














Tusagassiorfinnut nalunaarut

Kommune Kujalliup 
siunissaa? 
Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsip kommunip
ineriartornissamut periarfissai pillugit ataatsimiinissamut
innuttaasunik ataatsimiigiaqqusivoq. Ineriartortitsiniarluni
suliniutigineqartut marluk pillugit innuttaasut oqalliseqata-
anissaat kommunalbestyrelsimit kissaatigineqarpoq, tassalu:
aaqqissugaanermut politikki kiisalu kommunimut pilersaa-
rutip nutarterneqarnera. 
Kommunalbestyrelsi aalajangersimavoq aaqqissugaanermut
politikki ingerlanneqassasoq. Aaqqissugaanikkut politikki-
mi siunertaavoq innuttaasut imminnut ilaquttaminnullu
pilersuisut amerlisarnissaat.
Ajornartorsiutit nutaat pissutigalugit inuit ikiliartorput aam-
malu utoqqaat innuttaasunut sanilliullugit amerliartormata
pissutsit illuanut saatsinniarlugit iliuuseqartoqartariaqarpoq. 

Kommunalbestyrelsi aalajangerpoq aaqqissugaanermut
politikkimik pingasunik sammivilimmik ingerlatsiniar-
luni, taannalu ataatsimiititsinermi sammineqassasoq
kissaatigineqarpoq:
Sammivik 1: Meeqqat inuusuttuaqqallu 
Sammivik 2: Suliffeqarnerup avataaniittunik
akulerutsitsineq 
Sammivik 3: Utoqqaat peqqissusiat qitiutillugu utoqqarnut
suliniarneq.
Kommunimut pilersaarut kommunip ineriartorneranut
naleqqussartuagassaq taamalu 2016-imi naleqqussagassaa-
soq.  

Taakku tamarmik uatsinnut attuumassuteqarput:
• Illoqarfiit nunaqarfiillu sutigut ineriartorfissaqarpat?
• Inuussutissarsiortut qanoq pitsaanerusunik 

atugassaqartissavavut?
• Inuusuttut, ilaqutariit utoqqaallu qanoq ittunik 

inissaqartinneqassappat?
• Angallanneq naammaginarpa?
• Asimi ineriartorneq pinngortitamillu illersuineq qanoq 

qularnaassavavut?
• Suut allat innuttaasunit allanit eqqarsaatigeqquneqarpat?

Borgmester Jørgen Wæver Johansen erseqqissaavoq ” ataat-
simiititsiniarpugut innuttaasut Kommune Kujalleq ilorraap

tungaanut aallartinniarlugu siunnersuutaat isumaallu tusaru-
mallugit – taamaammat politikkikkut qineqqusaarneq pillu-
gu isummersoqatigiinnissaq siunertaraarput…”
Innuttaasunik ataatsimiititsinerit illoqarfinni pingasuni
ingerlanneqassapput – Nanortalimmi 22/9, Narsami 25/9
kiisalu Qaqortumi 28/9 – tamarmik nal. 19:00 

Pressemeddelelse

Borgermøder om fremtidens
Kommune Kujalleq 
Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq inviterer til
borgermøder om de fremtidige udviklingsmuligheder i
kommunen. Kommunalbestyrelsen ønsker at inddrage bor-
gerne i debatten om to af de udviklingsinitiativer kommu-
nalbestyrelsen aktuelt arbejder med  - det er en strukturpoli-
tik og en revision af kommuneplanen. 
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gennemfø-
res en strukturpolitik. Målet for strukturpolitikken er at for-
øge antallet af borgere, der forsørger sig selv og deres fami-
lie.
Nye udfordringer forårsaget af faldende befolkningstal og
en større andel af ældre - nødvendiggør, at der nu gennem-
føres tiltag, der kan vende udviklingen. 

