
















I Qaqortoq er der en bybus (når den fungerer) men ex. i
Nanortalik og Narsaq er der ingen bybus. 

Så her har Jens Skærlund en pointe. Hvad kan der stilles op
for at forbedre mulighederne? 
Jens Skærlund fremsætter selv forskellige forslag, som afta-
ler med taxavognmænd, samkørselsordninger m.v. Han sæt-
ter endvidere fokus, på en gruppe som ikke nødvendigvis er
mobilitets hæmmede, men ganske simpelt har små ben, der
skal gå lange strækninger. 

Så der er bestemt grundlag for at lægge hovederne i blød -
og gøre det sammen.

Man kunne ex. indtænke om de forretningsdrivende kunne
arbejde med udbringning. Det kunne måske øge omsætning
og skabe glæde og tilfredshed hos mange borgere.

En anden tanke kunne være at lave unge korps, som tager
ud og handler med- eller for borgere, der ikke kan selv.
Altså hvordan kan man indtænke civilsamfundet i løsnin-
ger, så det bliver et fælles ansvar?

Er det muligt at finansiere indkøb af en bus, vedligehold
eller leasing gennem sponsorater mod ex. reklamer på køre-
tøjer. Dette er bl.a. en af de modeller der bruges meget i
Danmark, som Jens Skærlund bl.a. inddrager i sammenlig-
ning. 

Fundraising kunne måske også skaffe midler frem….ja kun
fantasien sætter begrænsninger!

Det er rigtigt at der er kørselsordninger i Danmark mod en
fornuftig brugerbetaling. Der er ikke tale om ”frit valg”,
men en ordning som administreres gennem visitation med
fokus på samme retningslinjer som her, nemlig at der skal
være tale om borgere med ganske særlige behov.

Hvad med at sætte temaet mere i spil. Hvad siger kommu-
nens borgere, er der gode ideer? Er der usete løsning? Er
der forslag som har mere end en virkning?

Jens Skærlund har taget en relevant debat op og det er vi
glade for. Nu håber vi, at flere vil blande sig i debatten og
komme med kreative og konstruktive indspark til udvikling
på området.

Send dine ideer til:
Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq

PS: Grundet den korte svarfrist, har det ikke været muligt at
behandle Jens Skærlund’s indlæg politisk, så ovenstående
er kun et administrativt udarbejdet svarskrivelse.





Kulturimut tapiissutaasartut
allannguuteqarput
Meeqqanut kultureqarnermullu ataatsimiititaliap matumuu-
na nalunaarutigissavaa ukiarmi 2013-ip naalernerani kom-
munalbestyrelsip aalajangermagu kommunimi kulturimut
tapiissutaasartut agguataarneqartarnerisa periusissaat
allanngussasoq.
Kommunalbestyrelsi aalajangiivoq kulturimut tapiissutaa-
sartut inuttussuseq tunngavigalugu agguataarneqartalissasut.
Nanortalik Narsarlu kulturimut tapiissutaasartunik ikilisaa-
vigineqarput.
Qaqortoq kulturimut tapiissutaasartunik amerlisaavigineqar-
poq.

Tamatuma kingorna agguataarineq ima isikkoqalerpoq:
Nanortalik: 
Ukiumut 336.000 kr. pigineqaraluartut 46.000 kr.-nik
ilanngarput, sinneri 290.000 kr.
Narsaq: 
Ukiumut 506.000 kr. pigineqaraluartut 191.000 kr.-nik
ilanngarput, sinneri 400.000 kr.
Qaqortoq: 
Ukiumut 615.000 kr. pigineqaraluartut 100.000 kr.-nik
amerlipput, katillutik 715.000 kr.
Qaqortumi amerlanernik peqaleraluartoq kulturimut tapiis-
sutaasinnaasut nungulereerput, pissutaalluni sisorartartut
peqatigiiffiannut kommune tunissuteqarmat apummi illini-
liuutinik 150.000 kr. nalilinnik.

Inussiarnersumik
Karla Egede Bisgaard, Siulittaasoq

Ændringer i fordeling af 
kulturmidler
Børne – og kulturudvalget skal meddele, at der i efteråret
2013 blev taget en beslutning i kommunalbestyrelsen vedr.
en omfordeling af kulturmidler i kommunen.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at man fremover skal
bruge en fordeling efter befolkningstal.

