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Asseq toqqorsivimmit
Kommunit eqqaavilernermut tunngatillugu ”mumisitsiniarput". Sanaartornermullu aningaasartuutigineqartussat 400 millionit koruunit missaanniissapput.
Nunatsinni kommunit tallimaasut eqqaavilernermik ingerlatseqatigiiffittaamut ESANI A/S-imut, Nuummi
Sisimiunilu eqqakkanik ikuallaavinnik marlunnik pilersitsillunilu ingerlatsisussamut, 2 millionit koruuninik aallarniutitut aningaasaliipput.
Nunatsinni eqqagassalerineq nukissiuuteqarnikkut pitsaanerusumik atorneqalissaaq avatangiisinullu ajoqusiinnginnerulluni, sanaartornissamullu aningaasarpassuarnik atuisoqassaaq, 400 millionit koruunit missaat aningaasartuutigineqassammata. ESANI A/S-imi pisortanngortussaq Frank
Rasmussen taama oqarpoq.
- Eqqakkanik ikuallaavissat marluusut uuliakumillu katersuivissanut mikinerusunut pingasunut sanaartornermut
aningaasartuutissat 400 millionit koruunit missaanniissapput, Frank Rasmussen oqarpoq.
Taassuma aamma erseqqissaatigaa kommunit eqqagassalerinermut tunngatillugu atortulersuutitigut annertuumik anin-
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- Eqqagassat eqqornerusumik isumagisinnaanissaannut
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B e ke n d t g ø r e l s e t i l f o r æ l d r e o g
familie

Arkivfoto

I Kommune Kujalleq er man ved at etablere familierådslagning i byerne og bygderne. Børnefamilier vil blive
tilbudt om at starte i familierådslagning.
Familierådslagningen er en speciel tiltag som sker uden
for socialområdet og den er for familier med børnehavebørn og skolebørn, man tilbyder tidlig indsats inden
problemerne bliver for store.
Hvad er en familierådslagning?
Familierådslagning er en beslutnings model, der kan bruges
når et barn eller en ung har særlige vanskeligheder.

-

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
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Familierådslagning er en metode, hvor familien, barnet, den
unge selv samt dennes netværk får en stor andel i at planlægge og gennemføre indsatsen sammen med den unge
selv. Familierådslagning er en ramme om beslutningsprocesser, der er ikke tale om en behandlingsform.
Familierådslagning kan tilbydes, når der er bekymring eller
fare for et barns sundhed, trivsel og udvikling.
Metoden tager afsæt i, at alle familier har ressourcer også
familier med sociale problemer. Til en familierådslagning
mødes familien med slægt, venner eller andre vigtige personer i barnets liv. Alle er med til at drøfte, hvordan barnet og
familiens liv kan blive bedre. Rådslagningen finder sted,
hvor såvel familien som tværfaglige netværkspersoner deltager.
De ansatte i børnehaver og i skoler samt barnets familie
såsom:
Moster, farbror, faster, morbror, venner og dem barnet overnatter hos, bedstemor, bedstefar, træner - hvis barnet dyrker
sport, barnets venner osv. skal deltage og vil begynde og
blive indkaldt i den nærmere fremtid.

Angajoqqaanut ilaqutaasunullu
i l i s i m at i t s i s s u t a

Asseeq toqqorsivimmit

Kommune Kujallermi illoqarfinni nunaqarfinni ilaqutariinnik aqqutissioqatigiinneq ingerlanneqarluni aallarnisarneqalerpoq. Ilaqutariit meerartallit neqeroorfigineqartassapput
ilaqutariit aqqutissioqatigiinnermut ingerlatitsinissamut.
Siusinaartumik iliuuseqarnermi ajornartorsiut annertusivallaartinnagu, ilaqutariinni aqqutissioqatigiinneq meeqqerivimmiitut meeqqat aammalu atuarfimmi meeqqat immikkut
sullinneqassapput inunnik isumaginnittoqarfiup avataatigiut
suliniutaasarpoq.
Ilaqutariinni aqqutissioqatiginneq sunaava?
Ilaqutariinni aqqutissioqatigiinneq aalajangiinermut periaasiuvoq atorneqartartoq, meeraq immikkut ittunik ajornartorsiuteqaraangat. Ilaqutariinni aqqutissioqatigiinneq periusaa-