Kommunalbestyrelsen har besluttet at gennemføre en
strukturpolitik bestående af foreløbigt tre spor, som
ønskes drøftet på borgermødet:
Spor 1: Børn & unge
Spor 2: Inklusion af marginaliserede og udstødte 
Spor 3: Ældreindsatsen med speciel fokus på ældres sund-
hed.
Kommuneplanen skal hele tiden tilpasses udviklingen i
kommunen og skal derfor revideres i 2016.  

Det drejer sig om aktuelle emner for os alle:
• Hvad er de forskellige byer og bygders 

udviklingsmuligheder?
• Hvordan kan vi forbedre erhvervslivets rammevilkår?
• Hvilke boligforhold skal tilbydes unge, familier og ældre?
• Er trafikstrukturerne gode nok?
• Hvordan sikrer vi udvikling i det åbne land og beskytter 

naturen ?
• Og hvad mener borgerne ellers at vi bør ændre på?

Borgmester Jørgen Wæver Johansen understreger at ”
møderne afholdes med det formål at vi i  kommunalbesty-
relsen vil høre borgernes forslag og ideer til hvordan vi
sikre en positiv udvikling i Kommune Kujalleq – så vi læg-
ger op til en kreativ proces med borgerne i centrum og ikke
en politisk valgdebat…”
Borgermøderne afholdes i forsamlingshusene i de tre byer –
Nanortalik den 22/9, Narsaq den 25/9 og i Qaqortoq den
28/9 – alle kl 19:00 

Qujassut
75-iliininni ukiullu 25-ni katiffissiornitsinni
kaffisorianut tunissutinullu qujanakulooq. 

Ilissi ulloq nuannersunngortipparsi.

Kristina aamma Elias Hansen
Niaqummitsikuloorpoq



Jeg og min medarbejder er i gang med at introducere et
anderledes behandlings-koncept for alkoholmisbrug i
Grønland - kaldet 5 døgnsmodellen, og som navnet lyder,
er det en meget kort igangsættelses proces som kun varer
en uge, men efterfulgt af en 12 måneders lang coaching for-
løb. Denne korte kursusperiode er meget mere omfattende
end det umiddelbart lyder til. Jeg vil i det følgende kort
prøve at beskrive hvad det er og hvad det kan bruges til -
og for hvem!
Det er en særdeles intensiv og effektiv korttidsbehandling,
som jeg i 2005 fik kendskab til og fandt interessant og
siden bragte til Danmark, som et nyt koncept til behand-
lingscentret Minnesota Consult i Esbjerg. 

I de sidste 10 år har jeg specialiseret mig i og forbedret
denne korttidsbehandling, og dette med så gode resultater,
at jeg har kunnet holde ikke færre end 37 kurser forskellige
steder i Danmark. Vi havde gennem en kort periode vort
eget center på Fanø. På nogle punkter var det en fordel at
være i eget hus, men vi fandt dog hurtigt ud af at gode
resultater ikke var proportional med placeringen, men pro-
portional med personalet. Denne iøjnefaldende kendsger-
ning gjorde, at vi begyndte at holde kurserne forskellige
steder i Danmark. Kursusstederne har alle haft det tilfælles,

at de er blevet holdt ved kysten med skov og strand. 

Jeg har gennem årene haft klienter rejsende fra Grønland til
et kursusophold i Danmark, og hjulpet dem til at blive
ædru. Vi har haft så gode resultater med disse personer, at
vi nu vil forsøge med kursus i Sydgrønland. I samarbejde
med en tidligere klient og en erfaren mand i det offentlige
forum vil vi introducere dette koncept. 

Vi tror på, at dette tilbud vil være interessant for en bestemt
type person.  Den type vi henvender os til, er et menneske,
som tilsyneladende er velfungerende, men som gennem
lang tid langsomt har kunnet mærke en snigende, overrum-
plende og magtfuld forhold til alkohol, hvad enten vedkom-
mende drikker eller undlader at drikke. Det er en person,
som er i besiddelse af så meget selvindsigt, at han/hun er
klar over at vedvarende drikkeri vil resultere i en uønsket
tilstand, hvor kontroltab og selvbedrag skaber tankeforstyr-
relser og uligevægt.