Nanortalik og Narsaq får færre kulturmidler.
Qaqortoq får flere kulturmidler.

Midlerne fordeles derfor på følgende måde:
Nanortalik:
Der var 336.000 kr. årligt til rådighed, der blev fjernet
46.000 kr., rest 290.000 kr.

Narsaq: 
Der var 506.000 kr. til rådighed, der blev fjernet 191.000
kr., rest 400.000 kr.

Qaqortoq: 
Der var 615.000 kr. til rådighed, der tilføres 100.000 kr., i
alt til rådighed 715.000 kr.

Selv om der er tilført flere kulturmidler i Qaqortoq, er
bevillingen ved at være opbrugt, da kommunen besluttede
at yde 150.000 kr. til skiklubben til indkøb af pistemaskine
på 150.000 kr.

Med venlig hilsen
Karla Egede Bisgaard, Formand.

Qaqortup Timersortarfiani aasaanerani 1. juni-miit ammasarfii nutaat.

Ataasinngorneq - tallimanngorneq 8.00 - 16.00

Arfininngorneq - sapaat Matoqqasarpoq

Helse-kabine Sauna-milu akit:
60,- immaqaluuniit 1 turs kort +10,- 
1 tiimimut. Inniminniigit 1 time sioqqullugu, imaluunniit paasiniaagit kissareernersut. 

Nye sommer åbningstider i hallen pr. 1. juni.

Mandag - fredag 8.00 - 16.00

Lørdag - søndag Lukket

Helse-kabine og Sauna priser:
60,- eller 1 turs kort +10,-
Gælder for en time. Bestil en time før eller hør nærmere om de er opvarmet og er klar til brug.

Qaqortup Timersortarfia
Tlf.: 64 23 43





KOMMUNE KUJALLEQ

UDBUDSBREV 

På vegne af Kommune Kujalleq udbydes hermed nedenstående arbejder i offentlig licitation.
Opgaven omfatter: Kommune Kujalleq Sanering af administrationsbygning.

Tilbud skal afgives på grundlag af udbudsmaterialet, som omfatter følgende:

1. Nærværende udbudsbrev.

2. Udbudsskrivelse (US) 2..06.2014

3. Særlige Arbejdsbeskrivelse (SA).

4. Rapport vedr. visuelt skimmelsvamp registrering.

5. Særlige Betingelser (SB).

6. ”Tro og lov” erklæring

7. Tilbudsblad

8. Evt. senere udsendte rettelsesskrivelser.

Udbudsmaterialet udleveres ved henvendelse til Teknisk Forvaltning eller email: jokr@kujalleq.gl eller
hegr@kujalleq.gl

Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt til Kommune Kujalleq,
Postboksn514, 3920 Qaqortoq, Fax: 642533, email: jokr@kujalleq.gl eller hegr@kujalleq.gl

Forbehold, som kan få indflydelse på den faste pris, vil ikke blive anerkendt.

Spørgsmål modtaget senere end tirsdag den 25. juni 2014, vil ikke blive besvaret før afholdelse af 
licitationen.

Tilbuds vedståelsesfrist er 15 arbejdsdage fra licitationsdagen.

Licitationen afholdes onsdag den 3. juli 2014 kl. 14.00 i Kommune Kujalleq, Forvaltningen for Teknik,
Bolig og Miljø i Qaqortoq, i overværelse af de bydende, som måtte ønske at være til stede.

Bygherre forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud.

Med venlig hilsen

Teknisk Forvaltning
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Qaqortumi Ullortunersiornerit

18. - 22. juni 2014

Pingasunngorneq 18. juni

19.00 Naatsiivimmi unnussiuaartoqassaaq. Katersugaasivimmi
Inuit namminneq tæppenik, kaffenik, kaaginillu nassarlutik.
Oqaluasaarnerit erinarsualaarnerillu unnukillisaataassallutik.

