april næste år. Der skal igen vælges personer, der skal besætte hele regionens kommunalbestyrelse i
nye 4 år. En periode der ser vanvittigt spændene ud, for i den periode afgøres det, om der kommer yderligere minedrift i vores region.
I den periode afgøres det, om lufthavnen i Narsarsuaq nedlægges og
der etableres en ny i Qaqortoq. I den periode afgøres det, om vi
magter at stoppe den hastige fraflytning fra regionen, og i stedet
skaber arbejdspladser, der ikke blot får os til at blive her, men
måske endda får folk til at flytte hertil!
I det hele taget skal den nye Kommunalbestyrelse være med til at
sætte standarden for, om Region Kujalleq skal udvikle sig hen mod
en stærk og ligeværdig region i landet - eller om vi skal fortsætte
den igangværende nedgradering til bygdestatus?
Vi skal ikke vælge politikere der VIL, for alle politikere VIL selvfølgelig. Vi skal vælge politikere, der KAN!
Jim Riis

Hotel Qaqortoq
præsenterer:
En anderledes underholdning til årets Julefrokost:
En mand med skotsk accent siger: Good evening, publikum
syder ivrige af forventning til hvad denne unge mand vil
finde på – han holder en elektrisk pære op, så publikum kan
se den – putter den ind i munden og S L U G E R den ! Den
forbavsende tavshed bryder ud i begejstrende bifald. Det er
begyndelsen til det mest overraskende show, du nogensinde
har set.
Glæd dig til sensationen:
S T E V I E S T A R R.
Et bizart fænomen i showbizzens verden, denne lyshårede
skotte der forbløffer sit publikum ved at sluge forskellige
ting, og gylpe dem op igen – tingene er ikke bare rene og
tørre - men de kommer op i den rækkefølge publikum ønsker
sig.
Uanset om det er store mønter, fingerringe eller levende
guldfisk, så er det endnu ikke mislykkedes Stevie at få tingene op igen – og det er uden at gøre skade på hverken sig selv
eller guldfiskene !
Det lyder måske helt utroligt – men Stevie ryger en cigaret,
inhalerer og puster ikke røgen ud igen, sluger derefter en billardkugle og får den op igen. Stevie Starr spørger publikum
om de vil ha’ lidt røg – drikker derefter lidt sæbe og puster
røgen ud i en sæbeboble ! En variation af dette nummer er at
Stevie bruger lightergas, som han ligeledes puster ud i en
sæbeboble, hvorefter han sætter ild til boblen ! !
Blandt de andre forbløffende numre som Stevie Starr optræder med kan nævnes, det hvor Stevie sluger 2 store skefulde
sukker – drikker 2 glas vand – hvorefter sukkeret kommer op
igen – stadig lige så tørt som da han slugte det.
Stevie får en fingerring fra en person blandt publikum sluger
den – og sluger så en hængelås (som forinden er tjekket og
låst af en fra publikum) og dens nøgle, kører et par gange
rundt med maven og vupti så kommer ringen op låst inde i
hængelåsen – og til sidst kommer nøglen.
Stevie sluger også 2 levende guldfisk, en sort og en orange –
de svømmer lidt rundt nede i maven på ham. Så spørger han
publikum hvilken en de vil have op først, og om det skal
være med hoved eller hale først – og som publikum ønsker
gør Stevie Starr.

Skotland, og det var her, han opdagede sit specielle talent.
”Jeg tror, jeg var 4 år, da jeg begyndte at sluge mine lommepenge” siger Stevie, ”Og jeg prøvede andre ting som f.eks. at
gå ud i haven fange en humlebi – sluge den få den op igen
og lade den flyve væk igen”.
Glæd dig til at opleve denne sensationelle skotte på Hotel
Qaqortoq d. 30. nov. og igen d.1. dec.