Vores behandlingskoncept, 5 døgnsmodellen, er velegnet
for disse mennesker til at få standset misbruget og hjælpe
vedkommende tilbage til helt normale forhold. Vi er klar
over, at det lyder meget urealistisk - men jeg har med 15
års arbejde i behandlingsbranchen erfaring i, at det virker. 
For at kunne komme med på næste hold, stiller vi nogle få
betingelser! Den væsentligste betingelse er, at klienten skal
kunne møde op uden at have drukket i ugen forinden, såle-
des at personen er fysisk helt afruset.  
Kan klienten klare dette krav, er jeg næsten sikker på, at
han/hun vil kunne få så meget med fra kurset, at vi sammen
og gennem de næste 12 måneder vil kunne hjælpe han/hun
til ædruelighed.

Kontaktpersoner:
Peter Degn Olsen
Tlf.: 0045-75 45 37 51 * Mobil: 0045-29 29 69 03
Mailadresse: pdo@minnesotaconsult.dk 

Kaj Lyberth
Sulisartut Højskoliat
Tlf.: 642466 * Mobil: 493154
Mailadresse: kaj@sulisartut.gl 

Vendepunktet Minnesota Consult
5 døgnsmodellen

Korttids behandling. Hvordan kan det
lade sig gøre?

- 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@arssarnerit.gl

Qaqortoq afd.
Søren tlf. 494525



Sidst i april fik jeg melding om, at Greenland Express star-
tede op igen: 3000 kr tur/retur Billund Narsarsuaq! Jubi –
næsten for godt til at være sandt! Men fluks køber jeg en
billet via internettet. Sidste sommer nåede jeg en billet til
denne pris, så jeg kunne komme til min brors guldbryllup.
Jeg skrev rosende om selskabet til Kujataamiu, for nu var
der da håb om flere turister og en pris, så vi folkepensionis-
rer også kunne betale.

Dagen før jeg skulle til Billund, kom en SMS fra greenland
Express: AFLYST – afgang en måned senere. Nå, pyt med
det – så kunne jeg nå et barnebarns fødselsdag. Juni –
samme besked – aflyst med afgang midt juli. Jeg ringer til
dem, og bliver forsikret om, at den nok skal flyve. Men
aflyst igen dagen før afgang. Så nåede jeg en sommerlejr
med datter og børnebørn. 
Efter 4 aflysninger, opgav jeg og måtte ty til AirGreenland,
hvis priser var meget høje, men heldigvis var der en afgang
til samme pris for en enkeltbillet d. 1 sept. Jeg havde fået
mine penge tilbage, så jeg købte den lige med samme. 
Min plan var ellers at tilbyde guidede ture på tysk og
engelsk i Eqalugaarsuit og arbejde for lakseturisme i sep-
tember. Jeg ringede og skrev for at få en forklaring, men nu
var telefonerne lukket og ingen svar på mails. Dog en med-
delelse, om at jeg ville få en gratis billet, når de kommer i
gang. Hvis de gør – vi får se!  Ak ja- det var altså for godt
til at være sandt!

Jeg ankommer til Narsarsuaq i pisse regnvejr, et stk af min
bagage er ikke ankommet!? Den barske virkelighed hvad
angår intern transport her i Sydgrønland går op for mig, og
forstærker mismodet! Helikopter-biletter og den privatisere-
de skibstransport  sluger hurtigt et par ugers rådigs beløb
for en pensionist! Jeg var ellers så glad for Airgreenland, da
jeg blev 60 år. 50% rabat både indlands og udlands hele
året! Nu er det da gået ad H…… til. 
Jeg synes ellers det forlød, at Grønlands selvstændighed
skal bygge på særlige grønlandske værdier. Som jeg ople-
vede det for 15 år siden, da jeg flyttede hertil, var det
respekt og omsorg for den ældre generation, og at færdes
på vandvejene. 
Kun angakokkerne kunne flyve. Men måske er politikere,
ledende erhvervsfolk, højere  embedsmænd,  videnskabs-
folk og akademiske eksperter  vor tids angakokker – for det
er vel hovedsagelig dem der kan benytte den ”enstrengede”
luftbårne trafik – anbefalet af en trafikkommission, som
vist ikke har bekymret sig om pensionister og fattigrøves ve
og vel??!! Nå ja, og så de alvorligt syge, men dem under
jeg det gerne. 
Faktisk troede jeg, at det var bossen Michael Binzner, der
havde skrottet pensionist rabatterne, men  Airgreenland
oplyste mig om, at det faktisk  er Selvstyret, der har fjernet
dem.  Blue Ice som sejler, har ingen underskudsgaranti, så
derfor deres priser. Hvorfor mon alle vore gode AUL passa-
gerbåde skulle nordpå?

