


Kommunip ukiup affaanut siullermut missingersuutai
17,4 millionit koruuninik sipporneqarsimapput.
Taamaammat atorfinitsitsinerit pisariaqavinngitsunillu
pisiortornerit unitsinneqarput.

Kommune Kujalliup aningaasaqarnera pitsaanngilaq.
Kommuni aningaasanik taarsigassarsiniartariaqarsinnaavoq.
Kommunimmi missingersuutai 17,4 millionit koruuninik
juunip qaammataata naanerani sipporneqarsimapput.

Kommunalbestyrelse nutaaq apriilip naanerani atuutilerami
missingersuutit 13,4 millionit koruuninik sipporneqarsima-
sut paasitinneqarpoq. Tassalu kommuni taamani politikerit
aningaasanik piffissamut missingersuutigisaannit atuineru-
simavoq.

Tamatumalu kingorna pitsaanerulinngilaq. Sippuinermi suli

Akisussaalluni aaqqissuisoq / Ansvarshavende redaktør:
Ib Benjaminsen
Ilioqqarneqarnera naqiterneqarneralu / Tryk og layout:
Q-offset v/Ib Benjaminsen

Tunniussiffissaq kingulleq:
Sidste frist for indlevering:

19. august 2021       
Normu tulleq saqqummeqqissaaq:
Næste nummer udkommer igen:

26. august 2021

kujataamlu NNuuttaaaaqq

Naqiterisoq / Udgives af:

Q-offset
Box 378 • 3920 Qaqortoq

Tlf. 64 29 69 • Mob. 49 44 60
e-mail: kujataamiu@gmail.com

www.kujataamiu.gl

Kujataani Asaasoq ApS
Sydgrønlands Rengøring ApS

Postboks 527, 3920 Qaqortoq
Email: sydel3920@gmail.com • Mobil 49 31 32

asaaqqissaarneq, Sullissilluarneq
- Nuannisarneq Ipiitsoq

Proffessionel Rengøring, God Service
- En Ren Fornøjelse

MMiissssiinnggeerrssuuuuttiinniikk    ssiippppuuiissooqqaarr--
ssiimmaanneerraattaa    ssuukkaannnneerrssuummiikk
aaqquuttssiissooqqaarr ttii lleerraaaa





Kære Simon,
Tak for dit åbne brev om byggeri af lufthavn i Qaqortoq.
Det er en vigtig debat, der vedrører os alle og derfor har
Naalakkersuisut prioriteret åbenhed om de nye lufthavns-
byggerier. Det er utroligt vigtigt, at denne debat kan foregå
på et faktuelt grundlag. Kritik er velkommen, men bør altid
bygge på fakta. Det er jeg sikker på, at vi er enige om.
Derfor vil jeg benytte denne besvarelse til at fremsætte
nogle vigtige fakta om lufthavnspakken, som du selv fore-
lagde for Inatsisartut i 2018 som daværende Naalakkersui-
soq for infrastruktur, og som blev vedtaget i Inatsisartut
med Siumuts, og Demokraatits stemmer.

Inatsisartutlov nr. 4 af 22. november 2018 om rammebetin-
gelser for anlæg, drift og finansiering af international luft-
havn i Nuuk og i Ilulissat samt regional lufthavn i Qaqortoq
bemyndigede Naalakkersuisut til at indskyde 2,1 mia. kr. i
Kalaallit Airports til delvis finansiering af lufthavnene i
Nuuk og Ilulissat og fuld finansiering af lufthavnen i Qa-
qortoq. Frem til medio 2021 har Naalakkersuisut på vegne
af Grønlands Selvstyre indskudt 1,472 mia. kr. som kapital-
indskud i Kalaallit Airports Holding A/S. Dermed udestår
kapitalindskud i størrelsesordenen 0,63 mia. kr., som i hen-
hold til ovennævnte anlægslov skal indskydes i løbet af de
kommende år.

