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Kommune Kujallermi aalisarneq pillugu ulluni marlunni isumasioqatigiittoqarpoq. Isumasioqatigiinneq kujataani aalisarneq eqqarsaatigalugu ajornartorsiutit qitiusut ukkatarineqartut politikerit isumaqarput.
Unammilligassat arlallit aqqusaarneqaqqaartariaqarput
kujataani aalisarneq ineriartortinneqassappat. Tamanna
Kommune Kujallermi isumasioqatigiinnermi pingasunngornermi sisamanngornermilu ingerlanneqartumi erserpoq.
Isumasioqatigiinnermi ilaatigut KNAPK-mi siulittaasoq,
aalisartut, kommunimi politikkerit suliffeqarfiillu peqataapput. Sofia Olsen, inuussutissarsiornermi suliffeqarnermilu
ataatsimiititaliami siulittaasup isumasioqatigiinneq iluarisimaarpaa.
- Ippassaq ullumilu eqqartukkagut massakkut katiterlugit
allattorpagut. Ilaatigut kujataani aalisarneq pitsanngorsarneqarnissaa eqqarsaatigalugu Aalisarnermut Piniarnermullu
Naalakkersuisoqarfimmut allakkiorluta, Sofia Olsen (IA)
oqarpoq.
Isumasioqatigiinneq aamma illuatungiliuttuniit iluarisimaarneqarpoq. Partiili aalisakkat kujataata imartaani aalisarneq-
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artut Kujallermi tunineqartariaqartut isumaqarput.
- Soqutigisallit tamaasa peqatigalugit isumasioqatigiinneq
Siumumiit iluarisimaaqaarput. Kujataanimi aalisarneq massakkut naqqaniinerpaaffimminiippoq. Aalisartunullu apor-

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
Akisussaalluni aaqqissuisoq / Ansvarshavende redaktør:
Ib Benjaminsen
Ilioqqarneqarnera naqiterneqarneralu / Tryk og layout:
Q-offset v/Ib Benjaminsen
Tunniussiffissaq kingulleq:
Sidste frist for indlevering:

11. november 2021
Normu tulleq saqqummeqqissaaq:
Næste nummer udkommer igen:

18. november 2021

feerarpassuaqarpoq inerisarsinnaaneranut annertuumik killiliisunik, Margrethe Thårup Andersen, inuussutissarsiornermi suliffeqarnermilu ataatsimiititaliami ilaasortaasoq oqarpoq.

saqqummiussivoq. Kujataani aalisarneq eqqarsaatigalugu
ineriartortitsisoqassappat Naalakkersuisut immikkut tapersersuisariaqarneranut tunngatillugu isumasioqatigiinnermi
allakkiamik allaaserinnittoqarpoq.

Avataaniit ikiorneqartariaqarneq
Isumasioqatigiinnermi ilaatigut Grønlandsbanken aalisartut
ineriartornissaanut aningaasaliisinnaaneranut tunngatillugu

- Kujataani aalisarneq ingerlallualissappat aningaasaliissutit
assigiinngitsut pisassiissutinullu tunngasut Naalakkersuisuniit immikkut isiginiarneqarumaartut qineqqusaarutaanikuuvoq. Tamannalu Kommune Kujallermi atorluarusupparput,
Sofia Olsen oqarpoq.
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Kujataata imartaani raajat saarulliillu aalisarneqartarput.
Aalisarneqartullu Nuummut ilaatigut tunineqartarlutik kommuninut allanut suliffissaqalersitsisunik.
- Kujataata imartaani aalisariutit aalisartarput, kisiannili
Kommuneqarfik Sermersuumut tunisiartortarlutik. Maani
kujataani tunisisoqartalernissaa ilaatigut noqqaassutigerusupparput. Suliffissat kujataani amerlisarneqartariaqarput
aalisartunullu annertunerusumik inerisaassariaqarpugut,
Margrethe Thårup Andersen (S) oqarpoq.
Aalisarneq pillugu isumasioqatigiinneq Innovation South
Greenlandimit Kommune Kujallermiillu aaqqissorneqarpoq.
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af Rainer Permien
Lærermanglen i byerne og bygderne
Svaret kan være ligetil:
Mangel på boliger og børnehavepladser og inaktive byer /
bygder medfører en ringe interesse for tilflyttere.

Min personlige mening om skolens problemer
I slutning af det sidste århundrede havde skolevæsenet i
Qaqortoq en rigtig god folkeskole med et fagligt niveau
lang udover det normale, som vi konstaterede med vores
søn efter vores tilflytning fra Nuuk til Qaqortoq i 1997.

Problemerne kan være mangfoldige med skiftende og korte
ansættelser af forvaltningschefer og skoleinspektører, som
har en ringe interesse i eller ikke er i besiddelse af den nødvendig egnethed i deres stillinger, for at løse de pålagte
opgaver, hvor ændring af skoleinspektørens stillingsbetegnelse til en administrativ og faglig inspektør kan frigøre en
bedre styrelse af skolen.

Baggrunden for dette var et fagligt godt samarbejde mellem
Tasersuup Atuarfia og G.U., hvor lærerne fra G.U. også
underviste elever i folkeskolen. Dette samarbejde medførte
et væsentligt højre fagligt viden for eleverne, som virkeligt
har nydt godt af aftalen med faglig dygtige lærer, som var i
stand til at fange elevernes interesser i undervisningen, for
dermed at give dem en god start i livet.

Dårlige arbejdsvilkår for lærerne i undervisningslokaler
pga. elevernes uopdragen og respektløs ageren i skolen bør
have konsekvenser for hjemmefronten og samtidig bør ydes
mere tilstrækkelig hjælp til eleven!

Desværre blev situationen anderledes omkring årtusindskiftet, hvor skolevæsenet med en ny skolereform ændrede
undervisningen til ”Den gode Skole”, hvor danske og grønlandske skoleklasser blev til én grønlandsksprogede skoleklasse.

Et indlæg i Sermitsiaq den 12.10., at lærer tæt på pensionsalder fortsætter i skolen er ikke en holdbar løsning og efter
min mening ikke afhjælper, men flytter problemet uden løsninger længere ud i fremtiden, hvorved politikkerne og de
ansvarlige personer bør indse, at deres forfejlet dispositioner ikke står til mål med mange lappeløsninger, men kræver
gennemgående ændringer i og holdbare løsninger for skolevæsenet.
Hæmskoen er sikkert ikke mangel på lærernes vilje, men
det dårlige arbejdsklima med de ulidelige gentagne dårlige
vilkår lærerne bliver udsat for i undervisningslokalet.
Derfor bør fokuseres på problemet med elevernes groteske
adfærd og ageren i skolen og elevens uopdragenhed bør elimineres fuldstændig for at undervisningen kan foregår
under acceptable og gode forhold både for eleverne og
lærerne.

Denne reform udløste en ikke forudset flytning af mange
skolelærer til Danmark, fordi disse enten ikke ønskede at
deltage i reformen eller gik på pensionen! Herefter faldt
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I n i s s i at i l u a r s a r t u u n n i s s a a n n u t
akiligassaq ullor mut 500.000
ko r u u n i n i k q a f f a t t a r t o q