Så er der Bygdeforsyningen tilbage med deres mærkværdi-
ge prispolitik, som medfører, at det er samme pris om du
skal fra Qaqortoq til Eqalugaarsuit eller helt til Nanortalik –

en pris der er fastsat fordi de ikke må konkurrere
med Airgreenland. Hvad ? Ikke forstået!? Heldigvis
har bygdeforsyningen rabat,  og AUL`s  kystskibe
har også pensionist rabat udenfor sommer sæsonen.

Gid den dog må bestå! Tornarsuuut- Help us! Eller vil vore
nalagagger bare have, at vi skal blive hjemme og holde os i
totalt ro?

Da jeg var ung i DK, var der en ordning, hvor man kunne
flyve indenrigs med god rabat for alle under 25 år, hvis der
var plads på flyet. Dengang jeg havde råd til helikopter, var
jeg flere gange med første afgang fra Narsarsuaq sydpå,
hvor vi kun var et par passagerer.  Så jeg vil hermed opfor-
dre Selvstyret og Airgreenland til at lave en ordning, hvor
alle under 25år  og over 65år kan få nedsatte priser, hvis
der er plads i fly og helikopter.  Det må da kunne betale sig
at fylde op. Jeg venter gerne!

Tålmodigheden lønnede sig – efter en uges tid inde i fjor-
den, lykkedes det mig at komme til Narsaq uden at gå fallit.
Her blev jeg godt modtaget med dejligt solskin og venlige
mennesker, der byder mig velkommen tilbage!  ”Hvor blev
du af?”

Aasivik 2016 Narsaq.
Under denne titel er der oprettet en Facebook gruppe, hvor
over 200 mennesker allerede har tilmeldt sig. Til næste
sommer er det 40 år siden Aasivik blev holdt  første gang
her i Narsaq, og det skal fejres her  til næste sommer i juli
måned.

En grønlandsk ven i DK, har fortalt mig, at faktisk var
Aasiviks spæde start en udløber af lukning af Qullisat.
Nogle af de mennesker, der blev smidt ud derfra i 1972,
flyttede til Narsaq, og begyndte året efter at holde sommer-
lejr, hvor han var med som dreng.  Det er jo ofte sådan, at
der er hændelser og aktiveter, før et markant  gennembrud,
som Aasivik her i Narsaq var den sommer i 1976. Faktisk
var Lalatis elskede sang : ”Taasunaqquunerit tamassa” ikke
skrevet af ham, men han gjorde den udbredt og folkekær i
hele Grønland. 
Efter den sommer, blev IA startet, og som jeg har sat mig
ind i grønlands historie og venners fortællinger, var disse
første sommerlejre en kulturrevolution, som gav et ordent-
lig skub frem til indførelsen af Hjemmestyret i 1979.

På mødet her i Narsaq blev Ivalo Motzfeldt valgt som for-
kvinde for Narsaq-gruppen, Naja Høy Poulsen er kontakt i
Qaqortoq og i Nuuk op DK er også en gruppe. Hvis du vil
være med: gå ind på Facebook under ovenstående over-
skrift – meld dig på, hvis du vil holde dig orienteret eller
være med. 
Der er brug for alle. Sommerstævnet vil debattere diverse
emner, og du er velkommen med at komme med forslag.
Der er ingen politiske begrænsninger og holdninger  – vi
ønsker en bred neutral og fordomsfri debat, og masser af
musik, kunst og kultur i alle afskygninger. Lyt også til
KNR`s morgen meddelelser for lokale møder.