Som følge af ændringsforslag fremsat i ved 2. behandlingen
består KAIR nu af tre selskaber:

Kalaallit Airports Holding A/S, som er 100 % ejet af
Grønlands Selvstyre.

Kalaallit Airports International A/S, som anlægger Nuuk og
Ilulissat lufthavne. Selskabet har delt ejerskab med den
danske stat, hvor den danske stat ejer 33,3 %, mens de
resterende 66,6 % er ejet af Kalallit Airports Holding A/S
(og dermed af Selvstyret).

Kalaallit Airports Domestic A/S, som skal anlægge Qaqor-
toq lufthavn. Dette selskab er ejet 100 % af Kalaallit Air-
ports Holding A/S (og dermed af Selvstyret).

Konstruktionen med de 3 separate selskaber med hver sin
bestyrelse og til dels forskellig ejerkreds betyder, at der
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ikke kan krydssubsidieres mellem
Kalaallit Airports International A/S
og Kalaallit Airports Domestic A/S.

Lufthavnspakken indebærer, at
merudgiften til anlæggelse af luft-
havnene i Nuuk og Ilulissat skal
findes af Kalaallit Airports
International A/S. Dette sker ved
optagelse af lån, som beskrevet i
redegørelsen om lufthavnspakken,
der kan findes på Naalakkersuisuts
hjemmeside

Dermed forventer Naalakkersuisut
ikke, at øgede udgifter til anlæggel-
se af lufthavne i Nuuk og Ilulissat
vil medføre direkte øgede udgifter
for Landskassen. De indirekte
påvirkninger af låne optagelsen er
beskrevet i redegørelsen.

For Qaqortoq lufthavn er situationen en anden. Kalaallit
Airports Domestic A/S’ byggeri af en lufthavn i Qaqortoq
skal finansieres 100% af Landskassen. Da det første udbud
af banen viste sig at være højere end budgetteret, blev der
udarbejdet et nyt udbuds?materiale. Det andet udbud inde-
holdt både landingsbane og bygninger. Desværre viste
andet udbud sig også at være højere end budgetteret.

At udbudsrunderne har medført højere priser end budgette-
ret, ændrer ikke ved, at der skal findes en løsning, der
håndterer trafikproblemerne i Sydgrønland. 
Den løsning skal Landskassen betale og dermed er man
nødsaget til at forholde sig til, hvilke andre investeringer,
der påvirkes af anlæggelsen af lufthavnen i Qaqortoq. Dette
er nødvendigt for vores alles skyld. Når midler prioriteres
ét sted, kan de ikke samtidigt bruges et andet sted. Og selv-
om en investering kan betale sig på sigt, kan den have
nogle konsekvenser for andre områder. Det er nødvendigt at
sige højt. 
Det er IKKE det samme som at der ikke er opbakning til at
bygge en lufthavn i Qaqortoq. Men det skal gøres rigtigt,
forstået på den måde, at vi denne gang må være bedre
oplyst om konsekvenserne.

Jeg har derfor iværksat forskellige analyser, som kan vise
hvilke muligheder, der er. Når analyserne er færdige, vil de
blive fremlagt. Jeg forventer at både borgere, kommunalbe-
styrelsen og partierne vil forholde sig aktivt til de kommen-
de oplysninger og de vil blive fremlagt for Inatsisartut, så
Naalakkersuisut og Inatsisartut kan træffe en beslutning. 

Men lad mig slå fast, at ingen politiske partier har henvendt
sig til mig og foreslået at vi skal droppe lufthavnen i Qa-
qortoq. Det, der tales om, er de økonomiske forhold, hvil-
ket er naturligt og nødvendigt. Det skal der være plads til.