Timersoqatigiiffiup K-1933-ip
ukiumoortumik ataatsimeersuarnera.
Pilersaarutaasutut timersoqatigiiffik K-1933,
november-ip 13-ani 2012, nal. arfineq-marlunut NIQaqortup illorsuaattaani Tele-kumi ataatsimeersuarpoq.
Ilaasortat amerlanngitsut ataatsimeersuarnissamut
takkukkaluartut, ataatsimeersuarneq timersoqatigiiffiup malittarisassaani § 8 malillugu oqallusissat
ingerlanneqarput.
Ataatsimeersuarnermi siulersuisuunerit ima
inissipput:
Siulittaasoq:
Jørgen Vetterlain
Siulittaasup tullia:
Henrik Ottosen
Aningaaserisoq:
Arnaq Møller Isaksen
Allatsi:
Lutti Knudsen
Siulersuisunut ilaasortat:
Angutitsiaq Høy Poulsen
Bruno Josefsen
Aningaasatigut naatsorsuutinik kukkunersiuisutut
inissipput:Kista Isaksen aamma Kirsten Kielsen.
Ataatsimeersuarnermut ilanngullugu arsamut,
assammik arsarnermut kiisalu nerrivimmi arsaarartartut immikkoortoqarfii tamarmit tallimanik inuttalinnik siulersuisoqalerput siulittaassoqarlutit.
Nunaqqatigut Timersoqatigiiffik K-1933-imut atassuteqarniarunik allakkatigut uunnga nassiussisinnaaput:
Timersoqartigiiffik K-1933
Box 51, 3920 Qaqortoq
Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
K-1933 sinnerlugu
Lutti Knudsen, Allatsi

Stevie Starr boede de første 18 år af sit liv på et børnehjem i

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

K U JATAA N I

ISARUSSAT

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

Tusagassiorfinnut nalunaarut
Great Greenland-imik sullissinnissamut isumaqatigiissutip iluarsineqarnera pillugu tusagassiorfinnut nalunaarut
Great Greenland A/S-ip aamma Aalisarnermut, Piniarnermut
Nunalerinermullu Naalakkersuisup akornanni isumasioqatigiittoqareernerani puisit amiinik tunisinermi akigititat
allanngortinneqassasut aalajangiunneqarpoq. Akit qaffanneqassapput ingerlatsinissamut piareersaanermi allaffissornikkut pissutsit iluarsineqariarpata.
GG A/S-ip tunisinermi paasissutissaataanni takuneqarsinnaavoq, novemberip qaammataata aallartinnerani tunisat
2010-mi 2011-milu piffissami tassani tunisanit ikinnerungaatsiartut. Aningaasanut inatsimmi aningaasat immikkoortinneqartut tamaasa atorniarlugit inassutigineqarpoq, 2012-ip
sinneranut puisip amiata ataatsip tunineqarnerani akigititaq
500 kr.-inut qaffanneqassasoq.
Katillugit 18.006.971 kr.-it tapiissutigineratigut aamma sullissinissamut isumaqatigiissummut 7.770.029 kr.-it atorneqarnerisigut ammit 47.060-it missaanniittut tunineqarnissaat
naatsorsuutigineqarpoq, tassa akigitinneqartut 240 kr.-inik
qaffanneqarpata 2012-imilu novemberip decemberillu qaammataani 500 kr.-iuppata.
Avinngarusimasuni nunap ilaani allanut naleqqiullugu allatut
isertitaqarnissamut periarfissakinnerusuni tapiissutit tunniunneqartarnissaat qulakkeerniarlugu inassutigineqarpoq,
sumiiffinni taakkunani tunisisinnaanerup attatiinnarneqarnissaa, kiisalu taamaaliornissamut sumiiffinni tamani tigus-

saasumik ingerlasussanillu piareersaanissamik aqutsinissamillu periarfissaqartuni ammaanissaq. Great Greenlandimit
nalunaarutigineqassaaq sumi tunitsivissat ammarneqarnersut.

