








Husdyr i 
lejeboliger
Hunde- eller kattehold i Selvstyrets og kommunernes leje-
boliger er som udgangspunkt forbudt i henhold til
Landstingsforordningen om leje af boliger.

Det betyder at der i rækkehuse, etagehuse og blokke, er for-
budt at have hund eller kat. Det har politikerne bestemt i
1986.

Som administrator af boligerne på vegne af bygningsejerne,
følger INI blot reglerne på området og kan ikke gøre andet
end at følge bygningsejernes regler. INI kan ikke ændre på
reglerne og har pligt til at følge reglerne.

Ejerne af lejeboligerne er enten Selvstyret eller kommuner-
ne og fælles for dem er, at Landstingsforordningen om leje
af boliger følges hvad angår deres lejeboliger.

Hunde- eller kattehold er som udgangspunkt kun tilladt i
enfamiliehuse eller i dobbelthuse.

Der kan kun gives tilladelse til at holde hund i rækkehuse
eller etagehuse og blokke, hvis der er tale om førerhunde
eller arbejdshunde.

INI kan derfor kun råde beboere i flerfamiliehuse til at
undersøge reglerne grundigt før de anskaffer sig en hund
eller en kat, da brud på reglerne kan ende med ophævelse

af lejekontrakten.

Om hunde- eller kattehold står deri Landstingsforord-
ningen om leje af boliger:
Bilag 4 – husdyr
”Der må ikke holdes hund eller kat uden udlejers skriftlige
tilladelse. Medmindre særlige forhold tilsiger andet, så
gives der ikke tilladelse til hunde- eller kattehold i flerfami-
liehuse, dvs. rækkehuse og etagehuse. Udlejer kan kræve et
særligt depositum for hunde eller kattehold.”
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“Man” siger aldrig nej til en kop kaffe der bliver
dig venligt tilbudt.
Du ka´ jo bare skille dig af med den uden at
nogen behøver at vide det.
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Inissiani  
uumasuuteqarneq
Namminersorlutik Oqartussat kommunellu inissiaataanni
qimmeqarneq qitsuuteqarnerluunniit Inissianik attartortitsi-
sarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat naapertorlugu
tunngaviusumik inerteqqutaavoq.

Taamaattumik illuni uiguleriiaani imaluunniit illumi qule-
riinnik initalinni qimmiuteqarneq qitsuuteqarnerluunniit
inerteqqutaavoq. Tamanna qinikkaniit aalajangersarneqarni-
kuuvoq 1986-imi.

Piginnittut sinnerlugit inissianik attartortittakkanik aqutsisu-
tut, INIp malittarisassat malittariaqarpai. Malittarisassat
INImiit allanngortinneqarsinnaanngillat pisussaatitaavorlu
malissallugit.

Inissianik attartortittakkanik piginnittuupput
Namminersorlutik Oqartussat kommunellu, inissiaataannilu
Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussuta-
at atuutsinneqarpoq.

Ilaqutariinnut ataatsinut illumi imaluunniit illumi marloqiu-
sami qimmeqartoqarsinnaavoq qitsuuteqartoqarsinnaalluni-
lu. 

Illuni uiguleriinni illumilu quleriinnik inissiartalinni qim-
meqarnissamut akuersissummik tunisisoqarsinnaavoq, poli-
tiit qimmiat tappiitsulluunniit qimmiat pineqarpat.

Najugaqartunut qimmiutitaarusuttunut qitsuutitaarusuttunul-
luunniit INImiit siunnersuutigiinnarneqarsinnaavoq, uuma-
suutitaannginnermi malittarisassanik misissueqqaarnissaq,
malittarisassanik unioqqutitsineq attartornermut isumaqati-
giissummik atorunnaarsitsinermik kinguneqarsinnaammat.
Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussuta-
anni qimmeqarneq qitsuuteqarnerluunniit pillugu imatut
allaqqasoqarpoq:

Ilanngussaq 4 - Uumasuuteqarneq
”Attartortitsisoq allakkatigut akuersiteqqaarnagu qimmeq-
artoqaqqusaananilu qitsuuteqartoqaqqusaanngilaq.
Allamik peqqutissaqavitsinnagu ilaqutariinnut arlalinnut
inissiani, tassalu illuni uiguleriinni inissiarsuarnilu qim-
miuteqartoqaqqusaananilu qitsuuteqartoqaqqusaanngilaq.
Qimmeqarnissamut qitsuuteqarnissamulluunniit immikkut
ittumik qularnaveeqqusiisoqarnissaa attartortitsisup piuma-
sarisinnaavaa.”

Udfører alt arbejde
inden for:

Jordarbejde

Borearbejde & Sprængningsarbejde

Vandledningsarbejde & Kloakarbejde

Terrænarbejde & Belægningsarbejde

Halvrørsarbejde

Betonarbejde

Postboks 420, 3920 Qaqortoq
Tlf.: 64 20 44 - Fax 64 20 25

Mobil: 49 38 69
E-mail: qef@qef.gl
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KOMMUNE KUJALLEQ 

KOMMUNE KUJALLERMI AVATANGIISINUT 
AARNUAASAQ ATERTAARPOQ!

Kommune Kujallermi avatangiisinut aarnuaasassaata atissaanut unammisitsinermi 
ajugaasuuvoq Igalikup atuarfia. Atuartut Mia Møller (6. klasse), Jakob Jensen (6.klasse)
aamma Eskild Edvardthsen (2. klasse) isumaqarput kommunip aarnuaasassaa 
ateqassasoq Mimmi.

Klassi atermik toqqaanerminni tunngavilersuutigisimavaat savaaqqat inequnartut 
meeqqanit mikinernit Mimmi-mik taaneqartarnerat, meeqqallu savaateqarfimmiooriaramik
isumaqarsimapput ateq tulluartuusoq, Kommune Kujallermiillu isumaqatigineqarput.

Igalikumi klassi atermik pitsaasumik siunnersuuteqarsimanissinnut 1.500,00 koruuninik
eqquisimasusi pilluangaaritsi. Aningaasat atorneqassapput atuartut angalanissaanut.

KOMMUNE KUJALLEQS MILJØMASKOT HAR 
FÅET ET NAVN!

Vinderen af navnekonkurrencen om at give Kommune Kujalleqs nye miljømaskot et
navn, blev skolen i Igaliku. Mia Møller (6. klasse), Jakob Jensen (6.klasse) og Eskild
Edvardthsen (2. klasse) synes, at kommunens nye maskot skal hedde Mimmi.

Klassen begrunder valget af navnet med, at søde små lam bliver kaldt Mimmi af mindre
børn, og da børnene samtidigt bor ved et fåreholdersted, synes de at navnet passer helt
fint, og Kommune Kujalleq er enig.

Stort tillykke til klassen i Igaliku der har vundet 1.500,00 kr. for det gode navneforslag.
Pengene vil blive brugt i forbindelse med, at klassen skal på studietur.