Kirsten Kran

September 2015

Sommeren forsvandt!





Suleqatiga peqatigalugu Kalaallit Nunaanni imigassamik
atornerluisunut katsorsaariaaseq allarluinnaq eqqunniarpar-
put – ateqartoq ”Ulluni Tallimani Katsorsartinneq – ”5
døgnsmodellen”, taaguutaalu aallaavigissagaanni aallarti-
sarneq sivikitsunnguuvoq, tassami sapaatip akunningajaan-
naanik sivisussuseqarami, kisianni qaammatinik 12-nik
sivisutigisumik siunnersortinnermik / coachertinnermik
malitseqartussaavoq. Sivikitsumik pikkorissarneq/katsorsar-
tinneq ilimagisamit annertunerujussuarmik imaqarpoq,
maannakkullu suunersoq, qanoq atorneqassanersoq kikkun-
nullu naatsorsuussaanersoq naatsumik nassuiarniarsarissa-
vara!

Sivikitsumik pikkorissarneq/katsorsartinneq sakortullunilu
iluaqutigineqartussaavoq sunniuteqarluartussaallunilu,
tamannalu 2005-imi ilisimasaqarfigilerlugu soqutiginartil-
erakku Danmarkimut eqquppara, Esbjergimilu Minnesota
Consultimi katsorsaavimmi neqeroorutitut nutaatut
ilanngullugu.

Ukiuni kingullerni qulini taamatut sivikitsigisumik pikko-
rissarneq/katsorsartinneq  immikkut ukkatarilersimavara
pitsanngorsarlugulu, allaat ima angusaqarluartigalunga
Danmarkimi sumiiiffinni assigiinngitsuni 37-ni pikkorissaa-
simallunga. Piffissap sivikitsup ingerlanerani Fanømi kat-
sorsaavipput pilersipparput. Assigiinngitsutigut nammineq
katsorsaaveqarneq iluaqutaavoq, kisianni pilertortumik paa-
sivarput angusat pitsaasut sumiiffimmik aallaaveqanngitsut,
kisianni inunnit katsorsaasoqatigiinnit aallaaveqarluinnartut.
Tamanna paatsuugassaanngitsumik uppernarsigatsigu
Danmarkimi sumiiffinni assigiinngitsuni
pikkorissaanerit/katsorsaanerit assigiinngitsut ingerlattaler-
pavut. Pikkorissarfiit/katsorsarfiit assigiissutaat tassaavoq
sissamut orpippassuarnullu qanittuni ingerlattaratsigit.

Ukiut ingerlanerini kalaallit Danmarkiliarlutik katsorsatik-
kiartorlutik pikkorissariat sullitarisarsimavakka – aalakoor-
nartunik imerunnaarnissaannik qaatusimalernissaannillu
ikiortarsimallugit. Inuit taakku pineqartut iluatsilluarsimaq-
immata Kalaallut Nunaata kujataani pikkorissaalluta/katsor-
saalluta misiliiniarpugut. Siornatigut katsorsartissimasoq
pisortanilu sulissinermik misilittagalik suleqatigalugit pik-
korissariaaseq/katsorsaariaaseq taanna ilisaritinniarparput. 

Massuma neqeroorutip inunnut aalajangersimasunut soquti-
ginaateqarnissaa upperaarput. Inunnut aalajangersimasunut

takuinnarlugit ingerlalluarpasissunut, taaamaattorli piffissa-
mi sivisuumik sallaatsumik sunniukkiartortumik, pakasar-
neqartutullu annertuumik imigassartulersimasunut saaffi-
ginnissutaalluni, imerusukkaluaruni imerusunngikkaluaru-
niluunniit. Inuk pineqartoq inuttut imminut ima ilisimasaq-
artigissaaq nalussanagu ataavartumik aalakoornartunik atui-
neq peqqutigalugu kissaatiginngisamik inissisimalernermik
kinguneqartitseriaannaalluni, allaat imigassamik aqutsisin-
naajunnaarsimalluni, imminullu salloqittaqartaarnerup
piliaanik oqimaaqatigiissitsisinnaajunnaarnermik eqqarsaa-
tillu aqunniarnerinik ajornartorsiuteqalersimalluni.