Pressemeddelelse om revideret
servicekontrakt med Great Greenland
Efter samråd mellem Great Greenland A/S og medlem af
Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug, er det
besluttet at ændre på indhandlingspriserne for sælskind.
Prisstigningerne vil ske så snart de logistiske og administrative forhold er kommet på plads.
Indhandlingsdata fra GG A/S viser, at der primo november er
indhandlet meget færre skind end i tilsvarende periode for
2010 og 2011. For at anvende hele det på finansloven afsatte beløb anbefales en stigning i prisniveauet på 500 kr. pr.
sælskind for resten af 2012.
Der kan forventes indhandlet cirka 47.060 skind ved et samlet tilskud på 18.006.971 kr. og 7.770.029 kr. til servicekontrakten, hvis prisniveauet stiger med 240 kr. og bliver på 500
kr. for november og december 2012.
For at sikre udbetaling af tilskuddet i yderdistrikterne, hvor
alternative indkomstmuligheder er lavere end i andre dele af
landet, er det anbefalet fastholdelse af indhandling specifikt
for disse områder, samt åbning i områder, hvor der er fysiske
og logistiske muligheder for dette. Der vil blive meddelt fra
Great Greenland, hvor der åbnes for indhandling.

Qaqortoq
VVS-Service ApS
Boks 59 • 3920 Qaqortoq

Udfører alt arbejde
inden for:
Alt i vand, varme og sanitet
samt oliefyrservice

Jordarbejde
Borearbejde & Sprængningsarbejde

Fali. . . . . . 49 41 11

Vandledningsarbejde & Kloakarbejde
Terrænarbejde & Belægningsarbejde

Telefon. . 64 20 77

Halvrørsarbejde
Betonarbejde

Fax. . . . . 64 26 77
Værksted: Masarsuk B-762

Postboks 420, 3920 Qaqortoq
Tlf.: 64 20 44 - Fax 64 20 25
Mobil: 49 38 69
E-mail: qef@qef.gl

LIONS CLUB QAQORTOQ

UKIUMOORTUMIK
JULEBINGORTITSISSAAQ
ARFININNGORNEQ
1. DECEMBER NAL. 13.00

QAQORTUP TIMERSORTARFIANI
EQQUGASSARPASSUIT KUSANARLUINNARTUT
MATOORTAGAQ SIULLEQ ULIKKAARLUGU 5000 KR.

EQQUGASSAQ ANNEQ 25.000 KR.
NAL. 13.00 SIOQQULLUGU ISERSIMASUT AKORNANNI ULLUP INGERLANERANI
MARLORIARLUNI MAKITSISOQASSAAQ, MAKITASSAALLUTIK JULEKURV-IT KUSANARTUT.

PUUSSIAAQQAMI MAMARTUT
LIONS CLUB UKIOQ MANNA ORPIUP IKINNERANI
PUUSSIAAQQANIK AGGUAASSEQQISSAAQ
SAPAAT 2. DECEMBER.
BILLETSIT UANI NIOQQUTAAPPUT:
BRUGSEN AAMMA PISIFIIK

AKIA 10 KR.

LIONS CLUB QAQORTOQ

AFHOLDER DET ÅRLIGE

JULEBINGO
LØRDAG DEN 1. DECEMBER
KLOKKEN 13.00

I QAQORTUP TIMERSORTARFIA
MANGE FINE PRÆMIER
1. SPIL FULD PLADE 5.000 KR.
HOVEDPRÆMIE 25.000 KR. KONTANT
I LØBET AF DAGEN TRÆKKES DER LOD OM 2 FLOTTE JULEKURVE BLANDT ALLE
DEM, DER ER FREMMØDT SENEST KL. 13.00.

GODTEPOSER
LIONS CLUB UDDELER IGEN I ÅR GODTEPOSER I
FORBINDELSE MED TÆNDING AF BYENS JULETRÆ
SØNDAG DEN 2. DECEMBER.
BILLETTER SÆLGES HOS: BRUGSEN & PISIFFIK

PRIS 10 KR.