voq angajoqqaat meerarlu qanigisatik peqatigalugit namminneq pilersaarusiorfigisinnaasaat aamma pilersaarusiaminnik naammassillugu piviusunngortitsisinnaafiat.
Ilaqutariinni aqqutissioqatigiinneq aalajangiinermi ingerlatsinermi killiliineruvoq katsorsaariaatsimik eqqartuinngitsoq.
Ilaqutariinni aqqutissioqatigiinneq neqeroorutigineqarsinnaavoq, meeqqap peqqissusaa, alliartornera ineriartorneralu
eqqasunnaraangat navianartoqaraangalluunniit. Periaatsip
aallaavigaa ilaqutariit tamarmik isumalluuteqarnerat aamma
ilaqutariit isumaginninnermi ajornartorsiutillit. Ilaqutariinni
aqqutissioqatigiinnermi ilaqutariit ilaquttaminnik, ikinngutiminnik imaluunniit inunnik allanik meeqqap inuuneranut
pingaarutilinnik naapiffigaat. Peqataasut tamarmik, meeqqap aamma ilaqutaasut inuunerat qanoq pitsannguiffigineqarsinnaanersoq Ilaqutariinni aqqutissioqatigiinneq
pisarpoq ilaqutariit aamma
ilinniarsimasut attaveqaataasartut peqatigalugit.
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V/ Per Holm
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Per Holm . . . . . . . . . . . . . . . 49 45 19
Hans Mikaelsen . . . . . . . . . 49 46 50
Jørgen Andreassen . . . . . . . 49 46 58
Værksted . . . . . . . . . . . . . . 64 34 81
Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 19 41

E-mail: sydel3920@gmail.com
Postboks 527 • 3920 Qaqortoq

Aggersuunerit aallartingajalerput
Meeqqeriviup aammalu atuarfiup meeqqat sullissai aammalu ilaqutai soorlu: Aja,
Akka, Atsa, Anga, ikinnngutaasut, aammalu tukkutitsisartut meeqqanik aanaakkut
aataakkut, sungiusaasut
timersortarpat, meeqqap
kammai, il.il. peqataatillugit.
Qanittumi aggersarneqartalissapput.

P i t s a a l i u i n e r m i i m m i k ko o r t o r t a q a r f i k n u t a a q :

-Nammineq kajumissutsiminnik
suler usuttut pisariaqar tippagut

Asseq toqqorsivimmit

Kommune Kujallermi Pitsaaliuinermik immikkoortortaqarfik suliniutinik aallarnisaaleruttorpoq, namminerli
kajumissutsimik sulerusuttunik atorfissaqartitsisoqarpoq.
Kommune Kujallermi immikkoortortaqarfeqalernerup kingorna pitsaaliunermi suliniutit, ukiumut pilersaarutit aamma
illoqarfinni nunaqarfinnilu pinaveersaartitsinermi ataatsimiisitalianik aallarnisaanerit aallarteruttorput.

-Kommune Kujallermi Pitsaaliuinermi politikkimik siunnersuusiornerit ingerlanneqaleruttorput, maannalu illoqarfinni nunaqarfinnilu kajumissutsiminnik suleqataarusuttunik
ujartuivugut, siunertaavorlu kajummissutsiminnik suleqataarusuttut kommuniminngaanniit ikorfartorneqartarnissaat
pikkorissarneqartarnissaallu, Kommune Kujallermi
Pitsaaliuinermi immikkoortortaqarfimmi pisortaq Helga
Nielsen oqarpoq.
Nammineq kajumissutsiminnik suleqataarusuttut saniatigut
pitsaaliuinermik sulianut attuumassuteqartunik pikkorissareernikuusimasut aamma ujartorneqarput.