Uagut pikkorissariaaserput/katsorsariaaserput  ”Ulluni
Tallimani Katsorsartinneq – ”5 døgnsmodellen” inunnut
imigassamik atornerluinermik unitsitserusuttunut tulluartuu-
voq, inuunermullu nalinginnaasumut uteqqinnermut aqqu-
tissiuisuulluni. Piviusorsiunngitsutut nalilerneqartarnera ili-
simaaraarput – kisianni ukiuni 15-ini katsorsaallunga misi-
littagaqarninni iluatsitsiviusartoq nalunngilara.

Pikkorissarnissamut/katsorsartinnissamut peqaataarusuttu-
nut arlalinnik piumasaqaateqarpugut! Piumasaqaat pingaar-
neq tassaavoq katsorsartinniartup sapaatip akunnera sioqq-
ullugu aalakoornartunik imigassartorsimannginnissaa, taa-
maalilluni timip imigassartaqannginnissaa anguneqarnias-
sammat.

Katsorsartinniartup piumasaqaat taanna piviusunngortissin-
naappagu qularutiginngilara katsorsartinneq/pikkorissarneq
annertuumik pissarsiaqarfigissagaa, taamaalilluni suleqati-
giinnikkut qaammatini 12-ni tulliuttuni imigassamik atuiun-
naarluni qaatusimalluni inuuneqalernissaq anguneqarsin-
naaniassammat.

Pikkorissarneq/katsorsartinneq Sulisartut Højskolianni uge
42-mi ingerlanneqassaaq.

Attaveqaatit: 
Peter Degn Olsen
Tlf.: 0045-75 45 37 51 * Mobil: 0045-29 29 69 03
Mailadresse: pdo@minnesotaconsult.dk 

Kaj Lyberth
Sulisartut Højskoliat
Tlf.: 642466 * Mobil: 493154
Mailadresse: kaj@sulisartut.gl 

Vendepunktet Minnesota Consult
”Ulluni Tallimani Katsorsartinneq” – 5 døgnsmodellen

Sivikitsumik katsorsartinneq qanoq 
piviusunnortinneqarsinnaagami?



















INNUTTAASUNUT ATAATSIMIIGIAQQUSSUT una pillugu 
Kommune Kujalliup siunissaa?

Aaqqissugaanermut politikki aammalu Kommunimut pilersaarut 
Ataasinngorneq 28. september nal. 19.00, Qaqortup Katersortarfiani

Kommunalbestyrelsi aalajangersimavoq aaqqissugaanermut politikki ingerlanneqassasoq.
Aaqqissugaanikkut politikkimi siunertaavoq innuttaasut imminnut ilaquttaminnullu pilersuisut amerlisarnissaat.
Ajornartorsiutit nutaat pissutigalugit inuit ikiliartorput aammalu utoqqaat innuttaasunut sanilliullugit 
amerliartormata pissutsit illuanut saatsinniarlugit iliuuseqartoqartariaqarpoq. 
Kommunalbestyrelsi aalajangerpoq aaqqissugaanermut politikkimik pingasunik sammivilimmik
ingerlatsiniarluni, taannalu ataatsimiititsinermi sammineqassasoq kissaatigineqarpoq:
Sammivik 1: Meeqqat inuusuttuaqqallu 
Sammivik 2: Suliffeqarnerup avataaniittunik akulerutsitsineq 
Sammivik 3: Utoqqaat peqqissusiat qitiutillugu utoqqarnut suliniarneq.
Kommunimut pilersaarut kommunip ineriartorneranut naleqqussartuagassaq taamalu 2016-imi 
naleqqussagassaasoq.  Taakku tamarmik uatsinnut attuumassuteqarput:
• Illoqarfiit nunaqarfiillu sutigut ineriartorfissaqarpat?
• Inuussutissarsiortut qanoq pitsaanerusunik atugassaqartissavavut?
• Inuusuttut, ilaqutariit utoqqaallu qanoq ittunik inissaqartinneqassappat?
• Angallanneq naammaginarpa?
• Asimi ineriartorneq pinngortitamillu illersuineq qanoq qularnaassavavut?
• Suut pingaarutilittut isigaagit?
Kommunimut pilersaarut atuuttoq uani takuuk www.kujalleq.gl  peqataagillu kommunimut pilersaarutip 
nutarterneqarneranut isummat saqqummiukkumallugu.

Invitation til BORGERMØDER om 
Fremtidens Kommune Kujalleq?
Strukturpolitik og Kommuneplan 

Mandag den 28. september kl 19.00 i Qaqortoq Forsamlingshus
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gennemføres en strukturpolitik. Målet for strukturpolitikken
er at forøge antallet af borgere, der forsørger sig selv og deres familie.  Nye udfordringer forårsaget af 
faldende befolkningstal og en større andel af ældre - nødvendiggør, at der nu gennemføres tiltag, der kan
vende udviklingen. 
Kommunalbestyrelsen har besluttet at gennemføre en strukturpolitik bestående af foreløbigt tre spor,
som ønskes drøftet på borgermødet:
Spor 1: Børn & unge
Spor 2: Inklusion af marginaliserede og udstødte 
Spor 3: Ældreindsatsen med speciel fokus på ældres sundhed.
Kommuneplanen skal hele tiden tilpasses udviklingen i kommunen og skal derfor revideres i 2016.
Det drejer sig om aktuelle emner for os alle:
• Hvad er de forskellige byer og bygders udviklingsmuligheder?
• Hvordan kan vi forbedre erhvervslivets rammevilkår?
• Hvilke boligforhold skal tilbydes unge, familier og ældre?
• Er trafikstrukturerne gode nok?
• Hvordan sikrer vi udvikling i det åbne land og beskytter naturen?
• Hvad synes du er vigtigt?
Se den gældende kommuneplan på www.kujalleq.gl  og mød op og giv din mening tilkende om revisionen af
kommuneplanen.
Inussiarnersumik Inuulluarit / Med venlig hilsen,

Jørgen Wæver Johansen
Borgmester 



Qimmimik qitsumiilluunniit tiguneqarsimasumik aallerneq ilinnut kr. 326-nik akeqarpoq.

Qimmimik qitsumiilluunniit tugineqarsimasumik toqutsineq ilinnut kr. 336-nik akeqarpoq.

Qimmit allagartaat tamatigut qungasequtaasamiitinneqartussaaq ilinnut kr. 132-nik akeqarpoq.

Nanortalimmi, Qaqortumi Narsamilu Teknikkimut Avatangiisinullu ingerlatsivimmi qimmeqarnermut qitsuuteqarnermullu
maleruagassaq pissarsiarisinnaavat.

Qimminik nakkutilliisumik siorasaarineq politiinut unnerluutigineqassaaq.

Ilisimaqqissaarpiuk?

Kommune Kujalleq qimminik
qitsunnillu angalaaginnartunik
suliniuteqarneq
annertusarpaa taamaattumillu
makkuninnga
arajutsinaveersaartitsiniarluni:

At afhentning af din indfangede hund eller kat koster dig kr. 326,- i gebyr.

At aflivning af din indfangede hund eller kat koster dig kr. 336,- i gebyr.

At et hundetegn som altid skal sidde på halsbåndet af din hund koster kr. 132,-.

At du kan få udleveret hunde- eller kattevedtægterne hos Teknisk og Miljø Forvaltningen i Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq.

At trusler mod hundefangeren, bliver anmeldt til politiet.

Kommune Kujalleq øger
indsatsen overfor
løsgående hunde og katte
og gør derfor
opmærksom på følgende:

Vidste Du godt?