19. juni - 22. juni

Miki Jakobsen saqqummersitsinera Katersugaasivimmi

Sisamanngorneq 19. juni

13.00 Hinnarik (1. 2. 3. klasse) Katersortarfik

14.30 Tusarnaartitsineq Ajarsivasik
Ida Heinrich Utoqqarmiuni

16.00 Qaqortumi Inuusuttut Nipilersortartut Illoqarfiup qeqqani

Tallimanngorneq 20. juni

10.00 Hinnarik (Meeqqerivimmiunut) Katersortarfimmi

15.00 Ammaanersiorneq Illoqarfiup qeqqani
Peqatigiiffiit Grill-ernerat
Qaqortumi Nipilersortartut

19.30 Oqaluffimmi tusarnaartitsineq Gertrud Rasch-ip Oqaluf.
Ida Heinrich & Søren Johannsen

Arfininngorneq 21. juni

07.30 Illoqarfiup qeqqani peqatigiiffiit katersuunnerat Illoqarfiup qeqqani
Erfalasulisarlutik kommuuneqarfimmut ingerlaarneq.

08.00 Erfalasulerneq Kommunip eqaani
Borgmester Jørgen Wæver Johansen ammaalluni oqalugiassaaq.

08.30 Kaffisoqatigiinneq Kommunip kantiinaani

09.00 Naalagiaqatigiinneq Gertrud Rasch-ip Oqaluf.

11.00 Tasersuaq kaajallallugu pisullutik / Q.S.P Illoqarfiup qeqqaniit

13.00 Tasersuaq kaajallallugu arpallutik / Q.S.P Illoqarfiup qeqqaniit

13.00 Pisissat assigiinngitsut: Illoqarfip qeqqani
Peqatigiiffiit Grill-ernerat, Erinarsoqatigiit assigiinngitsut.
Qajaq Qaqortoq takutitsisut.



Nipilersortartut:
Small TimesGiants
Jenseeraq Olsen Band
Qaqortormiit nipilersortartut

19.00 Unnussiuaarnersuaq Nalliuttorsiornersuaq Timersortarfik
(Immikkut programeqassaaq)

Inersimasunut 15-iniit iserneq kr. 20,00

24.00 Qummoroortarneq

01.30 Naavoq

Sapaat 22. juni

14.30 Koncert Ivigaasanik arsaattarfik
Small Times Giants
Jenseeraq Olsen Band

K-33 Grill-erillutik tuniniaassapput.

22. juni - 24. juni

16.00 GBU- cup Ivigaasanik arsaattarfik
Programmi illoqarfimmi saqqummiunneqassaaq.

Arrangementer i Qaqortoq i forbindelse med
Nationaldagen

18. - 22. juni 2014
Onsdag 18. juni

19.00 Hyggeaften i haven. Museum
Borgerne tager selv tæppe/kaffe og kage med.
Stedet, hvor man hygger sig med fortællinger og sang.

19. juni - 22. juni

Miki Jakobsen Museum

Torsdag 19. juni

10.00 Hinnarik (1. 2. 3. klasse) ,Forsamlingshuset

14.30 Koncert Ajarsivasik, Utoqqarmiut
Ida Heinrich

16.00 Unge musikere i Qaqortoq Bymidten



Fredag 20. juni

10.00 Hinnarik (Daginstitutionerne) Forsamlingshuset

15.00 Åbningsceremoni: Bymidten
Foreningernes Grill-eftermiddag
Musikere:
Musikere fra Qaqortoq

19.30 Kirkekoncert Gertrud Rasch Kirke
Ida Heinrich & Søren Johsnnsen

Lørdag 21. juni

07.30 Foreningerne samles i Bymidten Bymidten
Vandring mod kommunen i samlet flok.

08.00 Flaget hejses Ved kommunen
Bogmester Jørgen Wæver Johansen holder åbningstale.

08.30 Kaffemik Kommunens kantine

09.00 Gudstjeneste Gertrud Rasch Kirke

11.00 Vandring storesøen Rundt /Q.S.P Fra bymidten

13.00 Løb Storesøen Rundt /Q.S.P Fra bymidten

13.00 Forskellige arrangementer: Bymidten
Foreningernes grill-dag, 
Forskellige sangkor synger.
Qajaq Qaqortoq fremvisning

Musikere:
Small Times Giants, 
Jenseeraq Olsen Band
Musikere fra Qaqortoq

19.00 Hyggeaften med festlig arrangement Hallen
Separat program
Entré fra 15-årige kr. 20,00

24.00 Fyrværkeri

01.30 Slut

Søndag 22. juni

14.30 Koncert
Small Times Giants Kunstgræs fodboldbanen
Jenseeraq Olsen Band

K-33 sælger grillmad

22. juni - 24. juni

16.00 GBU-Cup Kunstgræs fodboldbanen