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

-Imminut toquttarneq pinaveersaartinniarlugu pikkorissarsimasut aamma pujortarunnaarsitsiniaanermut ilinniarsimasut, kiisalu Ilaqutariinnik aqqutissiuusinermi pikkorissarsimasut aamma ujartorpagut, taakkua pikkorissarnikut atorluarlugit sullissineq ataqatigiissaarlugu ingerlanneqarnialermata. Siornatigut pikkorissareernikut suleqataarusuttut qinnuigaavut pitsaaliuinermi siunnersortinut saaffiginnequllugit, Helga Nielsen oqarpoq.
Kommune Kujallermi pitsaaliuinermi immikkoortortaqarfimmi pisortanngoqqammersoq Helga Nielsen, ukiuni arlalinni Qaasuitsup Kommunerisimasaani Pitsaaliuinermi
immikkoortortaqarfimmi aallarnisaalluni pisortaasimavoq,
mannalu Kommune Kujallermi illoqarfinni pingasuni tassa
Nanortalimmi Ungaaq Lundblad, Narsami Bolethe
Stenskov aamma Qaqortumi Hans Møller pitsaaliuinermik
suliaqartut peqatigalugit inerisaalluni aallarteruttorluni.
-Kommune Kujallermi anguniarneqassaaq siusinaartumik
pinaveersaartitsineq, siusinaartumik pinaveersaartitsinermi
ilaqutariit aqqutissiuunneqartarnissaat aallunneqalissaaq,
ajornartorsiutit annertusivallaartinnagit iliuuseqapallattarnissaq anguniarlugu. Taamaammat innuttaasut ilisimatereerusuppagut atuartuutillit siulliullugit suliniummut aallarnisaanermi siulliunneqassammata, siullertut Qaqortumi tullinnguunneqassallutillu illoqarfiit sinneri, Helga Nielsen
naggasiivoq.

N ye fo r b r æ n d i n g s a n l æ g i
o g S i s i m i u t l u k ke r a n l æ g
b ye r

Kommuner planægger at lukke forbrændingsanlæg i
alle byer ud over Sisimiut og Nuuk. Det vil dog ikke
betyde tab af arbejdspladser, tværtimod, lyder det.
Landets fem kommuner vil investere omkring 400 millioner kroner i to moderne forbrændingsanlæg i Sisimiut og
Nuuk. Det skal gøre affaldshåndteringen i Grønland mere
effektiv og miljøvenlig.
Det betyder dog også, at forbrændingsanlæg i landets øvrige byer står til at lukke. Sådan lyder det fra direktøren i det
nyetablerede affaldsselskab ESANI A/S, Frank Rasmussen.
- Der bliver udfaset og lukket ned i takt med, at de nye
anlæg står klar. For så skal de gamle anlæg lukkes, og
nogle af anlæggene skal sandsynligvis lukkes før da, siger
han.
Fakta
- Landets fem kommuner har slået sig sammen for at danne
et nyt affaldsselskab.
- Det nye selskab skal stå for driften af to nye
forbrændingsanlæg, der skal være i Nuuk og i Sisimiut.
- Det skal gøre affaldshåndteringen i Grønland mere
effektiv og miljøvenlig.
- Prisen bliver 400 millioner kroner.
- Det nye forbrændingsanlæg i Sisimiut forventes færdigt i
2022, mens det i Nuuk forventes færdigt 2023.
- I dag er der forbrændingsanlæg i Ilulissat, Aasiaat, Nuuk,

Nuuk
i øvrige

Sisimiut og Qaqortoq.
Frank Rasmussen understreger dog, at folk ikke skal frygte
tab af arbejdspladser i eksempelvis Aasiaat eller Qaqortoq,
som i dag har et forbrændingsanlæg. Tværtimod.
- Man ønsker i højere og højere grad at håndtere sit affald
rigtigt i forhold til tidligere, så jeg tror som minimum, at vi
får brug for den samme arbejdsstyrke som i dag, siger han
og forklarer, at det kræver flere personer at sortere affald
end at drive et forbrændingsanlæg.
- Så jeg er ikke i tvivl om, at affaldsområdet vil genere
flere arbejdspladser i fremtiden, end det gør i dag, fortsætter han.
Mere sortering på vej
Med planen om at etablere to nye og større anlæg følger
nemlig en plan om at hente affald fra resten af kystens byer
og bygder, og det affald skal sorteres inden, at det sendes
afsted.
Det giver både arbejde for kommunalt ansatte, men måske
også for de enkelte borgere. Det kan nemlig vise sig at
være en fordel, at borgerne selv grovsorterer deres affald,
lyder det videre.
- Specielt i de byer, hvorfra man skal sende affald til de
store anlæg, vil man med gevinst kunne indføre sortering af
nogle af fraktionerne. Det giver god mening, at man sorterer jern og glas ud af det affald, der skal sendes, men måske
også organisk (madvarer red.), siger han.
Der vil desuden blive etableret modtagerstationer i de forskellige byer, som skal håndtere affald fra borgerne.

N y e f o r b r æ n d i n g s a n l æ g ko s t e r
op mod 400 millioner kroner

Kommunerne igangsætter "en revolution" på affaldsområdet - og det kommer til at koste omkring 400 millioner kroner.

kroner i startkapital i det nye affaldsselskab ESANI A/S,
der skal drive og etablere to forbrændingsanlæg i Nuuk og
i Sisimiut.

Landets fem kommuner har sammen skudt to millioner

Det vil gøre affaldshåndteringen i Grønland mere energieffektiv og miljøvenlig, men der er tale om en betydelig investering på omkring 400 millioner kroner i anlægsomkostninger. Det fortæller Frank Rasmussen, der er den kommende direktør i ESANI A/S.

ApS

- På de to forbrændingsanlæg plus tre mindre spildolieanlæg operer vi med anlægsomkostninger på omkring 400
millioner kroner, siger han.

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

Frank Rasmussen understreger, at kommunerne uanset hvad
stod over for betydelige investeringer i infrastrukturen
omkring affald.
- Man stod i forvejen i en situation, hvor man skulle investere voldsomt på området for overhovedet at kunne håndtere affald bare nogenlunde korrekt.
- Hver kommune har reelt ikke affald nok til at kunne håndtere affaldet miljømæssigt korrekt, så man er nødt til at
samle sammen, så man kan få tilstrækkelige mængder, så
alle kommuner kan komme af med affaldet rigtigt, siger
han.
Frank Rasmussen fortæller videre, at der er en forventet
levetid og dermed afbetalingstid på 30 år på de to anlæg.
Penge hentes fra kommunerne
I løbet af de næste tre måneder skal der fremlægges en
investeringsplan for de omkring 400 millioner kroner. En
vigtig del af planen er, at kommunerne bliver bedt om at
skyde yderligere kapital i selskabet.

N y a f d e l i n g i n d e n fo r fo r e b y g g e l s e s o m r å d e t :

- V i h a r b r u g fo r f r i v i l l i g e
ressourcer

Arkivfoto

Kommune Kujalleq er i færd med at starte op med tiltag i den nye forebyggelsesafdeling.
Efter oprettelsen af den nye afdeling i Kommune Kujalleq
er der gang i tiltagene inden forebyggelsesområdet, årsplaner samt oprettelse af forebyggelsesudvalg i bygder og
byer.
-Man er i fuld gang med udforme politiske forslag, og vi
efterlyser frivillige samarbejdspartnere både i bygder og
byer. Formålet er at støtte og afholde kurser for de frivillige
kræfter, sagde afdelingsleder i forebyggelsesområdet.

