






Kommune Kujalleq anser ikke
medlemmet af Naalakkersuisut,
Knud Kristiansens, brev af 5.
oktober 2016 til ”Sydgrønland”
som en fyldestgørende besvarelse
af de mange henvendelser og kri-
tiske kommentarer til departe-
mentet fra undertegnede på vegne
af Kommunen, Kommunens bor-
gere samt Kommunens erhvervs-
liv om den nye servicekontrakt,
der er fastsat til at skulle gælde
fra 1. januar 2017.

Det virker ikke befordrende for
tilliden til medlemmet af
Naalakkersuisut og dennes depar-
tement som ansvarlig forhand-
lingspart på servicekontrakterne,
at udvise så arrogant desrespekt overfor kommunen og
kommunens ønske om indsigt med det modtagne lemfældi-
ge svar.

Det er vigtigt for kommunen at få detaljeret kendskab til,
hvilken service kommunens borgere vil få, før den kontro-
versielle servicekontrakt for Sydgrønland bliver taget i
brug. 

Som alle må have bemærket, er kommunens borgere util-
fredse med servicekontrakten. Destonærmere vi kommer
årsskiftet, desto større bliver usikkerheden og utrygheden,
fordi det jo er kommunen, der som første instans står med
problemerne i tilfælde af sammenbrud på trafikken, uanset
om kommunen på intet tidspunkt har haft nogen form for
indflydelse på de i servicekontrakten besluttede dispositio-
ner.

Vi har forsøgt at få den nødvendige indsigt via dialog med

Åbent svarbrev til:
Medlem af Naalakkersuisut for Bolig, Byggeri og Infrastruktur, Knud Kristiansen

Med kopi til:
Formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen

Annuller servicekontrakten for 
passagerbefordring i Sydgrønland!

Borgmester Jørgen Wæver Johansen







Illit imaluunniit atuaqatigiillusi oqaasilerillaqqippisi?
Taamaappat Qujanaq-mi unammisitsinermut nutaamut
ilaasinnaavutit. Taamaallaat erinarsuummi Qunanaq-
mi versimik nutaamik ataatsimik amerlanerusunilluun-
niit allassaasi. Ajugaasussaq 2016-imi novembarip
qiteqqunnerani Julie Berthelsenip aamma
Naalakkersuisup Mala Høj Kúkop ataatsimoorlutik toq-
qassavaat.

”Qujanaq eqqaavimmut igitsisartunut aamma pinngortita-
miikkaangassi eqqagassassinnik angerlaassisartunut tama-
nut tunngasuuvoq. Kalaallit Nunaata paarinissaa ataatsimo-
orluta akisussaaffigaarput. Nuannaarutigaara Qujanaq
Facebook-ikkut 5000-inik malinnaasoqalereermat, neriup-
pungalu amerlanerulissalluta. Paasititsiniaanermut taperser-
suisut amerliartortilluta nukittoriartussaagut, ataatsimoorlu-
talu allannguisinnaavugut – taamaattumik Qujanaq nunat-
sinni paarseqataasunut tamanut tunngasuuvoq.”,
Pinngortitamut, Avatangiisinut Nukissiuuteqarnermullu
Naalakkersuisoq Mala Høy Kúko oqarpoq.
Februaarimi Julie Berthelsen Ilulissani Nuummilu tusarna-
artitsissaaq. Juliep erinarsuut Qujanaq nutaanik versitalik
atuleruniuk Ilulissani Nuummilu meeqqat erinarsoqatigissa-
vai. Aamma erinarsuummik videoliaq nutaarluinnaq

Qujanaq-mut immiunneqassaaq. Erinarsuummik videoliami
ajugaasup versiliaa ilaassaaq.

Immaqa erinarsuut Qujanaq – 2014-imi aamma 2015-imi
paasititsiniaanermi ilaatinneqartoq – eqqaamavat.
Erinarsuut Kalaallit Nunaata paarilluarneqarnissaanut, aam-
malu Kalaallit Nunaanni pinngortitap illoqarfiillu minguin-
nerulernissaannut tunngasuuvoq. Ukioq manna aamma
nuna tamakkerlugu atuartut paasititsiniaanermi peqataatin-
neqarnissaat immikkut siunnerfigineqassaaq. Arlalinnik
assigiinngitsunik eqqugassaqarpoq, taakkununngalu ilagitil-
lugu unammititsinermut peqataanermi 5000 koruuninik
eqquisoqarsinnaavoq. Qujanaq-p Facebook-ikkut nittar-
tagaani annertunerusumik atuagaqartoqarsinnaavoq.

Nassiussivissaq ulloq kingulleq tassaavoq 16. november

Er du eller din klasse god til ord? Så kan du deltage i en
ny Qujanaq konkurrence. Alt I skal gøre er at skrive et
eller flere nye vers til Qujanaq – sangen. Vinderen bli-
ver kåret af Julie Berthelsen og Naalakkersuisoq Mala
høy Kúko i fællesskab midt i november 2016. 

”Qujanaq til alle jer, som benytter skraldespanden og tager
jeres affald med hjem, når I er ude i naturen. Det er vores
fælles ansvar at passe på Grønland. Jeg er glad for, at
Qujanaq allerede har 5000 følgere på Facebook, og jeg
håber, at vi nu bliver endnu flere. Jo flere vi er som støtter
kampagnen - jo stærkere er vi, og sammen kan vi gøre en
forskel - så Qujanaq til alle dem der er med til at passe godt
på vores land.”, udtaler Naalakkersuisoq for Natur, Miljø
og Energi Mala Høy Kúko. 

Til februar afholdes koncerter med Julie Berthelsen i
Ilulissat og Nuuk. Julie vil synge Qujanaq sangen med de
nye vers, sammen med børn fra Ilulissat og Nuuk. Der vil
også blive produceret en helt ny musikvideo til Qujanaq. I
den nye musikvideo vil vinder verset være med. 

Måske kan du huske Qujanaq – sangen fra kampagnerne i
2014 og 2015. Sangen handler om at passe godt på
Grønland, og om en renere natur og renere byer i hele
Grønland. Igen i år er der særlig fokus på at få skolebørn
fra hele landet til at deltage i kampagnen. Det er muligt at
vinde flere forskellige præmier, deriblandt kan man vinde
5000 kr. ved at deltage i konkurrencen. Læs mere på
Qujanaq´s Facebookside.

Fristen er 16. november 

Qujanaq uterpoq – atuaqatigiillusi 5000 koruuninik
eqquisinnaavusi!

Qujanaq er tilbage – din klasse kan vinde 5000 kr!

Qaqortoq
VVS-Service ApS
Boks 59 • 3920 Qaqortoq

Alt i vand, varme og sanitet
samt oliefyrservice

Fali. . . . . . 49 41 11

Telefon. . 64 20 77

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
