Pisortat inissiaataasa iluarsartuunneqarnissaannut akiligassaq, ullut tamaasa millionit koruunit affaannik qaffattartoq, ineqarnermut naalakkersuisoq, Naaja H.
Nathanielsen Inatsisartut apeqqarissaarneranni oqarpoq.
Pisortat inissiaataasa iluarsartuunneqarnissaannut kinguaattoorneq milliardinik marlunnik naleqanngujuulerpoq, akiligassarlu ullut tamarluinnaasa 500.000 koruuninik qaffattarpoq.
Ineqarnermut attaveqaasersuutinullu naalakkersuisoq, Naaja
H. Nathanielsen (IA), Inatsisartut apeqqarissaarneranni
ullumi oqarpoq.
Tassani Demokraatinit, Nivi Olsen, ineqarnermi pissutsit
pillugit aperivoq.
- Akiligassarujussuup ineqartunut tunniutiinnannginnissaa
uani qulakkiissavarput. Siornatigut ataasiarluta misigereerparput. Aaqqiissutissanik ataavartunik nassaassaagut, Naaja
H. Nathanielsen oqarpoq nangipporlu:
- Iluarsartuussinissanut kinguaattoornernut akiligassaq milliardi ataasiinnanngilaq. Milliardit marlunngornissaannut
qanilliartorpoq. Soorlu aamma apeqqarissaarnermi siornatigut oqartunga, akiligassaq ullormut 500.000 koruuninik
qaffattartoq.
Affaat sinnerlugit attartortuusut
Naalakkersuisut pilersaarutertik tamakkiisoq, Naalakkersuisut siuliisa suliaralugu aallartissimasaat, maanna suliaraat. Inuillu amerlanerit namminneq pigisaminnik initaarnis-

saat, anguniakkanut ilaavoq.
- Namminneq ineqarnissaminnut akissallit nammineernissaat aaqqiissutissanut ilaavoq. Taava pisortat inissiaataat,
namminneq ineqarnissamut akissaqanngitsut najugarissavaat, taanna oqarpoq.
Inuiaqatigiit affaat sinnerlugit pisortat inissiaataanni maanna najugaqarput. Taamaattumik pisortat inissiaataasa iluarsartuunneqarnissaat pingaaruteqartoq, Naaja H.
Nathanielsen isumaqarpoq.
- Inissiani taakkunani najugaqarnissaq aamma pilerinartuusariaqarpoq. Akilertakkamut tulluartuusariaqarput.
Taamaattumik iluarsartuunneqarnissaat pisariaqarluinnarpoq, taanna oqarpoq.
- Init aserfallannikut nalusatsinnillu akisuupilussuit tunniutiinnarsinnaanngilagut. Tamanna naleqqutinngilaq.
Naaja H. Nathanielsenip tamatuma saniatigut inuttaasut
amerligaluttuinnartut nunatsinni illoqarfinni anginerusuni
najugaqarnissaminnik kissaateqarnerat tikkuarpaa.
- Inissaaleqisoqalersarpoq, aamma sumiiffiit taakkua tassaapput nungullarsimasunik inissiaqarfiusut, taamaattumik
suut tamaasa eqqarsaatigisariaqarput, taanna oqarpoq.

Nuummi aaqqissuiner up kingorn a c o r o n a ko m m u n e n u t t a m a n u t
tuniluuppoq

Nuummi aaqqissuinerup kingorna coronap kommunenut tamanut tuniluunnera nakorsaaneqarfimmit tupaallaatigineqarpoq.
Kalaallit Nunaanni tunillatsissimasut 26-t nassaarineqarput,
tamannalu sapaatip akunnerani kingullermi Nuummi aaqqissuussinermut peqataasut amerlasuut coronamik tunillatsinnerannik pissuteqarpoq.
Aaqqissuussinermut peqataasut kommunenut najugaqarfimminnut angerlakaammata corona kommunenut tamanut
tuniluutilersimavoq. Nakorsaaneqarfimmiit Paneeraq
Noahsen taamatut KNR-imut oqaluttuarpoq.
- Ulluni arlalinni Nuummi ataatsimiinneq kommunenit
tamaneersunik peqataaffigineqarpoq. Peqataasut tamarmik
naammassillutik akiuussutissamik kapitittarnikuugaluarput,
taamaammat naammassillutik akiuussutissinneqarsimasut
akornanni tunillatsittut amerlaqaat, taanna oqarpoq.
Tunillatsissimasut taakkua naammassillutik akiuussutissinneqarsimangaluartut, suli akiuussutissamik kapitinnikuunngitsut tunillatsikulanerupput.
Nakorsaaneqarfiup tupaallaatigaa
Ataatsimeeqataasut tamarmik naammssillutik akiuussutissamik kapitittareersimangaluartut akorngini taama tuniluuttoqarsimatiginera, nakorsaaneqarfimmit
tupaallaatigineqarpoq.
- Aaqqissuussami uani taama amerlatigisut
tunillatsissimanerat tupaallannarpoq, akiuussutissalli 100 procentimik illersuutaasinnaannginnera ilisimavarput, Paneeraq
Noahsen oqarpoq.
Piffissap ingerlanerani akiuussutissap illersuutaasinnaajunnaariartuaartarnera pissutigalugu, inuit sanngiinnerit akiuussutissamik
pingasoriarlutik kapittarnissaat aalajanger-

neqarpoq.
- Piffissap ingerlanerani akiuussutissap illersuutaasinnaanera annikilliartortarpoq, ingammik utoqqarni 65-it sinnerlugit
ukiulinni, taamaammat taakkua pingasoriarlutik kapitittarnissaat neqeroorutigaarput, pitsaanerusumik illersorneqarsinnaaqqullugit, Paneeraq Noahsen oqaluttuarpoq.
Nakorsaaneqarfimmit nalunaarutigineqarpoq, 2022-p ingerlanerani kikkut tamarmik pingasoriarlutik akiuussutissamik
kapitittarnissaat pilersaarutaasoq.
Taamaammat maannakkorpiaq tuniluuttoqarpoq
Sapaatip akunnerini kingullerni Kalaallit Nunaanni coronamik tunillatsissimasut malunnaatilimmik amerliartornikuupput. 5. oktobari soorlu 58-it tunillatsissimapput, ullumikkullu 81-it tunillatsinnikuullutik.
Nappaammilli tunillatsittut amerliartornissaat ilimagineqareernikuuvoq, Paneeraq Noahsen oqaluttuarpoq.
- Sila nillertikkaangat isersimanerusarpugut.
Killilersuinerillu aamma qasukkarneqarmata amerlaneruluta
kommuneni tamani katersuussinnaalerluta. Taamaammat
amerlanerit tunillatsinnissaat ilimagereernikuuarput, ukiuuneranilu amerlanerit tunillatsinnissaat aamma ilimagalutigu.
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Kørekort til bil?
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Stine Egede:

I S yd g r ø n l a n d e r d e t s t r e n g t
n ø d ve n d i g t at g e n n e m b r yd e
Itilliar suk med en kanal!

Borgmesteren melder ud, at tiden er inde for Inatsisartut at deltage i forbedringen af mulighederne for infrastrukturen ad søvejen i Kommune Kujalleq
Trods de tidligere debatter i Inatsisartut vedrørende gennembrydning af en kanal i Itilliarsuk, som blandt andet
ikke blev realiseret på grund af valget, skal man nu holde
møde om forslaget i Inatsisartut torsdag den 21. oktober,
efter at Anders Olsen (S) har genoptaget det tidligere forslag.
-Jeg er glad for, at man i Inatsisartut nu genoptager debatten vedrørende mit tidligere forslag, der jo ikke blev realiseret. I årevis har man arbejdet med tiltag og debatteret en
realisering omkring Itilliarsuk-projektet. Nu er det på tide
at færdiggøre realiseringen af projektet, siger borgmester
Stine Egede.
I projektforslaget som OrbiconArctic A/S har udarbejdet
er det estimeret, at kanalen skal have bredde på 40,4 meter
og koste 50 mio., men borgmesteren i Kommune Kujalleq
mener, at man ikke behøver at følge projektforslaget slavisk
og i stedet dimensionere mindre både i størrelsen og
anlægsudgifterne.

-Jeg tror at man kan dimensionere mindre i forhold til
OrbiconArctic A/S forslag.
Såfremt den kan blive farbar for større både såsom Targaer
og politifartøjer, vil en bredde på 8-10 meter være tilstrækkeligt.
Anlægsudgifter forventes at være på omkring 13-15 mio.
Med hensyn til sikkerhed kan der rejses fra begge sider af
kanalen skilte med information om maksimal hastighed.
Kanalen vil være farbar hele året rundt, da vi ikke længere
har storis i vores region, forklarer Stine Egede.
Udsprængte klippestykker fra Itilliarsuk-kanalen kan
udnyttes til andre formål i Sydgrønland.
-Udsprængte klippestykker kan bruges som materialer ved
kajanlæg, hvor der er flere kajanlæg der trænger til renovering og udvidelse, siger Stine Egede og fortsætter.
-Jeg håber, at Inatsisartut vil sikre grundlaget for udførelsen i år. Kanalen vil være kærkommen mulighed med hensyn til sikker sejlads i Sydgrønland i perioder med storis og
oprørt hav om vinteren. For sundhedsvæsenet og politiet
vil kanalen også betyde kortere sejlads.

OLIECOMPAGNIET ApS
Telefon 64 21 80 • Mail: ph@olie.gl

Åbningstider

Mandag - Fredag
08.00 - 17.00
Lørdag
08.00 - 13.00
Søndag
08.00 - 12.00
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

P r e b e n M ø l l e r fo r t s æ t t e r s o m
d i r e k t ø r fo r G r e at G r e e n l a n d

Great Greenlands bestyrelse har besluttet at beholde Preben Møller på direktørposten efter hans tidsbegrænsede
ansættelse er udløbet 1. oktober. Det
oplyser virksomheden i en pressemeddelelse.
Preben Møller har i mange år været produktionschef hos Great Greenland og tiltrådte efter en tid som konstitueret direktør stillingen den 1. oktober 2018 i en tidsbegrænset ansættelse på tre år. Han overtog efter direktør Ditte Sorknæs, der
opsagde sin stilling efter to år på posten.
Men Preben Møller har mere at byde på,
mener bestyrelsen.
Preben har sine tre år som direktør, vist os en klar forbedring og udviklingen af virksomheden.
Der er nu gået tre år og virksomheden er forbedret på
mange måder, skriver bestyrelsen i pressemeddelelsen.
- Vi mener ikke, at alle udfordringer er løst, men vi tror på
at Preben Møller er den person, som vil kunne opnå og
påtage lederrollen i forhold til at løse de fremtidige udfordringer for virksomheden, siger bestyrelsesformand Juliane
H. Heilmann.

Preben Møller, direktør
telse af gæld.
- Prebens styrke, ligger i hans viden om virksomhedens
produktion og hans evne til godt samarbejde på tværs af
organisationen. Vi ser frem til et godt samarbejde igen, i de
kommende år, siger bestyrelsesformanden.
Virksomhedens primære fokus vil også de kommende år
ligge på at øge indhandling og forbedre kvaliteten af sælskind, oplyser Preben Møller.

Glad for bestyrelsens tillid
Preben møller ser frem til at fortsætte de tiltag, han har sat i
gang.

Selskabet leverede et årsresultat på fire millioner kroners
overskud i 2020 mod underskud de tre foregående år.

- Det er godt at bestyrelsen har tillid til mig, og det jeg har
udrettet de sidste tre år. Det er jeg glad for. Jeg er dybt taknemmelig for, at jeg kan fortsætte her i virksomheden og
fortsætte mit arbejde for de mål jeg har sat, siger han til
Sermitsiaq.AG.

Pasfoto - 120 kr.

Bestyrelsen påpeger, at Preben Møller i de tre år som direktør blandt andet har medvirket til at forbedre skindkvaliteten, styrket samarbejdet med bestyrelse, ejere og foreninger,
forbedret produktionen, arbejdet for flere indhandlingssteder og forbedret virksomhedens økonomistyring og nedsæt-
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Ku j at a a n i t u n i t s i v i t
ineriar tor tinneqar tariaqar put

Kommuni Kujallermi umiatsiaararsorlutik aalisartut
saarullinnik ullormut tre tonsinik pisaqarsinnaapput.
Ajoraluartumilli ullut arfinilikkaarlugit aatsaat tunisaqarsinnaallutik. KNAPK-mi siulittaasunngorlaaq isumaqarpoq,
aalisarnermik inuussutissarsiuteqarneq ineriatortinneqassappat pissutsit marluk iluarsineqartariaqartut.
Kommuni Kujallermi aalisartut tunitsivissaqannginnamik
inuussutissarsiumminnik ineriartortitsiuminaatsitsipput.
Tunitsiviit ullut arfinilikkaarlugit aatsaat aalisakkanik
nutaanik tigusaqarsinnaasarput.
- Tunisisinnaaneq killeqartillugu aalisariutitsinnik inerisaaniarluta atortunik pisariaqartunik pisiaqarnissarput soorunami uatsinnut ajornakusoorpoq.
Tunisaqarnerusinnaasuuguma aningaasaliissuteqarnerunissannut periarfissagissaarnerussagaluarpunga, aalisartoq
naukkamilu aalisartut peqatigiiffianni siulittaasoq Jens
Peter Kielsen oqaluttuarpoq.
KNAPK-mi siulittaasunngorlaap Nikkulaat Jeremiassenip
kujataani aalisarnerup ineriartortinneqarnissaanut akorngutaasut marluk takusinnaavai.
- Tunitsiviit ineriartortinneqanngippaa aalisartut aalisarnerusinnaanngillat. Aalisartulli aningaasaatitik kaaviiaartissappatikkit tunitsiviit aalisartut isertitaqarnissaat qulakkeertussaavaat. Taamaammat Kommuni Kujalleq Naalak-kersuisunit immikkut isiginiarneqartariaqarpoq, kujataanimi
aalisarneq ukiuni arlalinni ineriartortinneqarsimanngilaq,
Nikkulaat Jeremiassen Sermitsiaq.AG-mut oqarpoq.
Ajortumik ingerlajuartoq
Nikkulaat Jeremiasseni isumaqarpoq, kujataani aalisartut

aalisariutiminnik nutarsaanissamut katataaqqasut.
Aalisariutinik ulluni arlalinni avataani aalisarsinnaasunik
pisiaqarnissamut akissaqanngillat.
- Sineriammut qanittumi aalisartoqartillugu umiatsiaaqqat
atorneqartarput, anginerusunillu angallateqanngikkaanni
avataanut aalisariartoqarsinnaanani. Kujataani aalisarneq
ajortumik ingerlajuarpoq. Aalisariutini anginerusuni aalisarnissamut akissaqanngippata, tunitsiit isertitaqarnerulersinnaanngllat, KNAPK-mi siulittaasoq oqarpoq.
- Isumaqarpunga aalisagakippallaartoqarneranik oqassagutta piviusorsiortuunngitsoq. Silap pissusaata allanngoriartornerata malitsigisaanik aalisakkat assigiinngitsut takkutissapput. Aalisakkat allat tammaraangata allat takkuttarput.
Tamanna aamma eqqaamasariaqarparut, Nikkulaat
Jeremiassen oqarpoq.
KNAPK-p siulittaassuata erseqqissaassutigaa, nunap kujasinnerusortaani aalisartut pitsaanerusumik atugaqalernissaat
qulakkeerniarlugu Naalakkersuisut iliuuseqartariaqartut.
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A k i t s u u s e r i s u t ' G r ø n l a n d s h av n ' imi qerisunut puussiani otte
m i l l i o n e r ko r u u n i n g a j a l l u i n n a r n i k
nassaar simasut

7,7 millioner koruunit qerisutut nassiusssat akornannut
toqqorluarneqarsimapput. Suliaq Kalaallit Nunaanni
Politiinut suliassanngortinneqarsimavoq.

simatinneqarsimallutik, taanna aqutsisoqarfik tusagassiorfinnut nalunaateqarmat oqarpoq.

Danmarkimi Toldstyrelsi oktobarip qaammataata qiteqqunnerani aningaasanik miliuunilikkaanik qaqutiguinnaq nassaartarput.

Aqutsisoqarfik aningaasat suminngaanneernersut pillugit
allassimanngilaq, ilisimatitsissutigaali suliaq Kalaallit
Nunaanni Politiinut suliassanngortillugu ingerlateqqinneqarsimasoq.

Aqutsisoqarfiummi 7,7 millioner koruunit qerisutut nassiussat akornanniittut nassaarisimavai. Aningaasat qerisunut puussianut poorlugit qerisutut nassiussat akornannut
toqqorneqarsimaput, aningaasallu taakku Kalaallit
Nunaannit nassiunneqarsimallutik.

Aqutsisoqarfiup ilaatigut misissuisoqarnera eqqarsaatigalugu aningaasat suminngaanniit nassiunneqarsimanersut ilisimatitsissutigisinnaanngikkaa, taamaallaalli suliaq Kalaallit
Nunaanni politiinut suliassanngortillugu ingerlateqqinneqarsimasoq ilisimatitsissutigisinnaallugu.

Toldstyrelsimit tamanna pingasunngornermi tusagassiorfinnut nalunaaruteqarnermi oqaluttuarineqarpoq.

9,4 mio. koruuniuteqarluni timmisartoqarfimmi tigusarineqarsimasoq
Otte millioner koruuningajalluinnaat Toldstyrelsenimut
ilaatigut Danmarkip killeqarfiisigut eqqunneqartunik misissuisartumut aningaasarpassuupput.

Pallet arlallit qerisunik imallit Aalborgimi
Grønlandshavnimi misissugassatut illuartinneqarsimapput.
Akitsuuserisut pappialaataat naapertorlugit nalinginnaasumik qerisut nassiunneqarsimasut pineqarput, misissuilluarnermili 7,7 millioner koruunit nassiussat akornannut toqqorneqarsimasut nassaarineqarsimallutik.
Qerisutut nassiussat akornannut toqqorluarneqarsimasut
Aqutsisoqarfimmi nakkutilliinermut pisortap Michael
Lundip akitsuuserisut nersualaarpai, oqaatigalugulu "akitsuuserisut nakkutilliinerminni sulilluarsimasut".
- Aningaasarpassuit qerisutut nassiussat akornannut toqqorluarneqarsimapput. Poortukkat sinaanni takusassaqanngilaq,
akitsuuserisulli skannerinerigamik qimmillu aningaasanik
naamasaqarsinnaasut misissuitikkamikkit aningaasarpassuit nassaarisimavaat, tamatumalu kingornatigut politiit ili-

Aningaasat taakku Toldstyrelsenip 2019-imi 2020-milu
katillugit 22 millioner koruunit nassaarisimasaasa pingajorarteruterutaannik amerlanerupput.
Taamanikkut ilaatigut angalasoq ataaseq nunat assigiinngitsut aningaasaataannik 9,4 millioner koruuninik
nalilinnik kaasarfimmioqarluni Københavns Lufthavnimi
tigusarineqarami, malittarisassanik malinnissimanngitsutut
2,3 millioner koruuninik akiligassinneqarsimavoq.

E ve n t i N u u k s p r e d e r c o r o n a
t i l a l l e ko m m u n e r

Det overrasker landslægeembedet, at et arrangement i
Nuuk har ført til, at der nu igen er coronasmitte i samtlige kommuner.
Der er fundet 26 nye smittede i Grønland, hvilket
blandt andet skyldes, at et større antal personer er blevet
smittet med corona, efter at de har deltaget i et arrangement
i Nuuk forrige uge.
Deltagerne er taget tilbage til deres hjemkommuner, hvilket
betyder, at smitten nu er spredt til samtlige kommuner. Det
fortæller Paneeraq Noahsen fra Landslægeembedet til
KNR.

- Der har været et møde over flere dage i Nuuk, hvor der
har været deltagere fra alle landets kommuner. Samtlige
smittede var færdigvaccinerede, så det er en stor smittespredning blandt færdigvaccinerede personer, siger hun.
Selvom de smittede er færdigvaccineret, så understreger
landlægeembedet, at det er dem, der endnu ikke er vaccineret, som oftest bliver smittet.
Det overrasker landslægeembedet
At smitten har kunne sprede sig så effektivt blandt mødedeltagerne, når man tager i betragtning, at de alle er færdigvaccineret, overrasker dog landlægeembedet.
- Det er overraskende, at så mange til det her arrangement
er blevet smittet, men vi ved godt, at vaccinerne ikke
beskytter hundrede procent, siger Paneeraq Noahsen.

-
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Netop fordi vaccinens beskyttende effekt falder over tid,
har man valg at tilbyde et tredje vaccinestik til de mest sårbare grupper.
- Virkningen flader med tiden, særligt blandt de ældre over
65 år, der for tilbyder vi en tredje vaccination til dem, så de
kan opnå en bedre beskyttelse, fortæller Paneeraq Noahsen.
Ifølge Landslægeembedet er det planen, at alle vil blive tilbudt et tredje stik i løbet af 2022.
Derfor stiger smitten lige nu
Der har i den seneste uger været en markant stigning i
antallet af smittede personer i Grønland. 5. oktober var der
for eksempel 58 smittede i landet, mens der i dag er flere
end 81 smittede.
Det er dog forventet, at smitten vil stige, fortæller Paneeraq
Noahsen.
- Når det bliver koldt, holder vi os indenfor. Samtidig er
restriktionerne blevet lempet, hvorfor vi må samles flere og
mere på tværs af kommunerne. Derfor var det forventet, at
der vil komme flere smittetilfælde, og vi forventer også, at
se flere tilfælde i løbet af vinteren.

F i s ke r i s e m i n a r i K u j a l l e q
var en succes

To dages fiskeriseminar blev afsluttet torsdag eftermiddag i Kommune Kujalleq. Politikerne mener, at seminaret har givet bedre overblik over problemstillinger, som
har forhindret udviklingen af fiskeriet i Syd de seneste
år.
Der er flere udfordringer der skal imødegås, hvis fiskeriet i
Sydgrønland skal udvikles. Dette kom frem under et fiskeriseminar i Kommune Kujalleq der er foregået onsdag og
torsdag.
Ved seminaret har blandt andre formand for KNAPK,
fiskere, politikere fra kommunen og virksomheder deltaget.
Sofia Olsen, som er formand for kommunens erhvervs- og
arbejdsmarkedsudvalget er tilfreds med seminaret.
- Vi har skrevet en liste over de udfordringer, vi har i fiskerierhvervet. Vi har blandt andet skrevet et brev til Naalakkersuisut i forhold til vores udfordringer, da vi mener, at
der bør være mere fokus på fiskeriet i Kujalleq, siger Sofia
Olsen (IA) til Sermitsiaq.AG.
Oppositionspartiet Siumut ser også positivt på seminaret.
Partiet mener dog, at alle fisk som bliver fisket op i
Sydgrønland bør indhandles i kommunen.
- Fra Siumut er vi glad for seminaret, da alle aktører deltog
i seminaret. Fiskeriet i syd er på sit laveste niveau. Der er
flere forhindringer, som gør, at det er svært for fiskerne at
udvikle sig, siger Margrethe Thårup Andersen, udvalgsmedlem i udvalg for erhvervs- og arbejdsmarked.
Brug for støtte udefra
Under seminaret har Grønlandsbanken blandt andet fremlagt muligheder, for hvis fiskerne gerne vil investere i
erhvervet og udvikle deres fartøjer. