














Oqariaasitoqqap pereersunut qiviarluni naliliineraa:
“Qanormi oqarpunga”.  Oqariaasitoqqalli imaa aamma ilin-
niutigineqarsinnaalluarpoq imaalillugu: pisariaqanngilaq
kukkunerusimasat kukkunereqqissallugit. Qanorluunniilli
sammitikkaluarutsigu kukkunerit utikattaartuarput.
Kukkunerit ilikkarfigiumaneqanngitsutut ipput, ajutoortoqa-
reeraangat annaassiniarneq annaanneqarsinnaasunik pilere-
raraaq.

Qulequttap tikkuagaraa Kujataani timmisartukkut assartui-
nikkullu angallassinermi pisut. Angallannikkummi pissutsit
kingunerlorujussualersimapput. Killiffippummi angunngisa-
annarsimasariaqaraluarparput. Kinami akisussaatissavarput?
Pisuutinneqarsinnaagaluartut sukkanerpaamik akisussaaffit-
sik allamut ingerlateqqipallattarpaat. Taamaaliornissarmi
ilikkartukulassuusimavaat. Nuna tamakkerlugu politikerit
angallannermulluunniit akisussaasoq Jens B-mut Air
Greenlandimulluunniit, taakkununngaluunniit tamanut, tut-
sikkaluarutsigu tunngaviatigut assigiippoq. Kingunerisaa
tassaavoq: Kujataani angallannikkut pissutsit ajoreertigisut
suli ajornerulerput.

Kujataani angallannermut ataatsimiititaliaq sinnerlugu siulit-
taasua Kalistat Lund saqqummiussaqarami ilumoornerarta-
riaqarpoq: “Qanormi oqarpugut”  . imaalillugu oqaatigim-
magu...”kingunerlorujussuarnissaanik siulittuutivut...”
Kingunerisassai tusagassiuutinut nalunaarummi taakkartor-
neqarput, assiliarlu  ersersinneqartoq  tujorminaqisoq ingasa-
assaanngilaq.

Pisut suli nukillalaarnarnerulerput, eqqarsaatigigutsigu
qanoq pisoqarnera nutaamik takkuttuunngimmat. 
Ukiorpaalussuarni naluneqanngilaq S61-it atorunnaariartua-
arneqarumaartut. Piffissaagallartilluguli qanoq iliuusissat
eqqortut sulissutigineqarsimanngillat. Annernartua uatsinnut
tussimavoq, pigilerparpullu kiffartuussinisamik isumaqati-
giissut atorsinnaanngitsoq. Air Greenlandip suliassaq tiguga-
miuk nalunaarutigaa: “Sapinngilarput”. Tamanna Jens B-p
naamagisimaarlugu isumaqalersimavoq Kujataani angallan-
nermut akisussaaffik namminerminiikkunnaartoq.

Maanna Air Greenlandip nassuerutigaa ajornartorsiuteqarlu-
tik, Jens B-llu paasiartuaalersimavaa qanoq iliuuseqartariaq-
artoq. Kisiannili asasakka kammalaatit: “Meeraq ipereersi-
mavoq”. Kujataa ilorraanut aallarteriarneqarsinnaagunarpoq,
kisiannili ima ajoqusersimatigaaq piffissarujussuaq atorneq-
artariaqassalluni. Jens B-p eqqartulersimavaa angallat suk-
kaluusiliaq. Tamannali aaqqigallarnerinnaavoq. 
Ajunngilarmi helikopterikkut anngussinnaanngikkaani umi-
atsiarluni apuukkaani. Tamannali pitsaanerpaatut aaqqiiner-
tut taaneqarsinnaanngilaq.

Pisut tamaasa eqqarsaatigalugit illersorneqarsinnaanngillat.
Tamatta tamanna paasilersimagunarparput. 
Killiffigisimasarpulli isornarluinnaqqissaarpoq, akisussaasu-
nullu kinguneqartittariaqaraluarpoq.

Pereersulli allatulli nalilersoqqilaariartigik: Paamiut peqati-
galugit 2007-imi Qaqortoq 799 meterimik mittarfittaarsima-
galuarput, ullumikkut ajornartorsiupput taama sakkortutigi-
sumik atorsimanavianngikkaluarparput.

Eqqarsaatigeriartigu ukiut 15-it matuma siorna Qaqortoq
1099 meterimik mittarfittaarsimasuugaluarpat! 1998-imi
Aasiaat mittarfittaarput. Taamanikkut Qaqortumiit angalasut
Aasianniit angallattunit amerlanerujussuupput. Ukiut 10
qaangiummata, 2008-mi, nalunaarsukkat najoqqutaralugit
Aasianniit angalasut 21000-ingajanngorsimapput. 
Qaqortumilli angallattut 15085-iulersimapput, taavalu 7200-
t Narsamiit 4600-llu Nanortalimmiit. (Akisussaalluni aaqqis-
suisup ilisimanngilaa kisitsisit taaneqartut kingulliit
Qaqortup kisitsisitaanut ilaatinneqarnersut.)

Kisitsisilli oqariartuutaat ersarissorujussuuvoq, Kujataani
angallanneq qularnanngitsumik siuariartorsimassagaluarpoq
mitttarfik taamanikkulli pilersinneqarsimasuugaluarpat.
Allaat Atlantikoq qulaallugu timmisartunut miffiusinnaan-
gitsoq. Kujataanimi ukiup annersaa Atlantikoq qulaallugu
timmisartunut mittarfeqanngilagut. Pissutsit tamakku
Narsarsuarmik illersuisut eqqumaffigisariaqarpaat. Ullumilu
angallannikkut paatsiveerunnersuaq pinngitsoorsimassaga-
luarparput.    

Puilasoq meeqqap ipiffiata matoorneratigut 
uummartitsisoqarneq ajorpoq

OLIECOMPAGNIET ApS
Telefon 64 21 80 • Fax 64 26 72

Åbningstider
Mandag - Fredag 08.00 - 16.00
Lørdag 08.00 - 13.00
Søndag LUKKET

Udbringning sker i alle hverdage mellem 08.00 - 17.00
Bestilling til udbringning samme dag skal ske inden kl. 14.00

Derefter betjening via automat

Autoriseret Yamahaforhandler



Trafikken i Sydgrønland
3. januar 2013 sejlede passagererskibet  Sarfaq Ittuk forelø-
big sidste gang fra Qaqortoq. Og dagen før den 2. januar
2013 begyndte man at bruge Bell 212 helikptere til passage-
rertransport mm. Bell 212 har lavere kapacitet end S 61 heli-
koptere, som Bell 212 erstattede. Da Sarfak Ittuk sejlede sin
sidste tur, hørte jeg at der manglede 12 passagerer. Måske
var det passagerer fra steder syd for Qaqortoq, som ikke kom
frem pga. Bell 212 aflysninger den dag? Hvis det er tilfælde-
tog i hvert fald, er trafik situationen helt til rotterne i
Sydgrønland. Borgernes muligheder for at rejse trygt, sikkert
og billigt, er blivet yderligere forværret.

Bell 212, eneste rejsemulighed
Vi har nu kun Bell 212 som vores eneste mulighed, hvis vi
skal rejse. Hvis den af den ene eller anden grund er forsinket,
har vi ikke andre muligheder. Der er selvfølgeligt godkendte
både, som kan fragte passagerer, men der er ingen faste sejl-
planer og det er meget dyrt, for borgerne og det er de færre-
ste, som har råd til det. 

Sikkerhed
Dem der har egen båd, har muligheden for at sejle. Men da
vejret er ustabil og havet i bevægelse, er egen sejllads, ikke
betryggende og sikkert.

Landingsbane i Qaqortoq
Der er nu endnu mere behov for en større landingsbane i
Qaqortoq. Der er behov for en hurtig og trygt trafiksituation
i Sydgrønland. Her tænker jeg på passagerer- og varetrans-
port. For erhvervslivet er der også behov for en bedre infra-
struktur, som giver bedre udviklingsmuligheder for nuvæ-
rende og fremtidige erhverv. Et erhvervsliv med gode betin-
gelser for udvikling, kan skabe arbejdspladser. Hvis betin-
gelserne og forholdene ikke ændres for erhvervslivet, kan vi
ikke rigtig bekæmpe og nedjustere arbejdsløsheden.
Skatteindtægterne kan falde yderligere og de sociale udgifter
kan stige.
Og situationen i Sydgrønland vil forværres yderligere, både
økonomisk og trafikmæssigt.

Andre muligheder
På grund af trafiksituationen i Sydgrønland er vi nødt til at
kigge på andre rejsemuligheder. Private charterbåde , god-
kendte til passagerersejllads, Det ser ud til at vi har brug for

charterbåde, som er godkendte til passagerersejllads, nu.
Charterbådene bør sejle rundt i Sydgrønland med faste pla-
ner. Jeg er ikke i tvivl om, at sådan et fast planlagt sejllads
kan gennemføres rentabelt. Borgerne efterlyser jo mulighe-
der for transport.
En anden mulighed er, at Sarfaq Ittuk begynder at sejle igen
og tager alle sydgrønlandske byer, Narsaq, Qaqortoq og
Nanortalik, med. Her taler jeg om, at der igen gennemføres
sejladser til og fra Nanortalik. 

Der bør ikke tilføres yderligere tilskud til trafikken i
Sydgrønland. Det er ikke sundt for et folk at være afhængig
af tilskud. Vi er nødt til at kigge på andre og flere mulighe-
der og prøve os frem. Passagererfragt mm. må kunne betale
sig, når vi som folk rejser frem og tilbage, hele tiden.
Borgerne og erhvervslivet efterspørger jo muligheder. Her er
en enestående chance for udvikling af nye veje.

Fremtiden
Jeg har i min artikel skrevet om vores nuværende trafiksitua-
tion. I fremtiden har vi brug for en større lufthavn i
Qaqortoq. Sådan en vil være til gavn for alle i Sydgrønland,
både borgerne og erhvervslivet. Samfundsmæssigt er det
også en god investering. En investering i nye muligheder.

Marie Lyberth Mathiassen

Misigisaq atornartoq
Paninnguama Oline lund-ip toqunerani misigisama artonar-
qisup qaavatigut ilisaanerani ilerrata aserornera  anaanaallu-
ni artornaqaaq.
Toqukkut qimagaaneq oqimaaqisoq suli artornarnerulerpoq
ilivinngua nunamut ikilernermini aserormat. Ajoraluaqaaq
maanakkut ilerrit atorneqalersimasut qajannarpallaalersima-
nerat.
Kissaatiginaqaaq siunissami qajannaanerusumik ilivermik
pisiassaqaqqitalernissarput.
Neriullunga paasineqassallunga.
Naggataatigut Olinap toqunerani misiginneqataasorpassuar-
nut tutsiuttorpassuarnullu inuugallarmallu ikinngutigisima-
saanut qujangaarput.

Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta
anaanaa Augusta Lund qatanngutaalu.

Qaqortoq Elektronikservice ApS
Postboks 67 - Telefon 64 21 18 - Fax 64 12 71

E-mail: elektronikservice@qaqvagt.gl

(Qaqortoq Vagtservice ApS)

• Installation / reparation af skibselektronik, tv, radio etc”

• Salg af omstillingsanlæg - Telefoni installation - ADSL

• Netværksinstallationer

• Kig ind i Servicebutikken på Vestervej B-421, vi har mange spændende ting.



Svar til borgmester 
Simon Simonsen
af Leif Ellebæk Motzfeldt
Allerførst tak, fordi du denne gang reagerede, Simon. Det vil
glæde mig, hvis det er muligt fremover at få en saglig dialog
om en række af de vigtige emner, som Kommune Kujalleq
står over for. Det vil givetvis også glæde mange af lokala-
visens læsere, borgere i Sydgrønland, hvis der ad den vej fra
kommunens side fremkommer information og nyt om aktu-
elle emner. Det har vi så sandelig savnet.

Du skriver, at kommunalbestyrelsen i første omgang alene
tilsluttede sig en lufthavn ved Qaqortoq, hvis det var en
atlantlufthavn. Sådan husker jeg det absolut ikke, og det
fremgår da også af en artikel i Sermitsiaq / AG fra den 7.
oktober 2011, at et flertal på 11 i kommunalbestyrelsen går
ind for en regional lufthavn ved Qaqortoq, mens 2 var imod.
Jeg har desværre ikke kunne få dette verificeret ved at se
efter i referatet fra det pågældende møde den 6. oktober
2011, for det findes ikke på kommunens hjemmeside!!

Og her er vi så ved en del af sagens kerne: Hjemmesiden er
for dårlig. Når borgmesteren efterlyser forslag til, hvordan
hjemmesiden kan blive bedre, kan jeg kun sige: Brug den!
Men i det omfang, hjemmesiden skal indeholde informatio-
ner og fakta fra kommunen, må inputtene også komme fra
kommunen.

Det gælder også på området Kommuneplan. Det er da opløf-
tende at erfare, at der sker noget. Men hvad, hvordan, hvem,

hvorfor og hvornår? Det ville være rart, hvis den slags infor-
mation kom ud ganske automatisk fra kommunen. Jeg vil
heller kommentere og stille spørgsmål til noget konkret,
frem for blot at efterlyse informationer.

Budgettet. Jeg vil da gerne have et eksemplar af budgettet på
såkaldt posteringsniveau. Men det ville nok ikke være det
mest hensigtsmæssige for de fleste borgere. Jeg er ganske
klar over, at en pressemeddelelse har sine begrænsninger.
Men kunne vi ikke få noget, der lå et eller andet sted ind
imellem?

Budgettet og senere årsregnskabet har tidligere været lavet i
en tekstudgave på vel en 40 – 45 sider. Jeg ved ikke, om det
stadig sker. Men hvis det er tilfældet, og indholdet, formen
og især sproget er det samme som tidligere, kan jeg kun
opfordre til, at man skal sikre, at formen og sproget bliver
langt bedre og mere oplysende, gerne med umiddelbare og
forståelige sammenligninger mellem flere år. En sådan pub-
likation kunne meget vel også ligge på hjemmesiden, og hvis
man så skar al unødig pladder og sort tale væk, ville omfan-
get blive til at overskue.

Det kræver ressourcer. Ja, men har kommunen ikke stadig en
kommunikationsdirektør med tilhørende medarbejdere? Det
kunne være rart at se noget fra den kant. Hvis der mangler
yderligere ressourcer, vil jeg anbefale, at kommunalbestyrel-
sen alvorligt overvejer, om ikke det var værd at ofre noget på
det “alter” med henblik på at opfylde kommunens informa-
tionsopgave og –pligt. Til gavn og glæde for borgerne.

Det er faktisk det, der er den røde tråd i mit indlæg fra den
20. december 2012. Information og dialog. Eller mangel på
samme.

Med venlig hilsen

PS: 
Med hensyn til spørgsmålet om inhabilitet må jeg bemærke,
at det er nyt for mig at skelne mellem politisk og juridisk
inhabilitet. Selv om jeg godt forstår meningen hermed. Men
sagen består af 2 led.

For det første: Er det rimeligt eller rigtigt, at en formand for
en udvalg / råd nedsat af kommunalbestyrelsen går ud i pres-
sen og taler imod en beslutning, som er truffet af et flertal i
kommunalbestyrelsen? Den pågældende må gerne have sin
egen mening, uanset om den så er politisk eller ej. Og han må
også gerne sige den højt, hvis det sker som privatperson,
politiker eller ej.

Men han må ikke som formand for det kommunale råd mod-
arbejde den instans, som selv har udpeget ham.

For det andet: I den konkrete sag synes det at være åbenbart,
at den pågældende har betydelige personlige og privatøkono-
miske interesser i sagen. Jeg kan i alt fald ikke se det ander-
ledes. Og så er han inhabil med de konsekvenser, det har. Det
indebærer ikke, at han ikke må have sin egen fra flertallet
afvigende mening. Men han må ikke udtale sig som formand
for det kommunale råd.

- elteknik for fremtiden
- Siunissami innaallagisserineq

El-installationer
Industri-installationer
Service
Skibs-installationer
Data-installationer
Kommunikation
Antenneanlæg
Elevatorer
Belysningsteknik

Sikringsanlæg
Patient- og nødkald
Brandalarm anlæg
Maskinelektro
Termografering
Hvidevarer
Storkøkkener
Døgnvagt
El butik

Stort udvalg i lamper og hårdehvidevarer

Qinigassaqarluartoq qullinik errorsiviit
nillataartitsiviit allallu

Arssarnerit A/S
Jaraatooq B-1305
3920 Qaqortoq
Tlf:   642030
Fax: 642033
www..arssarnerit.gl
qaqortoq@arssarmerit.gl

Qaqortoq afd
Søren tlf. 494525
Ejner tlf. 493550

Nanortalik afd.
Keld tlf. 490230

-20% på udvalgte
lamper og

-15% på hårde 
hvidevarer



(IB) Det gamle ordsprog indeholder en form for efterrationa-
lisering: “Hva’ sagde jeg”. Man kan dog også bruge visdom-
men til at tage ved lære af: 
Der er jo ingen grund til at lave fejl, som man tidligere har
lavet tilsvarende. Uanset, om man ser det på en ene eller den
anden måde, oplever vi imidlertid, at det sker igen og igen.
Ingen vil tage ved lære, og så må man udøve ambulancetje-
neste og redde, hvad reddes kan. Efter at skaden er sket.

Den aktuelle beflyvning og trafikstruktur i Sydgrønland er
anledningen til ovenstående. Tingenes tilstand er simpelthen
katastrofale. Vi burde aldrig – aldrig – være kommet dertil,
hvor vi er nu. Hvem, har ansvaret? 
De mulige skurke er hurtige til at sende ansvaret videre. Det
har de dog lært. Om det er landspolitikerne med den ansvar-
lige for området, Jens B., i spidsen eller Air Greenland, eller
begge i forening, er principielt ligemeget. Resultatet er det
samme: Det i forvejen hårdt trængte Sydgrønland, bliver
endnu dårligere stillet.

Med megen ret udtaler Kalistat Lund på vegne af
Trafikudvalget i Sydgrønland: “Hva’ sagde vi” – udtrykt
med ordene “... de fatale følger, som vi forudså ...”. Følgerne
er ridset op i en pressemeddelelse, og der overdrives ikke,
når det meget dystre billede beskrives.

Hele sagen bliver endnu mere grotesk, når man tænker på, at
det jo slet ikke er noget nyt. Man har i årevis vidst, at de
gamle S-61-ere skulle udfases. 
Man fik bare ikke taget de rigtige forholdsregler, inden det
var for sent. Nu står vi med smerten og en servicekontrakt,
som intet er værd. Air Greenland påtog sig opgaven: “Det
kan vi klare”. Jens B. stillede sig tilfreds hermed og mente

så, at ansvaret for trafikken i
Sydgrønland ikke længere var
hans.

Nu har Air Greenland indset, at de har et problem, og Jens B.
er også kommet til den erkendelse, at der skal ske noget.
Men kære venner: Barnet ER druknet. 
Sydgrønland kan måske hives op igen, men det tager tid,
lang tid, og den skade, der er sket, er sket. Jens B. taler nu
om hurtigt sejlende både. 
Men det er kun en lappeløsning. Bevares, det er da bedre at
komme frem med skib end slet ikke at komme frem med
helekopter. Men optimalt er det så langt fra.

Hele situationen er uholdbar. Det ved de fleste vel efterhån-
den. Men det er dybt kritisabelt, at det skulle komme dertil,
og det bør få konsekvenser for de ansvarlige.

Men vi kan også efterrationalisere på en anden måde: Hvis
der nu senest samtidig med Paamiut, det vil sige i 2007, var
etableret en lufthavn ved Qaqortoq, selv en kortbane på 799
meter, ville problemet slet ikke være opstået. I alt fald ikke i
den nuværende grad.

Og tænk, hvis Qaqortoq havde fået en 1.099 meter bane alle-
rede for 15 år siden!! I 1998, hvor eksempelvist Aasiaat luft-
havn blev anlagt. 
Den gang var rejseaktiviteten i Qaqortoq større end i Aasiaat.
10 år senere, i 2008, var der i følge statistikken knap 21.000
afrejsende fra Aasiaat. I 2008 var det tilsvarende tal i
Qaqortoq 15.085, men dertil kommer godt 7.200 og 4.600
fra henholdsvist Narsaq og Nanortalik. Om nogle af disse
også indgår i Qaqortoq-tallet er redaktøren ikke bekendt
med.

Men tallene taler alligevel deres tydelige sprog, og
Sydgrønland ville utvivlsomt havde blomstret, hvis lufthav-
nen var blevet en realitet den gang. 
Selv en ikke-atlantlufthavn. Vi har jo alligevel ikke en atlant-
lufthavn i Sydgrønland det meste af året. Det bør fortalerne
for Narsarsuaq være opmærksomme på. Og det aktuelle kaos
havde været undgået.

Det er for sent at kaste brønden til,
når barnet er druknet

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 J A T A A N I
ISARUSSAT

BRILLER & KONTAKTLINSER
GULD & SØLV - URE

tlf.: 64 15 12 - fax 64 15 39

Naatsorsuuserivik Ikiuna ApS
Postboks 40
3920 Qaqortoq
Tlf.: 64 10 82, Mobil: 58 63 82
email: pipaluk@ikiuna.com

Naatsorsuuserivik Ikiuna ApS



Tusagassiutinut nalunaarut
Kujataani angallannerup paatsiveerunneranut 
Naalakkersuisoq akisussaavoq
”Killissaq tikinneqarpoq, taamaattumik Angallannermut naalakker-
suisoq Jens B. Frederiksen saqqummertariaqalerpoq, angallannerlu
paatsiveerulluinnartoq akisussaaffigilerlugu, soorlu Kujataani taman-
na takugipput”, Kujataani angallannermut ataatsimiititaliaq isumaqa-
tigiilluni oqaaseqaateqarpoq, ungasinngitsukkut tuaviortumik ataatsi-
miigiaqquneqareernermit ataatsimeereernermi nangillunilu:
”Unitsitsiinnaqattaarnerpassuit ulluinnarsiutaaginnalersimapput, kif-
fartuussinissamik isumaqatigiissut nutaap 1. januarimit atuutinneqa-
lerneraniit, taamaalinerani S 61 atorunnaarpoq, helikopterinillu miki-
sunik marlunnik Bell 212-nik taarserneqarlutik. 
Unitsitsiinnarnerpassuit nassatarivaat naammaginanngilluinnartumik
utaqqinerpassuit. 
Ima inissakilliornartigaaq, aallarnissaq ataasiinnaq unitsiinnarneqar-
pat, aqaguani aamma inissaaruttoqartarluni. Ilinniartut ilinniarfim-
minnut apuusinnaanngillat, Nanortalik sapaatip akunnerisa ilaanni
ataasiinnarmik helikoptereqarpoq, innuttaasut misissortikkiartorlutik
suliaritikkiartorlutillu peqqissaavinnukarsinnaanngillat, timmisartuk-
kut assartukkat ullorpassuarni kinguaattoortarput inuussutissarsiortu-
nut akornutaasumik, tunisassortut tunisassiornerminni kinguaattoor-
tarput, sulisut suliffimminnut apuusinnaanngillat, aamma nunaqarfit-
tavut mattunneqarluinnarput. 
Kingunerisaat paatsiveqanngilluinnarput aamma akisussaasuulluni
Naalakkersuisoq naammanngitsumik tunngaveqarluni paasissutissiil-
luni oqaaseqarsimassaaq, siusinnerusukkut oqaatigigamiuk, Kujataa
angallanikkut kiffartuuneqassasoq siornatigutut pitsaassuseqartumik.
Taamaattumik Angallannermut ataatsimiititaliap ataatsimoortup piu-
masaraa Naalakkersuisoq iliuuseqartariaqalersoq, taannami akisussa-
assuseqartuuvoq”

Angallanermut ataatsimiititaliap siulittaasua Kalistat Lund oqaa-
seqarpoq: ”Angallannermut ataatsimiititaliamiit siorna aasagaali isu-
makuluutigaarput ajortumik kingunerisassai, taamanikkut ilimagere-
erparput kiffartuusinermik isumaqatigiissutip kingunerisassai, ajuusa-
arnaraluartumillu maanna pissutsit ilimagisatsinniit paatsiveqanngin-
nerujusuupput. Aamma Angallanermut ataatsimiititaliap taamanikkut
uparuarpaa assuarnartuutikkatsigu, kommunip tusarniarneqarsi-
mannginnera aamma kiffartuussinissamik isumaqatigiissummut peqa-
taatinneqannginnera kiisalu pisariaqartinneqartoq sivisuumik atuuttu-
mik kiffartuussinissamut isumaqatigiissuteqarnissaq, taamaalillutik
ingerlatseqatigiiffiit aningaasaleerusussuseqassammata, taamatuttaar-
lu pisariaqartoq isumaqatigiissutit akitigut iluarsiivigineqartarnissaat.
Angallanneq inuussutissarsiutillit atugarisaannut pingaaruteqarnerpa-
at ilagaat. Kujataata nammassinnaanngilluinnarpaa ukiuni tulliuttuni
marlunni Kiffartuussinissamik isumaqatigiissut maanna atuuttoq, taa-
maattumik Kujataa unittuussaaq.”

Thomas Ezekiassen, Angallanermut ataatsimiititaliami siulittaa-
sup tullia oqaaseqarpoq: ”Innuttaasut pisumut pakatsisorujussuullu-
tillu toqqissisimanngilluinnarput. Bell 212-t silap qanoq inneranut
malussarissorujussuit Kujataani aaqqiissutitut atorneqarsinnaanngillat
aamma pissutsit soorunami pitsaanerulinngillat, helikopterit taakkor-
piaat unitsiinnarneqartarmata, naak sillimanissamut ilaatinneqaraluar-
tut.”
Niels Tækker, inuussutissarsiutillit sinnerlugit angallannermut ataatsi-
miititaliamut ilaasortaasoq oqaaseqarpoq: ”Kiffartuusinissamik isu-
maqatigiissut maanna taamaattoq Inuussutissarsiuteqartunut ajunaar-
nersuartut kinguneqassaaq. Unitsitsiinnarnerpassuit utaqqinerpassuil-
lu maani suliffeqarfiit unammillersinnaanerannut ajorseriartitsipput,
piffissaq aningaasanik naleqarpoq, tamannalu suliffeqarfinnut akisoo-

rujussuuvoq.
Takornarissanut neqeroorutitsialaateqarsinnaagaluarpugummi, ilua-
qutaanngilarli takornarissat anngussinnaassanngippata.
Taamaattumik arlaanik pisoqartariaqarpoq, taamaanngippammi
Kujataani ineriartorneq tamarmi unitsinneqassaaq.”

Pressemeddelelse
Ansvaret for kaotisk trafiksituation i 
Sydgrønland lægger hos Naalakkersuisoq
”Grænsen er nået så Naalakkersuisoq for Trafik Jens B. Frederiksen
må komme på banen og tage ansvar for den fuldstændige kaotiske tra-
fiksituation, vi ser i Sydgrønland! ” udtaler et enigt trafikudvalg i
Sydgrønland efter et nyligt hasteindkaldt møde og fortsætter:
”Aflysning på aflysning har været hverdag siden de nye serviceaftak-
ler trådte i kraft pr. 1. januar, hvor S 61 blev udfaset og erstattet af to
små Bell 212 helikoptere. De mange aflysninger betyder helt urimeli-
ge ventetider. Kapaciteten er så lille, at bliver en afgang aflyst, er der
typisk heller ikke plads dagen efter.  
Studerende kan ikke komme frem til deres uddannelser, Nanortalik
har oplevet en uge med kun en helikopter, borgere kan ikke komme på
sygehus til undersøgelser og operation, luftfragt er mange dages for-
sinket til gene for erhvervslivet, virksomheder forsinkes i produktio-
nen, personale kan ikke komme frem til arbejdet, og vores bygder er
total isoleret.  
Konsekvenserne er ganske uoverskuelige og den ansvarlige
Naalakkersuisoq må have udtalt sig på et utilstrækkeligt oplyst grund-
lag, når han tidligere har påpeget at Sydgrønland ville blive trafikbe-
tjent på samme niveau som tidligere.
Et samlet trafikudvalg kræver derfor handling nu af Jens B.
Frederiksen, hos hvem ansvaret ligger.”

Formand for Trafikudvalget Kalistat Lund udtaler: ”Fra
Trafikudvalget udtalte vi allerede sidste sommer stor bekymring for
de fatale følger som vi forudså med servicekontrakterne og desværre
er situationen næsten endnu mere kaotisk end vi forudsagde.  
Trafikudvalget påpegede også dengang at vi fandt det forkasteligt, at
kommunen ikke var blevet hørt og involveret i servicekontrakterne og
at der var brug for lange servicekontrakter så selskaberne turde inve-
stere og ligeledes behov for en pristalsregulering af kontrakterne. 
Trafik er en af de allervigtigste rammebetingelser for erhvervslivet.
Sydgrønland kan under ingen omstændigheder leve med den nuvæ-
rende Servicekontrakt de næste to år, så går regionen i stå.”

Thomas Ezekiassen, næstformand i Trafikudvalget udtaler:
”Borgerne er dybt frustrerede og utrygge ved situationen.  De meget
vejrfølsomme Bell 212 er simpelthen ikke en brugelig løsning i
Sydgrønland og situationen bliver naturligvis ikke bedre af, at det er
de samme helikoptere, som er ramt af masseaflysninger, som også
indgår i vores SAR beredskab”

Niels Tækker, medlem af trafikudvalget for erhvervslivet siger:
”Serviceaftalen, som den er lige nu vil få katastrofale følger for
Erhvervslivet. De mange aflysninger og de lange ventetider forringer
de lokale virksomheders konkurrenceevne, tid er penge så det her
koster virksomhederne dyrt.
Og vi kan have nok så gode turisttilbud, men det hjælper bare ikke
hvis turisterne ikke kan komme frem. Så noget skal ske ellers bliver
hele udviklingen i Sydgrønland sat i stå.”







KOMMUNE KUJALLEQ

Toyota RAV 4 2.0 B, 2002-imeersoq, tuniniarneqarpoq
Biilit akisunerpaamik akiliiumasumut akuersaarneqarsinnaasumut taamaannermisut 
nioqquteqartumillu akisussaaffigineqaratik tuniniarneqarput. Neqeroorutinik tamanik 
itigartitsisinissaminut kommuni pisinnaatippoq.
Saavani igalaava taarsigassaammat aammalu billit timitaat iluilu pitsaanngimmata  
iluarsaanneqarneranut aningaasartuuteqarnissaq naatsorsuutigisariaqarpoq.
Soqutiginnittut neqerooruteqannginnerminni biilimik misissuinissaannik 
kaammattorneqarput.
Biilit kommunip Jaaraatuumi maskiinalerivianut tallimanngorneq 8. februar nal. 13.00
aamma 15.00 akornanni takusarneqarsinnaapput.
Pisinissamik neqeroorutit allakkat puuannut matusamut ikillugit ima nalunaaqqutserlugit
”Toyota RAV 4 neqeroorutit”, kingusinnerpaamik tallimanngorneq 15. februar 2013 
nal. 14.00 kommunimit tiguneqareersimassapput. Pisinissamik neqoroorutit ulloq taanna
ammarneqassapput nal. 14.15 kommunip ataatsimiittarfiani, pisinissamillu neqoroornikut
malinnaanissaminnut tikilluaqqusaapput.
Pisinissamik neqeroorutit allakkatigut uunga nassiunneqassapput: 
Kommune Kujalleq, Postboks 514, 3920 Qaqortoq.

Toyota RAV 4 2.0 B, årgang 2002, til salg
Bilen sælges i den stand, den forefindes og uden ansvar for sælger, for højeste 
acceptable bud. Kommunen forbeholder sig ret til at forkaste alle bud.
Da frontrude skal udskiftes og karosseriet og interiør er i dårlig stand, må der påregnes
reparationsomkostninger.
Interesserede opfordres til at besigtige og gennemgå bilen, inden afgivelse af eventuelt
købstilbud.
Bilen kan beses og gennemgås ved henvendelse til kommunens maskinværksted på
Jaaraatooq, fredag den 8. februar mellem kl. 13.00 og 15.00.
Skriftligt købstilbud, der indleveres i lukket kuvert mærket ”Købstilbud Toyota RAV 4”,
skal være kommunen i hænde senest fredag den 15. februar 2013 kl. 14.00.
Købstilbud åbnes samme dag kl. 14.15 i byrådssalen, hvor tilbudsgivere er velkomne til
at overvære dette.
Ved postforsendelse sendes købstilbud til:
Kommune Kujalleq, Postboks 514, 3920 Qaqortoq.








