


Kommune Kujallermi IA-mi ilaasortap, Stine Egedep,
kommunip borgmesterianit Kommune Kujallermi inun-
nik isumaginninnermut tunngatillugu suliassat pillugit
allatut eqqarsarluni sulisoqalertariaqarpoq. Stine Egede
(IA) taama isumaqarpoq. Taanna kommunimut qinersi-
nissamut sassassaaq. 

Tunuarsimaanngilarlu oqassalluni, qinersisartut, partiimilu
tatigippanni, kommunimi borgmesteritut inginnissani soqu-
tigissallugu.

- Sooq qinersisoqalermat Inunnik Isumaginnittoqarfik
”soqutiginarseriataartutut ippa", apeqqusiivoq.
- Maannali qinersilernermi saqqummiunneqarmat tupi-
ginngitsuunngilara, tassami ukiunut sisamannguanut piler-
saaruteqarsimaneranik takusassaqanngilagut, tusagassiorfin-
nut nalunaaruteqarluni allappoq.

Qamiteringasuarnerunani pilersaarusiortariaqarpoq
Sermitsiaq.AG-mut itisiliivoq kommunip inunnik isumagin-
ninnermi suliassarpassui pillugit allatut eqqarsarluni sulinis-
saq pisariaqarlersutut isigalugu.

- Pilersaarusiunngippallaarneq pissutaalluni inunnik isuma-
ginninnerup iluani ilaatigut aningaasaleeqqittoqartariaqar-
tarsimavoq, oqarpoq ukiumullu ikinnerpaamik 5 milliuunit

koruuninik aningaasaleeqqittoqartuarsimanera taallugu.

- Tassa imaaliallannerinnarmik aaqqiipallanniarnerinnaasar-
poq, siunissarli ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu aaqqiissu-
tissanik peqartoqarani. Ataavartussanik pilersaarusiornerit
pisariaqarsoraakka, oqarpoq.

Allatulli aaqqiisinnaanermik nammineq isummani maanna
saqqummiukkusunngilai, partii tunuliaquttani oqaloqati-
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geqqaarusukkamiuk.

Kiista: Suliarpassuit aallartereerput
Kommunemi borgmester Kiista P. Isaksenip, inunnik isu-
maginninnerup iluani assigiinngitsunik unammilligassaqar-
simasoq oqaatigaa. Ilaatigut sulisussanik atorfinitsitsiniar-
neq ajornakusoortarsimavoq. Aammali inunnik isumagin-

ninnerup iluani suliniutit pitsanngoriartitsisut arlallit, ukiuni
sisamani kingullerni aallartinneqarsimapput.

- Kommunitta iluani ulloq unnuarlu angerlarsimaffimmik
pilersitsivugut, taamaasillutik meeqqat angerlarsimaffiup
avataanut inissinneqartut kommuninut allanut nuutsinneqar-
tannginnissaat angullugu. Meeqqat sungiusaminniiginnar-
sinnaalerput taamaasillutik, borgmesteri oqarpoq.

- Ukiuni sisamani kingullerni anguniagarisimasagut aallaa-
vigalugit sulivugut. Taamatullu missingersuutit ukiumoortut
tunuliaqutaralugit ingerlatsilluta. Annertunerusumik pisa-
riaqartitsisoqartillugu aningaasaqarnermut ataatsimiititalia-
mut kommunalbestyrelsemullu suliat ingerlatinneqartarput.
Soorunamilu pisariaqartitsineq aallaavigalugu aningaasa-
leeqqittoqartarluni, Kiista P. Isaksen oqarpoq ataatsimiitita-
liamilu suleqataasut tamaasa qutsavigalugit.

Taassuma erseqqissarpaa kommunimut qinersinermi kingul-
lermi 2017-imi partiinik allanik suleqateqarnissamut
Siumut mattussisimanngitsoq. Taamaattoq partiit allat sule-
qataarusugatik tunuartersimasut.

Kissaatinut inissaqarnerulerpoq
Kommune Kujallermi borgmesterip oqaatigaa kommunimut
qinersinerup kingulliup kingorna kommunip aningaasaqar-
niarnera pitsanngortinniarlugu suliniutit arlallit aallartinneq-
arsimasut. Maannali inuerukkiartorneq unitsinneqarsimaler-
poq, illuatungaanullu saatinneqarsimalluni. Sanaartornerit
assigiinngitsut aallartissimalerput, soorlu Nanortalimmi
Narsamilu utoqqaat illuannik sanaartorneq, inissialiortiter-
neq meeqqeriviliornerillu. Suliniutillu kommunip aningaa-
saqarneranik kaaviiaartitsinerulerput.

- Aningaasaqarneq ingerlalluarnerulermat, taava aamma
qulatinngilluinnarpara kissaatit annertuut, soorlu kulturhusit
aamma multihalit visitorcenterillu, piviusunngortitsinissaat
akissaqarfiginerulissagigut, Kiista P. Isaksen oqarpoq.
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I slutningen af december besluttede bestyrelsen for
Innovation South Greenland at hylde ildsjæle og iværk-
sættere i Kujalleq ved at uddele priser for følgende:
Årets Ildsjæl, Årets Iværksætter indenfor henholdsvis
Virksomheder, Turisme, Fødevarer, Råstoffer og Fiskeri. 
Derudover gav bestyrelsen en særlig pris “Elia Prisen”,
der gives en iværksætter eller virksomhed som er rolle-
model for jobskabelse, optimis-
me og kreativitet i Kujalleq. 
Elias Nielsen var en ukuelig og
innovativ foregangsmand inden-
for, fiskeri, landbrug og fårehold i
Kujalleq, der gennem sin iværks-
ætterånd var med til at opstarte en
række virksomheder. 

Den centrale målsætning er at
Kujalleq bliver en selvbåren
region med gode erhvervs- og
beskæftigelsesmuligheder, hvor
udviklingen er baseret på fiskeri
og fiskeindustri, landbrug og
dyrehold, råstofindustri, turisme
samt fødevareindustri.

En innovativ erhvervsudvikling
skal være baseret på virkelyst,
samt velfunderet og vedvarende
eksperimentering for at fremme
udnyttelsen af såvel levende som
ikke-levende ressourcer gennem

innovation og jobskabelse for at skabe bedre vilkår for
iværksættere for at kunne gøre det muligt at reducere
import og fremme eksport, ligesom der skal skabes overblik
over de hindringer og problemer for erhvervsudviklingen
og finde løsninger herpå.

IInnnnoovvaattiioonn    SSoouutthh    GGrreeeennllaanndd    hhyyll--
ddeerr    ii llddssjjæællee    oogg    IIvvæærrkkssæætttteerree    



Bestyrelsen for Innovation South Greenland A/S har
uddelt priserne ud fra følgende kriterier:
Innovation
Foregangsmand/-Kvinde 
Iværksætterånd 
Idérig 
Inspirerende 
Motiverende 
Rollemodel 

Bestyrelsen har givet nedenstående priser for 2020: 
Elia Prisen blev givet til Sermeq Helicopters ved Pilu
Nielsen, Qaqortoq.  Pilu Nielsen har gennem god planlæg-
ning, samarbejde og risikovillighed formået at stifte et
kommercielt sydgrønlandsk helikopterselskab udover de
etablerede. 

Iværksætterprisen inden for Turisme blev givet til Taser-
miut Camp, Nanortalik. Freddy Christensen og Salik Parbst
Frederiksen har udviklet et turist selskab der med lokale
guider arbejder på at give turister enestående oplevelser i
storslået natur ved Nanortalik i international standard. 

Iværksætterprisen inden for Fiskeri blev givet til Ortooraq
Nielsen, Ammassivik & Eqalugaarsuit. Ortooraq Nielsen og
Elias Nielsen har gennem mange års ihærdighed arbejdet
og udviklet Asimit Aps der indhandler torsk, hvalkød og
kartofler i Ammassivik og Eqalugaarsuit med henblik på
salg til hele hjemmemarkedet. 

Iværksætterprisen inden for Fødevarer blev givet til Sofus
Frederiksen, Narsap Ilua. Sofus Frederiksen har gennem et
mangeårigt pionerarbejde overgået fra fårehold til kvæg-
hold, der indebærer at han i dag har en kvægbestand på
over 200 dyr. Derudover søger han hele tiden at øge selv-
forsyningen af foder til kvægene gennem udbygning og
kultivering af marker. 

Iværksætterprisen inden for Råstoffer blev givet til
Tanbreez. Igennem 20 år har Greg Barnes, som er en af de
mest internationalt anerkendte geologer i verden, arbejdet

målrettet på efterforskning for at kunne udvinde sjældne
jordarter i Kujalleq. Projektet er banebrydende, da udvin-
ding af sjældne jordarter vil skabe beskæftigelse og
erhvervsudvikling inden for følgevirksomheder heraf. 

Iværksætterprisen inden for virksomheder blev givet til
INUA CARE, Qaqortoq. Igennem en årrække har INUA
CARE udviklet sig fra en lokal til eksporterende virksom-
hed der producerer, markedsfører og sælger plejeprodukter.
Produkterne er baseret på unikke, eksklusive urter og plan-
ter fra den grønlandske natur. 

Årets ildsjæl blev givet til Peter Erik Thomsen, Qaqortoq.
Peter Erik Thomsen har gennem sit virke som foregangs-
mand inden for foreningsliv, især inden for idræt. Han har
aktivt engageret sig med oprigtig interesse for sine med-
mennesker for at skabe og udvikle et godt liv for børn og
unge. 

“Innovation South Greenland er sat i verden for at vende
udviklingen og skabe erhvervsudvikling i Kujalleq. Derfor
har  bestyrelsen for Innovation South Greenland A/S fundet
det naturligt at hylde vores ildsjæl og iværksættere da de
har stor betydning for at fremme og skabe håb om
erhvervs- og beskæftigelsesudvikling i Kujalleq ved at give
dem priser i 2020”, siger formanden for bestyrelsen Ras-
mus Chr. Rasmussen og bestyrelsesmedlem Simon
Simonsen.
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Kommune Kujallermi kommunalbestyrelsimi ilaasor-
tap Benjamin Kielsenip (S) Narsap eqqaani aatsitassar-
siornissaq tapersersorunnaarpaa.

Greenland Mineralsip Narsap eqqaani aatsitassanik qaquti-
goortunik piiaanissaanut Benjamin Kielsen siornatigut
tapersersuisareersimalluni maanna suliniummut tapersersui-
unnaarluni nalunaaruteqarpoq.

Suliniut kujataani fenruaarimi tusarniutigineqassaaq.
- Aalisartut, piniartut aamma savaateqarnermik inuussutis-
sarsiuteqartut ernumassutaat tusaavakka. Nunalerineq pillu-
gu Siunnersuisoqatigiinni aamma ilaasortatut qanimut oqa-
loqatigisarpakka, ernumassutaallu paasisinnaavakka. 

Tamakku pissutigalugit suliamut tapersersuiunnaarpunga,
Kommune Kujallermi kommunalbestyrelsimi ilaasortaq
Benjamin Kielsen Sermitsiaq.AG-mut oqarpoq.

Innuttaasut illoqarfik qimakkusukkaat
Narsami innuttaasut arlaqartut siornatigut piiaanissamut
akuersaarsimasut, maanna akerliulersimasut Benjamin
Kielsenip malugaa.

- Aatsitassarsiorfik ammassappat innuttaasut arlaqartut oqa-
riartuuteqareerput illoqarfik qimanniarlugu. Aamma nam-
mineerlunga aperisarsimavunga, illoqarfimmi maani kikkut
inooqatigerusuppakka? Aatsitassarsiornermik suliaqartut
imaluunniit maannakkut illoqarfeqatikka? 
Apeqqut taanna uannut ajornanngilaq, tassami maannakkut
illoqarfeqatikka soorunami inooqatigerusuppakka, oqarpoq.

Naak partii ilaasortaaffigisaa, Siumut, uranitalinnik piia-
anissamut akuersaaraluartoq, Benjamin Kielsenip partii
qimannianngilaa.

- Kujataani Siumumi grupperput nalunaarfigereerpara suli-
niummut akerliulerlunga. Tupaallaatigisannik saaffigineqar-
tarpunga tapersersorneqarlunga. Kuannersuup eqqaani aat-
sitassarsiornissaq akerlerilerpara, sumiiffimmi allami urani-
talinnik piiaasoqalissappat nalilersueqqaassaanga taperser-

suissanerlunga tapersersuissannginnerlungaluunniit,
Benjamin Kielsen oqarpoq.

Suut aarleqqutigigakkit isummat allanngortippiuk?
- Aatsitassarsiorfiup ammarneqarnerata pissutigisaanik
innuttaasooqatitta aallarnissaat inooqataaffigisinnaanngin-
nakku taamatut aalajangerpunga. Ernumasut tusaavakka,
aallarnissaallu kissaatiginngeqaara. Aamma kemiskimik
aatsitsiveqalernissaa akerlerisuaannarnikuuara, akivoq.

Coronap nalaani tusarniaaneq
Kujataani aatsitsiviup piiarneqalernissaanut tunngatillugu
tusarniaasoqassaaq februaarimi. Narsami innuttaasut peqa-
taatinneqarluarnissaat Benjamin Kielsenip kissaatigaa.

- Illoqarfittami siunissaa eqqartorneqassaaq, aamma apeqq-
ut taanna pillugu illoqarfitsinni aalassassimaartoqarpoq.
Taamaattumik uggornarpoq tusarniaaneq coronap nalaani
ingerlanniarneqarmat, tassami inuit 100-innaat isersinnaas-
sapput tusarniaanermi. Tusarniaasoqassappat arlaleriarluni
tusarniaasoqartariaqarpoq, innuttaasut amerlanerpaat peqa-
taanissaat anguneqassappat, oqarpoq

KKuuaannnneerrssuuaarrmmuutt    ssuull iinniiuummmmuutt
SSiiuummuummii    ppooll iitt iikkeerriimmiitt    
aakkeerr lleerriinneeqqaalleerrppooqq



Nukissiorfiit Nunap Immikkoortua Kujalleq Alluitsup Paa-ni 
nunaqarfimmi nakkutilliisussamik suleqatissarsiorput

Nukissiorfiit Alluitsup Paa-ni nunaqarfimmi nakkutilliisussamik sulisussarsiorput, atorfik 
inuttalerneqassaaq 1. marts 2021. 

Suliassanik akisussaafigiligassat ulluinnarnarni innaallagissiorfimmi nakkutilliineq, kiisali imeqarfimmi 
ikiortaasarneq, illuutigisanik, atortorissaarutinilli aserfallataaliorneq.

Suliassat
Suliassat pingaarnerit innaallagissamik, imermillu siaruarterinermut aqqutinik taakkulu atortuinik 
ikkussukkanik nakkutilliineq, tassunga ilanngullugit illuutinik aserfallataaliorneq.

Pineqartut saniatigut sulissarititaasut ilagaat:
• Ullormut elværkimi, imeqarfimmilu ingerlatsineq, sinaatigullu illuutigisani, innaallagissap, erngup aqqutaanik 

nakkutilliineq, ilaalu ilanngullugit. 
• Ingerlatinermmi ajutoortoqarpat, amigaatigisat nalunaarutigissallugit Qaqortumi teamlederimut.
• Alluitsup Paa-ni innaallagissiorfimmi ingerlatsinermi nalunaarsuinerit Qaqortumi teamleder-imut 

ingerlateqqittassallugit.  
• Ulluinnarni innaallagissiorfimmik kiisalu imeqarfimmik taakkununngalu attuumassuteqartunik atortunik 

ingerlatsinerup aamma aserfallatsaaliorneq isumagisarnissaat.
• Atuisunut imermik pajuttuisarnermi ikiortaasarneq.
• Aqqusernit qulliinik aserfallattaaliorneq.

Qaqortumi teamlederip ataani inissisimassaatit, sapaatip akunneranut 40 tiimit sulisassaatit. 

Suliqat ujartugarput, piumasaqaatit
• Naleqquttumik ilinniaqarsimaneq soorlu skibsmontør, maskinarbejder assigisaanilluuniit. 
• Suleqatiginninnissamut piumassusilik aamma suliassanut assigiingitsunut nikeriasaarsinnaaneq.
• Piffissaq eqqorlugu aammali namminersorni sulisinnaasoq.
• PC-mik atuisutut ilisimasalik. 
• Alluitsup Paa eqqaalu nalunagu.
• Lastbiilinut kørekorteqarneq, imaluunniit pisaarusussuseqarneq.

Qinnuteqartup piareersimaffigissavai suliffiup kingorna ajutoornermi kiisalu sapaat akunnerata naanerani 
sulisinnaasalluni (Rundering).

Atorfeqartitaanermi neqereerutit:
• Suliffik pissangatoq, nuannersoq, team-ta suleqatigiineq.
• Periarfissaqarputit suliffinni isumatit malillugit sunniuteqarsinnaagavit.
• Periarfisat pitsaasut inuttut, ilinniagaqarnermullu ineriartornissamut.

Atorfeqartitaanermi atugassarititaasut
Akissarsianut aamma atorfeqartitaanermi atugassarititaasut ingerlanneqassapput Naalakkersuisut aamma
pineqartup kattuffiata isumaqatigiinniarsinnaatitaasup isumaqatigiissutai tunngavigalugit. 
Atorfinitsitsinermi qaammatit pingasut ingerlaneri misiliutaassapput. 

Atorfimmut atatillugu inimik innersuussisoqanngilaq.

Paasissutissat takuneqarsinnaaput, takuuk: www.nukissiorfiit.gl

Suli paasisaqarusuppit?
Atorfik pillugu paasissutissat amerlanerusut piniarneqarsinnaapput nunaqarfinnut teamleder-imut 
Søren Pedersenimut saaffiginnilluni tlf.nr. . (+299) 64 78 02 mobil. 49 36 43. Aningaasarsianut aamma 
atorfeqartitaanermut atugassarititaasut nalinginnaasut pillugit apeqqutit hr@nukissiorfiit.gl -imut 
nassiunneqarsinnaapput.

Qinnuteqarfissaq ulloq kingulleq:
Februaari 15.-iat 2021.



IA: Overraskende melding
fra Kujalleq-borgmester
IA’s stemmesluger i Kommune Kujalleq, Stine
Egede, undrer sig over, at kommunens borgmester
har en ti års plan på socialområdet klar lige på fal-
derebet af valgperioden.

Der skal en ny tilgang og bedre planlægning til
for at løfte socialområdet i Kommune Kujalleq.
Det mener Stine Egede (IA), der nu melder sig på
banen i kommunalvalget i landets sydligste kom-
mune. Hun lægger heller ikke skjul på, at hun er
klar til at overtage posten som borgmester, hvis
vælgerne og baglandet støtter hende.

- Hvorfor er socialområdet pludselig blevet ”inter-
essant”, spørger hun retorisk. Jeg er forundret
over udmeldingen kommer lige her op til valget,
idet der i de sidste fire år ingen synlige planer har
været for området, lyder det fra Stine Egede i en
pressemeddelelse.

Planer fremfor brandslukning
Stine Egede uddyber, at hun mener, der er behov for
nytænkning for at klare de mange sociale udfordringer,
kommunen har.

- For lidt planlægning har betydet, at man bare har spyttet
flere penge i socialområdet uden nogen nytte, siger hun
og hentyder til ekstrabevillinger på området. Det er at prak-
tisere brandslukning, i stedet for at fokusere på langsigtige
løsninger, siger hun og hentyder til de ekstrabevillinger,
der hvert år overstiger fem millioner kroner.

Hun ønsker dog ikke at løfte sløret for sine egne ideer på
løsninger, før hun har snakket med sit bagland.

Kiista: Vi har gjort meget
Borgmester i kommunen, Kiista P. Isaksen erkender, at der
har været udfordringer på socialområdet. Kommunen har

været udfordret med at ansætte blandt andet sagsbehandle-
re. Hun nævner flere tiltag, som har løftet socialområdet de
seneste fire år.

- Vi har blandt andet etableret et børnehjem i vores kommu-
ne, så de børn, der skal anbringes udenfor hjemmet ikke
sendes til andre kommuner i landet. Det baner vejen for
bedre trivsel for børnene, siger borgmesteren.

- Vi arbejder med vores målsætninger som grundlag. Og
vores forvaltning arbejder på baggrund af godkendte bud-
getter. Når der opstår behov om flere midler, behandles
sagerne i både økonomiudvalget og af kommunalbstyerel-
sen. Vi har selvfølgelig givet ekstrabevillinger ved behov,
siger Kiista P. Isaksen og takker samtlige udvalgsmedlem-
mer for godt samarbejde.

Hun understreger, at Siumut ved kommunalvalget i 2017
ikke har udelukket nogen partier i forhold til samarbejde,
men at flere partier selv har meldt sig ud af forhandlinger-
ne.

Der er plads til ønsker
Borgmesteren forklarer, at
kommunen har måttet tage
tilløb for at få de økonomiske
hjul startet efter sidste kom-
munalvalg. Og nu, da affolk-
ningen er stoppet og udviklin-
gen vendt, og flere anlægsop-
gaver startet, giver den for-
bedrede økonomi mulighed
for realisering af ønsker:

- Nu går økonomien bedre.
Derfor tror jeg fuldt ud på, at
vi også kan have råd til at
realisere ønsker som kultur-
hus, multihal og visitorcentre,
siger Kiista P. Isaksen (S).

Sydgrønlands El ApS
V/ Per Holm

Alt I El udføres
Per Holm . . . . . . . . . . . . . . . 49 45 19
Jørgen Andreassen . . . . . . . 49 46 58
Værksted . . . . . . . . . . . . . .   64 34 81
Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64 19 41

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



Nukissiorfiit Distrikt Kujalleq søger en bygdepasser i
Alluitsup Paa

Nukissiorfiit søger en bygdepasser i Alluitsup Paa til tiltrædelse 1. marts 2021.

Du vil have ansvaret for drift og vedligeholdelse af bygdeelværket og medhjælp til vandværket med 
tilhørende bygninger og tekniske installationer. 

Arbejdsområde
Dit primære arbejdsområde er drift og vedligehold af bygdeelværket og medhjælp til vandværket med 
tilhørende bygninger og tekniske installationer. 

Derudover vil dine arbejdsopgaver blandt andet være:
• Drift og vedligehold af bygdeelværk og medhjælp til vandværk med tilhørende bygninger, 

vandledningsnet osv.
• Indrapportering af driftsforstyrrelser, fejl og mangler til teamleder i Qaqortoq
• Indrapportering af driftsdata for elværk i Alluitsup Paa til teamleder i Qaqortoq
• Løbende effektivisering og optimering af drift og vedligehold af alle installationer i Alluitsup Paa
• Medhjælp til Vandkørsel til kunder
• Vedligehold af gadebelysning

Du vil have reference til teamlederen i Qaqortoq og have en arbejdstid på 40 timer om ugen.

Vi søger en kollega, der:
• Har en faglig relevant uddannelse f.eks. skibsmontør, maskinarbejder mv.
• Er samarbejdsvillig og fleksibel
• Er mødestabil og selvstændig 
• Har kendskab til PC på brugerniveau
• Har kendskab til lokalområdet i Alluitsup Paa.
• Har Kørekort til lastbil eller villig til at tage det.

Vedkommen skal deltage i runderinger og eventuelle udkald efter arbejdstid og i weekenden.

Vi kan tilbyde dig:
• Et spændende job i et hyggeligt miljø, hvor vi arbejder sammen som et team
• Gode muligheder for at præge stillingens indhold
• Gode muligheder for personlig såvel som faglig udvikling.

Ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og
pågældende forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er med 3 måneders prøvetid. 

Der kan ikke stilles personalebolig til rådighed i forbindelse med stillingen.

For mere information om Nukissiorfiit, se: www.nukissiorfiit.gl.

Vil du vide mere?
Spørgsmål om stillingen eller praktiske forhold ved eventuel ansættelse, kan stiles til Teamleder Søren
Pedersen, tlf. 64 78 02, mobil: 49 36 43 Spørgsmål af mere generel karakter stiles til hr@nukissiorfiit.gl 

Ansøgningsfrist:
15. februar 2021



Eqqaaniut
Angut ukiorpassuarni pisortat suliffeqarfiutaanni sulilluar-
nermigut peqatigiiffilerisarnermigullu sunniuteqarluarsima-
soq toqukkut qimaguppoq.
Angut inuppassuarnut ikinngutaalluartoq, inoqatiminut
asannittoq, sullisserusuttoq, nuannaarnissaminillu nuannari-
salik Peter Erik Thomsen, kujataani inerisaaqataanissamut
piumassuseqarluartut ilaat annaavarput.
Peter Eriup inuppalaartuunini, inoqatiminut ikiuersuttuunini
aammalu sullisserusuttuunini ilisarnaatigigai maluginiarsi-
mavara. Taamaattuugami ataqqineqarluni suleqatigineqarlu-
nilu ilisarisimanitserpassuaqarpoq.
Peter Erik ukiuni 50-ini pisortat suliffeqarfiutaanni suliner-
mini Dronning Margrethep nersornaasiuttagaanik saqqar-
mioqarpoq. Upalungaarsimanermik suliaqarnermini pit-
sanngorsaajuarnissamik siunertaqarluni sulisimavoq, ilisi-
masaminillu ingerlatitseqqittuarnermigut anguniagaqartuar-
nermigullu ineriartortitsineq annertooq sunniuteqaqataaffi-
galugu.  
Tunniusimalluni ukiorparujussuarni sulisimaneranut kom-
munitsinniit qutsatissaqarfigaarput, sulerusussuseqarnermi-
gummi maligassiuisuunera tunissutaavoq annertooq.
Suliffimmini tunniusimalluni sulinermi saniatigut timersor-
nikkut peqatigiiffilerinermilu annertuumik suliaqarsimavoq.
Meeqqammi inuusuttuaqqallu isikkamik arsarnermi sungiu-
sartakkani inoqatinilumi allat ajunngitsumik ingerlanissaat
peqatigiiffilerinini aqqutigalugu qulakkeerinneqataaffigalu-
gu sulilluarsimavoq.
Nammineq kajummissutiminik sulilluarsimanera pillugu
decembarip qaammataani Innovation South Greenlandip
maligassiuisutut nersornaataanik nersornaaserneqarpoq.
Peter Erik Thomsen ukiorpassuarni upalungaarsimanermut
pisortatut sulereerluni 2020-mi soraarningorpoq, kingornalu
nappaassuarmik napparsimanerminik toqquteqarluni. 
Peter Eriup nulia, qitornai, ernutai, ilaqutaasut ikinngutaalu
qimagaaneranni qamanngavik misiginneqatigingaarpakka,
Peter Eriummi siusippallaamik qimagunnerani annaasaq
tamanut annertoqaaq, maqaasinerurujussuarmillu misigif-
fiussaaq.
Sulerusussuseqarnermini inuiaqatigiinnut tunniussimasai
ataqqillugit qujaniarluta eqqaamasassaraagut. 
Peter Erik Thomsenip eqqaaneqarnera ataqqinartuuli.
Kommune Kujallermi kommunalbestyrelse sinnerlugu,

Kiista P. Isaksen

Mindeord
En mand, der gennem sit hengivne arbejde hos det offentli-
ge i mange år og tillige gennem sit foreningsarbejde har
haft en stor indflydelse, er afgået ved døden.
Vi har mistet en mand, der var en sand ven blandt mange,
der viste kærlighed til sine medmennesker, der ønskede at
hjælpe andre, der yndede at være glad og der udviste stor
viljestyrke til at deltage i udviklingen af Sydgrønland, Peter

Erik Thomsen.
Jeg har lagt mærke til, at Peter Erik var kendt for sin ven-
lighed, sin hjælpsomhed over for andre og tjenstivrighed.
Således samarbejdede man med ham med respekt, hvortil
han havde en bred bekendtskabskreds.
Peter Erik modtog Dronningens fortjenstmedalje for sin 50
års virke hos det offentlige. Under sit arbejde med bered-
skabet havde han altid bestræbt sig på fortsat at forbedre
forholdene, og gennem videreførelse af sine erfaringer og
konstante bestræbelser på at opnå gode resultater har han
formået at deltage i den omfangsrige udvikling.
Fra kommunens side har vi meget at takke ham for hans
mangeårige virke, efter som hans dedikerede arbejdsindsats
som rollemodel har været en stor gave for os.
Ved siden af sin hengivenhed til sit arbejde har han ydet en
stor indsats i sports- og foreningslivet, da han har arbejdet
ihærdigt med fodboldspillere blandt børn og unge, som han
var træner for, og gennem sit foreningsarbejde har han end-
videre deltaget i at sikre en positiv udvikling blandt sine
andre medmennesker.
På baggrund af sit effektive frivillige arbejde modtog han
Innovation South Greenlands pris for sit virke som rollemo-
del.
Efter sit mangeårige virke som beredskabschef blev Peter
Erik Thomsen pensioneret i 2020, hvorefter han afgik ved
døden på grund af sin kræftsygdom.
Jeg har min dybeste medfølelse over Peter Eriks kone,
deres børn, familie og venner for tabet af ham, da Peter
Eriks alt for tidlige bortgang har været et stort tab for alle
og afstedkommet et kolossalt savn.
Med respekt for hans ihærdige arbejdsindsatser han har
givet til samfundet vil vi erindre dem med ære og taknem-
melighed.
Æret være Peter Erik Thomsens minde.
På vegne af kommunalbestyrelse i Kommune Kujalleq,

Kiista P. Isaksen



Kalaallit Airports Qaqortumi timmisartoqarfissap mit-
tarfissaanik naammaginartumik akilimmik sanasussar-
sioqqippoq.
Sisamanngornermi januaarip arfineq-aappaanni Qaqortumi
timmisartoqarfissaq suliariumanittussarsiuuteqqinneqarpoq,
paasinarsivorlu suliariumannittussarsiuussinermi siullermi
Namminersorlutik Oqartussat akuerisinnaanngisaannik
missingersuutit sinnerlugit neqeroortoqarsimanera pissuti-
galugu suliariumannittussarsiuussineq taamaatiinnarneqarsi-
magaluartoq neqeroorutigineqartoq allanngortinneqarsi-
manngitsoq.

Martsip aqqaneq-aappaata tungaanut suliariumannittussar-
siuussineq ingerlanneqassaaq, aamma mittarfinnik ingerlat-
seqatigiiffiup ingerlatseqatigiiffiit suliariumannittussarsiu-
ussinermi siullermi neqerooruteqarsimasut attaveqarfigisi-
mavai.

- Suliassaq taannarpiaq suliariumannittussarsiuuteqqinneq-
arpoq, allaanerussutigilaarpaali sanaut maanna timmisartoq-
arfiup illutassaata sananeqarnissaanut aamma neqerooruteq-
arsinnaanerat, Kalallit Airportsimi pisortaq Jense Lauridsen
oqarpoq.

Suliassaq anginerusoq
Timmisartoqarfiliorniarneq decembarip 16-ianili suliariu-
mannittussarsiuunneqalersimavoq, neqeroortueqarniartullu
kingusinnerspaamik martsip aallaqqaataani neqeroorum-
minnik tunniussereersimassallutik.

Suliassat marluunerisigut - tassa mittarfi-
liorlunilu illutassanik sanaartornissaq - san-
sut suliassanut marluusunut neqeroorsinnaa-
nerannik periarfissiisoqarpoq. Taamaalilluni
suliassaq annerulerpoq, neriuutaavorlu aki-
gititassatut neqeroorutigineqartut Kalaallit
Airports Domesticimit Namminer-sorlutillu
Oqartussanit akuerineqarsinnaassasut,
ingerlatseqatigiiffimmit nassuiaatigineqar-
poq.

For anden gang forsøger Kalaallit Airports at finde en
entreprenør, der vil etablere landingsbanerne til den nye
lufthavn i Qaqortoq til en fornuftig pris.
Torsdag den 7. januar blev udbudsmaterialet til den nye
Qaqortoq Lufthavn sendt i udbud, og det viser sig, at
udbudsmaterialet ikke er ændret en tøddel, selv om den før-
ste udbudsrunde blev aflyst, fordi de indkomne bud over-
skred budgettet i en grad, der var uspiseligt for Selvstyret.
Der afholdes licitation den 12. marts og lufthavnsselskabet
har været i kontakt med de selskaber, der deltog i den første
udbudsrunde.

- Der er tale om et gen-udbud af samme projekt dog med
den lille forskel, at entreprenørerne nu også kan byde på
bygningerne samtidig, oplyser direktør i Kalaallit Airports
Jens Lauridsen.

Større opgave
Lufthavnsbygningerne blev allerede sendt i udbud den 16.
december, og licitationen for den del holdes den 1. marts.
At begge projekter - anlæggelsen af landingsbaner og byg-
geriet af en terminalbygning – er i spil giver mulighed for,
at entreprenørerne kan byde samlet på begge opgaver.
Dermed vokser opgaven betydeligt, og håbet er, at den
samlede pris ender med at blive spiselig for Kalaallit
Airports Domestic og Selvstyret, lyder forklaringen.

KKuujjaattaaaannii     tt iimmmmiissaarr ttooqqaarrff iissssaaqq    aall llaannnngguuuu--
tteeqqaarr ttiinnnnaagguu    ssuull iiaarriiuummaannnniittttuussssaarrssiiuuuutteeqq--
qqiinnnneeqqaarrppooqq

SSyydd-- lluufftthhaavvnn    sseennddtt    ii     uuddbbuudd    uuddeenn    æænnddrriinngg

Biilimut allagartartaarniarpit?
Kørekort til bil?

Attavigiuk / Kontakt
jenskielsen@gmail.com

Mobil: 49 42 93



Decemberip naalernerani Innovation South Greenland
A/S-imi siulersuisut aaliangerpaat inuit suliffeqarfiillu,
Kommune Kujallermi innuttaasuniit suliffeqarfinniillu
innersuussutigine qartut aallaavigalugit, nersornaaser-
neqassasut. 

Taassumap saniatigut siulersuisut immikkut ittumik
`Nersornaat Elia` tunniuppaat. Taanna tassaavoq kujataani
aallarnisaasumut imal.
suliffeqarfimmut maligas-
siuisumut, soorlu suliffeq-
arfiliornermut, isumalluar-
nermut nutaaliornermullu
tunngasoq. Elia Nielsen
tassaasimavoq inuk qasu-
suilluni nutaaliortuullunilu
aalisartuunikkut, nunaleri-
nikkut savaateqarnerullu
iluani kujataani siuttuusi-
masoq. Nutaaliorneq
aqqutigalugu kujataani
suliffeqarfiit arlallit
aamma aarlarnisaaqataaf-
figisimavaai. 

Uani siunertarpiaavoq
Kujataata imminut nam-
massinnaasumik ingerla-
lernissaa. Piffik inuus
sutissarsiornikkut suliffeq-
arnissamullu periarfissaq-
arluartoq. Ineriartorneq

aalisarnemiit, aali sakkerivinniit, nunaateqarnermiit, uuma-
suuteqarnermiit, aatitassalerinermiit, takornariaqar nermiit
nerisassiornermiillu aallaavilik. 

Inuussutissarsiornikkut nutaaliorneq piumassuseqarnermiit
aallaveqassaaq. Pisuussutit uumassusillit uumaatsullu misi-
ligarnerisigut, nutaaliorneq aqqutigalugu nioqqutissanik
tikisitsisarneq millisarneqassaaq avammullu nioqquteqarneq

IInnnnoovvaattiioonn    SSoouutthh    GGrreeeennllaanndd
AA//SS--pp    ssuull iinniiuutteeqqaarr lluuaarr ttuutt    aaaall--
llaarrnniissaaaassuull lluu    nneerrssoorrnnaaaasseerrppaaaaii     



allisarneqassalluni. Inuussutis sarsiornermi aporfiisinnaasut
ajornartorsiutaasinnaasullu misissorneqassapput aaqqinne-
qas sallutillu. 

Innovation South Greenland A/S-imi siulersuisut
Nersornaatit ukua aallaavigalugit tunniussimavaat: 
Nutaaliorneq 
Siuttuuneq 
Aallarnisaanermik anersaaqarneq 
Isumassarsillaqqissuseq 
Isummersiuineq 
Malitassaq

Siulersuisuniit inuit ukua nersornaaserneqartussatut aalian-
giunneqarsimapput: 
Nersornaat Elia Sermeq Helicopters, Pilu Nielsen
Qaqortoq-mut tunniunneqarpoq. Pilu Nielsenip pilersaaru-
siorluarnermigut, suleqataalluarnermigut, aarlerinarsinnaa-
sumik sulerusussuseqarnermigut kujataani qulimiguullit
atorlugit inuussutissarsiummik pilersitsisimavoq, aallartere-
ersimasut saniatigut.

Takornarialerinermik tunng. aallarnisaanermik nersornaat:
Tasermiut Camp, Nanortalik-mut tunniunneqarpoq. 
Freddy Christensen aammalu Salik Parbst Frederiksen
takornariaqartitsivik aallartissimavaat, nunagisami guide-t
atorlugit takornarissat pinngortitami imaannaan ngitsunik
misigisaqartinnissaannik imalinnik. Taamaasilluni
Nanortalik avatataaniit ilisimaneqarnera qaffartissimallugu
aamma. 

Aalisarnermik Piniarmillu tunng. nersornaat: Ortooraq
Nielsen, Ammassivik, Eqalugaarsuit & Qorlortorsuaq-mut
tunniunneqarpoq. 

Ortooraq Nielsen aamma Elias Nielsen ukiorpassuarni
qasusuillutik Asimit ApS ineriartortissimavaat. 

Suliffeqaarfiup saarullinnik, tikaagullinnik kartoffelinillu
Ammassivimmi Eqalugaarsunnilu tunisassiornerup inger-
lanneqarnissaa siunertaraat taakkuninngalu nunatta sinnera-
nut pilersuinissaq. 

Inuussutissalerinermut tunng. nersornaat: Sofus
Frederiksen, Narsap ilua-nut tunniunneqarpoq. 

Sofus Frederiksen ukiorpassuarni maligassiuilluni savaateq-
arnermiit nersutaateqarnermut ikaarsaarnermik ingerlatsisi-
mavoq. Taassumap kinguneraa massakkut nersutit 200-ut
sinnerlugit uumasuutigilersimammagit. Suliami iluani
aamma nersutinut nerukkaatissaannik nammineq pilersor-
neq anguniartuarsimavaa, naatitsisarfiit allisarnerisigut ine-
riartortinnerisu gullu. 

Aatsitassanut tunng. nersornaat: Tanbreez, Kangerluarsuk-
mut tunniunneqarpoq. Ukiut 20-it iluanni Greg Barnes,
nunarsuarmi ujarassiortuni ilisimaneqarnerpaat ilaasoq,
kujataani ujaqqat qaqutigoortut aammalu aatsitassarsiorfim-
mik ammaassinissamik periarfissat misissugarisimavaai.
Suliaq tamanna aqqutissiuisuuvoq, ujaqqat qaqutigoortut
atorlugit suliffissaqartitsinermik inuussutissarsiornikuullu
ineriartornermik malitsilimmik kinguneqassammat. 

Suliffeqarfinnut tunng. nersornaat: INUA CARE,
Qaqortumut tunniunneqaarpoq. Ukiuni kingullerni arlalinni
piffimmi kisimi tunisassiortut avammut nioqqutissaatiminik
tunisassiortutut, nittarsaasutut timimut tunngasunik akigi-
saqartartut inissisimalersimavoq. Nioqqutaat tassaapput
naasut immikkuullarissut nunatsinni pinngortitameersut
atorlugit nioqqutissiat. 

Maligassiuisoq Peter Erik Thomsen, Qaqortumut tunniun-
neqarpoq. 
Peter Erik Thomsen ukiorpassuarni timersornikkut allanillu
peqatigiiffilerinermik maligas siuilluni suliaqasimavoq.

Meeqqat, inuusuttuaqqat inoqatinilu allat soqutigilluinnarlu-
git ajunngitsumik ingerlanissaat, peqatigiiffiit aqqutigalugit,
ingerlattuarsimavaai. 

Innovation South Greenland A/S-i pilersinneqarsimavoq
Kujataani ineriartornerup pitsaasumik ingerlalernissaa
anguniarlugu. Taammaammat Innovation South Greenland
A/S -imi siulersuisut nalinginnaatissimavaat Kujallermi
inuit suliffeqarfiillu uummatiminniit anguniagaqartut aam-
malu aallarnisaasut pingaarutillit ukioq 2020-imi Nersor-
naasissallugit. Taakkuami Kujataani inuussutissarsiornikkut
suliffissaqarnikkullu neriuunnermik siuarsaanermillu piler-
sitsisimapput. Taamak oqarput siulersuisuni siulittaasoq
Rasmus Chr. Rasmussen aammalu siulersuisuni ilaasortaq
Simon Simonsen.

OLIECOMPAGNIET ApS
Telefon 64 21 80 • Fax 64 26 72

Åbningstider
Mandag - Fredag 08.00 - 16.00
Lørdag 08.00 - 13.00
Søndag LUKKET

Udbringning sker i alle hverdage mellem 08.00 - 17.00
Bestilling til udbringning samme dag skal ske inden kl. 14.00

Derefter betjening via automat

PALBY-mi niivertoq



Medlem af kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq,
Benjamin Kielsen (S), er ikke længere støtter af mine-
projektet ved Narsaq.
Benjamin Kielsen (S) født og opvokset i Narsaq har tidli-
gere støttet Greenland Minerals' Kuannersuit-projekt, som
vil udvinde sjældne jordarter og uran som biprodukt.

Men nu er han ikke længere tilhænger af det omfattende
projekt, som skal i høring i næste måned i Sydgrønland.
- Jeg har talt med fisker og fangere samt fåreholdere
omkring projektet og om deres bekymringer, hvis minen
åbner ved byen. Jeg er også medlem af landbrugsrådet,
hvor vi er i tæt kontakt med fåreholderne, og jeg deler nu
deres bekymringer.Derfor kan jeg ikke længere støtte pro-
jektet, siger Benjamin Kielsen, der er medlem af kommu-

nalbestyrelsen i Sydkommunen.

Formanden for Fåreholdernes Fælles Organisation
(Savaatilit Peqatigiit Suleqatigiissut - SPS) Lars Nielsen har
tidligere udtrykt bekymring over den manglende erfaring
med den slags minedrift her i Grønland med uranholdige
mineraler.

Mange vil forlade byen
Benjamin Kielsens oplevelse er, at flere borgere har vendt
sig mod projektet.

- Flere borgere her i Narsaq har meldt ud, at de ville forlade
byen, hvis minen åbner. Og jeg har selv stillet spørgsmålet
om, hvem det er, jeg gerne vil bo sammen i byen - skal det
være minearbejdere eller nuværende byboere? Selvfølgelig
vil jeg bo sammen med nuværende byfolk, fremhæver
Benjamin Kielsen.

På trods af, at hans parti, Siumut, er uran-venlig parti, vil
han fortsat være medlem af partiet.

- Jeg har meddelt vores Siumut-gruppe i Sydgrønland, at
jeg nu er modstander af projektet, og det har overrasket
mig, at flere deler min holdning. Hvis der skal udvindes
uran andre steder end ved Narsaq, vil jeg først vurdere, om
det er forsvarligt at åbne en sådan mine, siger han.

Hvad er det, du frygter, som betød, at du har skiftet hold-
ning?
- Først og fremmest ville jeg ikke kunne leve med, at vores
medborgere rejser væk på grund af mineprojektet. Jeg har
lyttet til dem, og vil ikke have, at nogen skal rejse væk på
grund af det. Og jeg har også været kritisk mod, at der
skulle være kemisk smeltedigel, svarer han.

Høring under coronatid
I februar starter høringen af projektet i Sydgrønland, og
Benjamin Kielsen håber på, at Narsaq-borgere skal kunne
følge med så godt som muligt.
- Det handler jo om byens fremtid, og man kan mærke det,
når man taler med folk her i Narsaq. Derfor ærgrer det mig,
at høringen sker under coronatiden, hvor blot 100 borgere
kan få lov til at deltage under høringen. Jeg håber, at hørin-
gerne sker flere gange i Narsaq, lyder det fra Benjamin
Kielsen.

SSiiuummuutt    ppooll iitt iikkeerr    mmeellddeerr    ssiigg    ssoomm
mmooddssttaannddeerr    aaff
KKuuaannnneerrssuuiittpprroojjeekktteett

- 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

Rudolf   tlf. 261130

Vagttlf.:      494530



Radon qaffasinnerulersimasoq Narsami ernummatigi-
neqarpoq, Greenland Mineralsilu Kuannersuarni saffiu-
gassanik qaqutigoortunik qalluinissamut akuersissuteq-
arfigineqassappat tamatuma suli ajorneruliinnarnissaa
innuttaasunit arlalinnit ernummatigineqarluni. Kisianni
ernummatissaqanngitsoq, nunap nakorsaa radonimillu
immikkut ilisimasalik oqarput.

Radon gassiuvoq, nunap ataani nalinginnaasumik nassaas-
saasoq. Quppat aqqusaarlugit illunut isaalersinnaavoq
nateq, iikkat toqqaviillu ussiitsut aqqutigalugit.

Sumiiffinni qaarsoqarfiusuni immikkut radoneqarnerusar-
poq, taamaattumillu Kalaalllit Nunaanni radoneqassuseq
assersuutigalugu sumiiffinnut siorarneqarnerusunut sanil-
liullugu nalinginnaasumik aamma qaffasinnerusarpoq,
tamakkunani radon nunap iluanit aniasinnaannginnerusar-
mat.

Taama Frank Hallenslev, radonimut tunngasunik immikkut
ilisimasalik uppernarsaammik allagartalik Danmarkimilu
Radonhusetimik piginnittoq, oqaluttuarpoq, aviisi
Sermitsiaq allappoq.

Nalunaarusiami 2005-imeersumi Niras Greenlandimit
Asiamillu suliarineqarsimasumi Kujataani radoneqassuseq
qaffasissoq agguaqatigiissillugu 172 Bq/m3-imik annertus-
suseqartoq uppernarsarneqarpoq. Danmark qummut killi-
liussaq 100 Bq/m3-imut annertussuseqarpoq.

Illut ingitserneqartut
Tassa imaappoq 100 Bq/m3 qaangerneqarsimappat, taava
suliniutinik assigiinngitsunik pilersitsisoqassaaq silaannaris-
sarneq pitsaanerulersillugu, natermi iikkanilu quppat ussis-
sarlugit illup iluani silaannaq pitsanngorsarniarlugu. 200
Bq/m3 qaangerneqarsimatillugu annertuumik suliniuteqar-

tarnissaq inassutigineqarpoq.

– Qaffasissutsit qanoq qaffasitsiginerat apeqqutaatillugu
suliniutit assigiinngitsut pilersinneqarsinnaapput. 

Assersuutigalugu silaannarissarfeqarnikkut periaatsinik ine-
riartortitsisoqarsimavoq, radongassimik milluaatit atorlugit
aniatitsissutaasinnaasumik silaannarmillu panertumik isaa-
titsissutaasinnaasumik. Tamanna radongassinik affaan-
nanngortitseqataasarpoq. Illup ataatigut radonimut assiaqu-
titut isumannaallisaatinik taaneqartunik aamma pilersitsi-
soqarsinnaavoq, radongassinik illup iluanut anngutsinnagit
milluaatit atorlugit aniatitsissutaasinnaasunik. Allatut oqaa-
tigalugu assigiinngitsorpassuarnik aaqqiissutissaqarpoq,
illup iluata silaannaanut pitsanngorsaataasinnaasunik, Frank
Hallenslev oqarpoq.

Narsami illut marlussuit radonimik ajornartorsiutit pissuti-
galugit isaterneqarsimapput, Naalakkersuisullu radon pillu-
gu paasissutissiissutinik siusinnerusukkut saqqummersitsisi-
mapput sammisarlu pillugu filmilianik naatsunik, KNR-
ikkut takutinneqartunik, ineriartortitsisimallutik.
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Forhøjede radonniveauer vækker bekymring i Narsaq,
og flere borgere frygter, at det kun bliver værre, hvis
Greenland Minerals får tilladelse til at udvinde sjældne
jordarter fra Kuannersuit. Men der er ikke noget at
frygte, siger både landslæge og en ekspert i radon.

Radon er en gasart, der findes naturligt i undergrunden.
Den kan trænge ind i bygninger gennem sprækker og utæt-
heder i gulv, vægge og fundamenter. Der er særlig meget
radon i områder med fjeld, og derfor er radonniveauet i
Grønland også generelt højere end i for eksempel mere san-
dede områder, hvor radon har sværere ved at trænge op fra
undergrunden.

Det fortæller Frank Hallenslev, der er certificeret radoneks-
pert og indehaver af Radonhuset i Danmark.

I 2005 påviste en rapport udarbejdet af Niras Greenland og
Asiaq forhøjede radon? niveauer i Sydgrønland på gennem-
snitligt 172 Bq/m3. I Danmark har man en grænseværdi på
100 Bq/m3.

Huset revet ned
Det vil sige, kommer man over 100 Bq/m3, så skal der sæt-
tes forskellige tiltag i værk med bedre udluftning, tætning
af revner i gulve og vægge for at forbedre indeklimaet. 

Kommer man over 200 Bq/m3, så anbefales mere drastiske
tiltag.

– Afhængig af hvor høje niveauerne er, så kan man sætte
forskellige tiltag i værk. Der er for eksempel udviklet nogle
ventila?tionssystemer, der kan suge radongas ud og blæse
tør luft ind. Det er med til at halvere radongasserne. Man
kan også lave såkaldte radonspærresikringer under huset,
som suger gasserne op, inden de når ind i huset. Der er med
andre ord mange forskellige løsninger, der kan forbedre

indeklimaet i huset, siger Frank Hallenslev.

I Narsaq er et par huse blevet revet ned på grund af radon-
problemer, og Naalakkersui?sut har tidligere udsendt infor-
mationsmateriale om radon samt udviklet nogle kortfilm
om emnet, der har været vist på 
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