Kujataani Peqqinnissaqarfiup
Napparsimavia
Sundhedsregion Kujataa
Ambulance-t: 64 22 11
Oqarasuaatikkut nuutsitsisarfik: 64 22 11
Inniminniisarfiup normua: 80 11 22
Akeqanngitsumik oqarasuaatikkut piffissami
inniminniineq: nal. 8.00 - 09.30 akornanni.
Pingasunngornermi matoqqasarpoq
pilaaviisarnera pillugu.
Pulaarfiit:
Nal. 14.00 - 17.00 aamma 18.00 - 20.00
Ambulance: 64 22 11
Telefonomstilling: 64 22 11
Telefonnr. til tidsbestilling: 80 11 22
Gratis tidsbestilling: 8.00 - 09.30
Onsdag lukket p.g.a operationer.
Besøgstider:
Kl. 14.00 - 17.00 & 18.00 - 20.00
Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta / Med venlig hilsen
Napparsimavik Qaqortoq / Sygehuset Qaqortoq

Ligeledes efterlyser man frivillige ressourcer, der har været
igennem kurser inden relevante opgaver inden for forebyggelsesområdet.
-Endvidere efterlyser vi menneskellige ressourcer, der har
gennemgået kurser inden for forebyggelse af selvmord,
rygestop samt familievejledning, efter som det er blevet
nødvendigt at koordinere arbejdet med tiltagene ved effektiv udnyttelse af dem, der gennemgået kurserne. Vi beder
interesserede, der har været igennem kurser førhen om at
henvende sig hos forebyggelseskonsulenten, siger Helga
Nielsen.
Helga Nielsen, der fornylig er blevet ansat som leder af
forebyggelsesafdelingen i Kommune, har været leder i flere
år under oprettelsen af forebyggelsesafdeling i den tidligere
Qaasuitsup Kommunia og er i fuld gang inden for området
sammen medarbejderne i Ungaaq Lundblad i Nanortalik,
Bolethe Stenskov i Narsaq og Hans Møller i Qaqortoq.
-I Kommune Kujalleq skal man opnå den tidlige indsats og
koncentrere sig om tidlig og hurtig indsats under familievejledningsarbejdet før problemerne eskalerer. Som det første skal vi derfor informere borgerne om, at forældre med
skolebørn bliver prioriteret i forbindelse med igangsættelsen af indsatsen i Qaqortoq som det første, og dernæst i de
andre byer, afsluttede Helga Nielsen.

Pasfoto - 120 kr.
B-46 (Kujataamiu)
JYSK akiani
Nal. 11.00 - 17.00
Oqarasuaat 49 44 60

Nuummi Sisimiunilu ikuallaav i i t n u t a at i l l o q a r f i n n i a l l a n i
i k u a l l a av i i t m at u s s a g a at

Illoqarfinni tamani, Sisimiut Nuullu minillugit ikuallaaviit matuneqarnissaat kommuninit pilersaarutigineqarpoq. Tamannali suliffinnik annaasaqarfiussanngilaq,
killormuuanilli.
Nunatsinni kommunit tallimat Sisimiuni Nuummilu nutaalianik ikuallaaveqalernissaanut 400 millionit koruuninik
aningaasaliiniarput. Taamaliornerup nunatsinni eqqagassalerineq pitsaanerulersissavaa avatangiisinullu sunniuteqarnerluutai millisillugit.

Q-Offset

Torvevej B-46 • Boks 378 • 3920 Qaqortoq
Tlf.: 64 29 69 • mail: kujataamiu@gmail.com

Taamaaliornerli illoqarfiit sinnerini ikuallaaviit matuneqarnissaannik aamma isumaqarpoq. Eqqagassaleriffimmi pilersinneqaqqammersumi, ESANI A/S-imi pisortaq, Frank
Rasmussen taama oqarpoq.

Har dit firma brug for:

- Atorunnaarsinneqassapput ikuallaaviillu nutaat piareerpata
matuneqassallutik. Ikuallaaviimmi pisoqqat matuneqassapput, ilaallu piffissaq sioqqullugu immaqa matuneqassallutik.

• Arbejdsrapporter med gennemslagspapir
1 eller 2 kopier

Paasissutissat
- Nunatsinni kommunit tallimat ataatsimoorlutik
eqqagassalerinermik ingerlatseqatigiiffik pilersippaat.
- Ingerlatseqatigiiffiup Nuummi Sisimiunilu ikuallaaviit
nutaat marluk ingerlanneqarnerat isumagissavaa.
- Tamanna Nunatsinni eqqagassalerinermik pitsaanerulersitsissaaq avatangiisinullu mingutsitsinnginnerulluni.
- 400 millionit koruuninik akeqassaaq.

• Kuverter med eller uden rude
Størrelser: m65 • M5 • C4

• Lønsedler med gennemslagspapir
1 eller 2 kopier
• Blokke

Så kontakt din
lokale trykker på:
64 29 69 • mail: kujataamiu@gmail.com

- Sisimiuni ikuallaavissap nutaap 2022-mi piareernissaa
Nuummiittussallu 2023-mi piareernissaa
naatsorsuutigineqarpoq.
- Ilulissani, Aasianni, Nuummi, Sisimiuni Qaqortumilu
ullumikkut ikuallaaveqarpoq.
Frank Rasmussenilli suliffinnik assersuutigalugu Aasianni
Qaqortumiluunniit annaasaqartoqaratarsinnaanissaa ernumassutigineqassanngitsoq erseqqissaatigaa. Killormuuanilli.
- Eqqagassat siusinnerusumit pitsaanerusumik suliarineqarnissaat kissaatigineqaraluttuinnarpoq, taamaammat minnerpaamik ullumikkut sulisorineqartut pisariaqartissagigut ilimagaara, Frank Rasmussen oqarpoq, eqqakkanillu immikkoortiterineq ikuallaavimmik ingerlatsinermiit sulisoqarnerunissaq pisariaqartinneqassanerarlugu.
- Taamaammat eqqagassaleriviit siunissami suliffissaqarfiunerunissaat qularutiginngilara.

Immikkoortiterisoqarnerulissasoq
Tassami nutaanik anginerusunillu ikuallaaviliornikkut illoqarfiinit allaniit nunaqarfinniillueqqagassanik assartuisalernissaq pilersaarutaavoq, eqqagassallu nassiunneqannginnerini immikkoortiterneqaqqaartassapput.
Tamanna kommunimi sulisunut immaqalu innuttaasunut
ataasiakkaanut suliassaqarnerutitsilissaaq. Innuttaasummi
nammineerlutit eqqagassanik immikkoortiterisalernerat
iluaqataangaatsiarsinnaasoq, Frank Rasmussen oqarpoq.
- Pingaartumik illoqarfinnit nassitsisarfiusussanit immikkoortiterisarneq eqqunneqarsinnaassaaq. Eqqagassat saviminerngit igalaamernillu immaqalu nerisakut nassiunneqartussat immikkoortiternissaat isumaqarluarpoq, ingerlatseqatigiiffimmi pisortaq oqarpoq.
Aammattaaq illoqarfinni assigiinngitsuni innuttaasunit
eqqagassanik isumaginniffiusussani eqqagassanik
tigooqqaavinnik pilersitsisoqassaaq.

OLIECOMPAGNIET ApS
Telefon 64 21 80 • Fax 64 26 72

Åbningstider

Mandag - Fredag
08.00 - 16.00
Lørdag
09.00 - 13.00
Søndag
LUKKET
Derefter betjening via automat
Udbringning sker i alle hverdage mellem 08.00 - 17.00
Bestilling til udbringning samme dag skal ske inden kl. 14.00

PALBY-mi niivertoq