Du skriver, at det er misundelsesværdigt, at den danske
regering har afsat 160 milliarder til udvikling af infrastruk-
tur i Danmark. Det vil derfor glæde dig, at vi her i landet
har afsat meget mere pr. indbygger end Danmark har. De
160 milliarder kroner som regeringen i Danmark har afsat

til trafikinfrastruktur i Danmark, svarer til cirka 28.000 kro-
ner pr. indbygger i Danmark. De 2,1 milliarder kr., som
Selvstyret har afsat alene til lufthavnsudvikling i Nuuk, Ilu-
lissat og Qaqortoq, svarer til cirka 37.500 kroner pr. ind-
bygger i Grønland. Oven i det, skal vi lægge andre infra-
strukturinitiativer inden for havne, lufthavne og heliporte
m.v. i alle dele af Grønland. Vi er derfor godt med og der er
bred politisk enighed om, at infrastruktur skal udvikles i
hele landet.

Afslutningsvis vil jeg pointere, at trafiksituationen i Syd-
grønland ligger Naalakkersuisut på sinde. Derfor prioriterer
jeg et møde med kommunalbestyrelsen i Kommune Kujal-
leq meget højt. Jeg forventer at mødet kan holdes under mit
planlagte besøg i Sydgrønland i perioden 23. til 30. august.
Planlægning af mødet vil ske med Borgmesterens sekretari-
at.

Indtil mødet kan holdes, vil jeg opfordre dig til at sætte dig
ind i ”Redegørelse vedrørende lufthavnspakken og det
yderligere kapitalbehov i Kalaallit Airports International
A/S”, som jeg har vedhæftet.

Du kan finde al tilgængelig information på Naalakkersuisut
- Lufthavnspakke

Med venlig hilsen
Naaja H. Nathanielsen

Naalakkersuisoq for Infrastruktur Naaja H. Nathanielsen
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Aalisakkanik tunisinermi akit apparmata aalisartut
amerlasuut puisinniarnermut saapput – ukiullu affaani
siullermi puisit amii tunisat siorna naleqqiullugit marlo-
riaammik amerlanerulerput.

Nunarsuaq tamakkerlugu corona pillugu ajornartorsiortoq-
arnera pissutigalu gu aalisakkat, soorlu saarulliit, siornali ap
pariarujussuarput, tamannalu sinerissap qanittuani aalisartu-
nut annertuumik eqquinerluppoq.

Aammali coronap ajornartorsior titsiner naatsorsuutiginngi-
saraluamik Great Greenlandimut iluaqutaavoq, tassami aali-
sakkanik tunisinermi akit apparnerisa kingunerisaanik umi-
atsiaararsortut amerlasuut puisinniarnermut saassimammata
amernillu tunisinerulerlutik. Taama Great Greenland A/S-p
pisortaa Preben Møller Sermitsiamut oqarpoq.

Ukioq manna ukiup affaata siulliup ingerlanerani puisit
amii Great Greenlandimut tunineqarsimasut siorna piffis-
samut tassunga naleqqiullugit 4.500-t missaannik amerlane-

rupput. Siornami ammit juu-
nip naaneranut ammit 8.397-it
tunineqarsimapput, ukiorlu
manna juunip naaneranut
ammit 12.902-t tunineqar
simallutik.

Qaffariaallu puisit amerla
neru nerannik kiisalu aalisak-
kat akiisa apparsimanerannik
peqquteqarnerpaasorinartoq,
Preben Møller oqarpoq.

– Siornamut naleqqiullugu
ukioq manna puisit amerlane-
rusimasut amernik tunitsivin-
niik oqaatigineqarpoq. 

Puisillu amii amerlanerpaat
sumiiffinniit Narsamiik
Kangaamiut tikillugu tunineq-
arsimapput.
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Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naa-
lakkersuisoqarfiup juli 2021-p aallartinnerani Kom-
mune Ku-jallermit kommunip aningaasanik tiguinna-
rianik uninngasuutaanik sillimmatit tatineqariartorne-
rat iliuuseqarfigiumallugu, aningaasanik tiguinnarianik
taarsigassarsiaasa annertusineqarnissaanut akuersis-
summik kommunip qinnuteqaataa tiguaa.

Kingorna naalakkersuisoqarfiup kommunillu atorfilittaasa
qanimut ammasumik oqaloqatigiillutik, Kommune Kujal-
liup aningaasaqarnikkut ilungersornartumik inissisimanera
paaseqatigiissutigaat. Tassunga atatillugu Kommune Kujal-
liup siunissami suliffeqarfiup aaqqissuussaanerata, aaqqis-
suussaanikkullu nalimmassaanissamut suliniutit, ukiuni tul-
liuttuni aningaasaqarnikkut toqqammavianik nukittorsaaqq-
innissamik siunnerfilimmik kommunip anguniagaqarnera-
nik nassuiaateqarpoq.

Tamanna tunuliaqutaralugu Kommune Kujalliup ulloq 29.
juli 2021 aallarnerfigalugu aningaasanik tiguinnarianik taar-
sigassarsiami 25 mio. kr.-t angullugit annertuliisinnaanera
Naalakkersuisut akueraat.

Aningaasanik tiguinnarianik taarsigassarsiat piffissami
ungasinngitsumi annikillineqarnissaat, ungasinnerusorlu isi-
galugu aningaasanik tiguinnarianik pituttugaanngitsunik sil-
limatinik taarserneqarnissaa naatsorsuutigineqarpoq.

Aningaasanik tiguinnarianik sinaakkutit kommunip anin-
gaasanik tiguinnarianik uninngasuutinik sillimmatinik
nukittorsaanermut atorneqassasoq isumaqatigiissutigineqar-
poq.

Anguniakkat takorluukkallu piviusunngortinneqarnissaat
annertunerusumik qulakkeerumallugu piffissami aggersumi

kommunip Aningaasaqarnermullu Naalakkersuisoqarfiup
akornanni annertusisamik ingerlaavartumillu qanimut oqa-
loqatigiittarnissaq, kommunip naalakkersuisoqarfiullu isu-
maqatigiillutik naatsorsuutigaat.

Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalak-
kersuisoq Asii Chemnitz Narup ima oqaaseqarpoq: 

”Kommune Kujallermi pissutsit inissisimanerat paasisinna-
allugulu qanimut malinnaaffigaarput. Kommune Kujalliup
nammineerluni ilungersornartunut iliuuseqarnera, kommu-
nillu aningaasaqarnermi inissisimanerata siunissami nukit-
tuunngortinnissaanut pimoorussinera iluarisimaarparput.
Aningaasanik tiguinnarianik sillimmatit nukittunerulersin-
neqarneratigut, unammilligassat iliuuseqarfiginissaannut
eqqissilluni sulinissamut toqqammavissat pilersinneqartoq
naatsorsuutigineqarpoq.”

Borgmester Stine Egede ima ilassusiivoq:

”Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfimmut saaffigin-
nissuterput akuersaartumik paasinnittumillu tiguneqarnera
nuannaarutigaarput. Kommune Kujallermi aningaasatigut
sillimmatigissaarnerulernissamut periarfissinneqarnerput,
ulluinnarni ingerlatsinitsinnik patajaannerulersitsissaaq.
Minnerunngitsumillu Aningaasaqarnermut Nunamullu
Namminermut Naalakkersuisumik Asii Chemnitz Narup-
imik oqaloqatiginninnitta Naalakkersuisuni paasinninner-
mik periarfissiinermillu nassataqarnera nuannaarutigaarput.
Kommune Kujallermi ajornakusoornartumik aningaasaqar-
nikkut inissisimanerput siornatigulli ilisimaneqareerpoq.
Sillimmateqalernerput sukannersumik aqutsinitsinnik unit-
sitsissanngilaq. Aningaasaqarnikkut sukannersumik aqutsi-
nitta nangittumik ingerlanneqarnissaa paasineqaqquarput.”

SSii ll ll iimmmmaatteeqqaarrnneerruupp    ppiittssaannnnggoorr--
nneerraa    KKoommmmuunnee    KKuujjaall ll iiuupp    ssuull iinnee--
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Faldende fiskepriser har fået flere fiskere til at gå over
til sælfangst, hvilket har ført til indhandlingsmængder-
ne i den første halvdel af året er øget med 50 procent.

Indhandlingspriserne for fisk, herunder torsk, er siden sid-

ste år faldet markant på grund af den verdensomspændende
coronakrise, og det har især givet store udfordringer for det
kystnære fiskeri.

Men coronakrisen er til gengæld kommet Great Greenland
til gode, idet flere fiskere er gået over til sælfangst, siger
Preben Møller, der er direktør for Great Greenland A/S, til
Sermitsiaq.

Great Greenland har modtaget omkring 4.500 flere sæl-
skind i den første halvdel af i år i forhold til samme periode
sidste år. Indtil udgangen af juni sidste år blev der nemlig
indhandlet 8.397 sidste år, hvorimod der i år allerede er
indhandlet 12.902 sælskind i samme periode, og stigningen
skyldes ifølge Preben Møller højst sandsynlig faldende
fiskepriser.

– Udmeldingen fra indhandlingsanlæggene er, at der i år
har været flere sæler i forhold til sidste år. De fleste af
skindene kommer hovedsageligt fra sælskindsindhandlings-
anlæggene, der ligger på strækningen fra Narsaq til
Kangaamiut, slutter direktør Preben Møller.

- elteknik for fremtiden
- Siunissami innaallagisserineq
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De første tre måneder ved magten har budt på økono-
miske udfordringer, manglende forvaltningschefer og
corona, som har fået Stine Egede op på dupperne i det
nye embede.

Kujalleqs nye borgmester Stine Egede (IA) har i løbet af
sine første tre måneder vedmagten sat gang i flere initiati-
ver, som blandt andet skal sikre, at borgerservicen bliver
bedre og skolebørn, som bliver sendt til skolehjem i de
større byer får bedre mulighed for, at studere hjemme. Det
fortæller borgmesteren til Sermitsiaq.AG, som gør status
over de politiske tiltag siden valget.

- Vi er i gang med at oprette et journalsystem, der skal
sikre, at borgerne får den sagsbehandling, de har brug for.
Jeg ved ikke, hvor mange klager, der er, men hvis man bare
kigger på Facebook, så er der nok, at tage fat i. Vi skal
sikre bedre service og hurtigere behandlinger, siger Stine
Egede.

Der bor omkring 6.400 indbyggere i landets sydligste kom-
mune. Budgettet for 2021 i kommunen viser, at kommunen
forventer, at bruge godt 246 millioner kroner bare på social-
området for 2021. Mens befolkningens gæld til dagrenova-
tion og skorstensfejring er på godt 88 millioner kroner.

Skolebørn skal ikke sendes væk
Ét af de nye initiativer, som koalitionen IA og Atassut har
aftalt er, at skolebørn, som bliver sendt til større byer for at
færdiggør deres folkeskole, bliver formindsket.

- Vi skal sikre flere rejselærere og fjernundervisning. Nu er
vi i gang med at undersøge, hvordan vi kan forbedre inter-
net ude i bygder og fåreholdersteder. 12-årige børn skal
ikke sendes væk fra deres forældre. Alt for mange får en
større byrde, når de skal forlade deres hjem i så tidlig en
alder, siger Stine Egede.

En kommunaldirektør og en sekretær for borgmesteren er
nu blevet ansat. Men kommunen mangler stadig to forvalt-
ningschefer. Stine Egede forventer, at forvaltningscheferne

bliver ansat snarest.

- Jeg har endelig fået mig en kommunaldirektør og jeg for-
venter at resten af forvaltningschefer kommer på plads i
løbet af august. Derfra kan vi komme i gang med vores
politisk mål, siger borgmesteren.

Et stramt år
Kujalleq har i øjeblikket lånt 10 millioner kroner hos priva-
te pengeinstitutioner, kommunen kan i alt optage lån på 25
millioner kroner ifølge godkendelse fra Selvstyret. 

Økonomien har været så stram, at kommunen har været
udfordret i forhold til lønudbetaling til medarbejderne.

- Vi er i en vanskelig situation. Nogle gange har vi været på
grænsen af, at ikke kunne udbetale løn til personalet. Men
nu er den del blevet bedre nu og personale skal nok få deres
løn. De 10 personale boliger, som kommunen skal bygge i
Qaqortoq kan nu finanseres ordentligt i samarbejde med
GrønlandsBanken, siger Stine Egede.

Kujalleq har valgt, at indføre midlertidige ansættelsesstop,
al unødvendige indkøb af møbler eller lignende bliver stop-
pet, og overtimer for personale bliver ikke længere udbe-
talt, men skal tages som afspadsering. I forhold til overti-
mer, så vil borgmesteren se tiden an indtil august septem-
ber, så kan det godt være, at den midlertidige ordning for
personale bliver ophævet. Stine Egede understreger, at den
tidligere kommunalbestyrelse har kendt til kommunens
økonomi siden 2020.

- Jeg har haft en mistanke om underskud i kommunen. Men
jeg blev lidt overrasket, da jeg så tallet. Men vi må se frem-
ad og prøve, at finde en løsning. Jeg er blandt andet for-
håbningsfuld omkring de kommende miner i Kringlerne
ved Narsaq og guldminen, siger Stine Egede.

Borgmesteren forventer en hel ny organisering af kommu-
nen til sommer 2022.

JJoouurrnnaallssyysstteemm    sskkaall     ssiikkrree    
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Asasara Simon,
Qaqortumi mittarfissaq pillugu ammasumik allakki-
annut qujanaq. Oqallinneq tamatsinnut tunngassuteq-
arluni pingaaruteqarpoq, taamaattumillu mittarfissat
pillugit isertuannginnissaq Naalakkersuisut pingaar-
tippaat. Oqallinnerup matumap piviusorpalaartumik
tunngaveqarnissaa pingaaruteqartorujussuuvoq.
Isornartorsiuisoqarsinnaavoq, isornartorsiuissagaan-
nili piviusumik tunngaveqartuartariaqarluni.
Tamatumunnga isumaqatigiittugut qularinngilluinnar-
para. Taamaattumik attaveqatigiinnermut
Naalakkersuisuunivit nalaani mittarfissat pillugit
suliniut Inatsisartunut nammineerlutit 2018-imi saqq-
ummiunnikuusat, Siumukkut Demo-kraatillu taasine-
risigut Inatsisartunit akuersissutigineqarnikuusoq pil-
lugu, akissut manna iluatsillugu mittarfissat pillugit
paasissutissanik pingaarutilinnik saqqummiussilaar-
niarpunga.

Nuummi Ilulissanilu mittarfissanut ilaannakortumik anin-
gaasalersuinissamut, Qaqortumilu mittarfissamut tamakkii-
sumik aningaasalersuinissamut Naalakkersuisut Kalaallit
Airports A/S-imut 2,1 mia. koruuninik aningaasaliinissaan-
nut, Nuummi aamma Ilulissani nunanit tamalaanit mittarfiit
kiisalu Qaqortumi nunap immikkoortuani mittarfiup sana-
neqarnissaannut, ingerlanneqarnissaannut aningaasalersor-
neqarnissaannullu killiliussatut piumasaqaatit pillugit
Inatsisartut inatsisaat nr. 4, 22. november 2018-imeersumi
pisinnaatinneqarput. 2021-p qiteqqunnerata tungaanut
Namminersorlutik Oqartussat sinnerlugit Naalakkersuisut,
Kalaallit Airports Holding A/S-imut aningaasaleeqataassut-
sinik 1,472 mia. koruuninik akiliuteqarput. Taamaalilluni
aningaasaleeqataassutsinik akiliutissat 0,63 mia. koruunit
suli aningaasaliissutigineqanngillat, taakkulu siuliani taa-
neqarluni sanaartornissamut inatsit naapertorlugu ukiuni
tulliuttuni aningaasaliissutigineqassallutik.

Aappassaaneerinermi saqqummiunneqarluni allannguutis-
satut siunnersuutip kingunerisaanik, ingerlatseqatigiiffiit
pingasut KAIR maanna ingerlataraat:

Kalaallit Airports Holding A/S, Namminersorlutik
Oqartussanit tamakkiisumik pigineqartoq.

Kalaallit Airports International A/S, Nuummi Ilulissanilu
mittarfiliortut. Naalagaaffik ingerlatseqatigiiffimmut pigin-
neqataalluni 33,3 procentimik piginneqataavoq, Kalallit
Airports Holding A/S-ilu (taamaalillunilu Namminersorlu-
tik Oqartussat) 66,6 procentinik piginneqataalluni.

Kalaallit Airports Domestic A/S, Qaqortumi mittarfiliortus-
saq. Ingerlatseqatigiiffik taanna Kalaallit Airports Holding
A/S-imit (taamaalillunilu Namminersorlutik Oqartussanit)
tamakkiisumik pigineqarpoq.

Immikkut siulersuisoqarlutik, ilaatigullu piginnittut assigii-
gatik ingerlatseqatigiiffiit immikkoortut taakku pingasuusut
katitigaanerisa kingunerisaannik, Kalaallit Airports Inter-
national A/S-ip aamma Kalaallit Airports Domestic A/S-ip

akornanni aningaasartuutinik nuussisoqarsinnaanngilaq.

Mittarfissat pillugit suliniutip kingunerisaanik, Nuummi
Ilulissanilu mittarfiliornerni aningaasartuutaanerusussat
Kalaallit Airports International A/S-ip nammineerluni
matussutissarsiortussaavai. Naalakkersuisut nittartagaanni
Mittarfissat pillugit suliniut pillugu nassuiaammi allassima-
sutut, tamanna taarsigassarsitinneqarnikkut pissaaq.

Taamaalilluni Nuummi Ilulissanilu mittarfiliornerni anin-
gaasartuutit annerulernerat, Nunatta Karsianit toqqaannartu-
mik aningaasartuuteqarnerunissamik kinguneqassasoq
Naalakkersuisut naatsorsuutiginngilaat. Taarsigassarsinermi
toqqaannanngitsumik sunniutaasut nassuiaammi allassimap-
put.

Qaqortumi mittarfissamut tunngatillugu inissisimaneq allar-
luinnaavoq. Kalaallit Airports Domestic A/S-ip Qaqortumi
mittarfiliornissaa Nunatta Karsianit tamakkiisumik aningaa-
salersorneqartussaavoq. Mittarfiliassap siullermeertumik
neqeroortitsissutigineqarnerani neqeroorutit missingersuuti-
nit akisunerummata, neqeroortitsinermi atortussat nutaat
suliarineqarput. Aappassaanik neqeroortitsinermi mittarfik
illutassaallu neqeroortitsissutigineqarput. Aappassaanik
neqeroortitsinermi neqeroorutit missingersuutinit aamma
akisunerusut ajoraluartumik paasinarsivoq.

Neqeroortitsinermi neqeroorutit missingersuutinit akisune-
runeri, Kujataani angallannikkut ajornartorsiutit aaqqiivigi-
niarneqarnissaannut allannguinngilaq. 

Aaqqiivigineqarnissaa Nunatta Karsianit akilerneqassaaq,
taamaattumillu Qaqortumi mittarfiliornissami aningaasaliis-
sutit allat suut sunnerneqarnersut allatut ajornartumik isigi-
niarneqartariaqarpoq. Kikkut tamat eqqarsaatigalugit
tamanna pinngitsoorneqarsinnaanngilaq. Aningaasat siuner-
tamut ataatsimut atugassanngortissimagaanni, siunertanut
allanut ilutigisaanik atorneqarsinnaanngillat. 

Aningaasaliineq siunissami imminut akilersinnaagaluarpal-
luunniit, allanut sunniuteqarsinnaavoq. Nipituumik oqaati-

Qaqortumi mittarfissaq pillugu Simon
Simonsenip ammasumik allakkiaanut akissut

Attaveqatigiinermut naalakkersuisoq Naaja H. Nathanielsen










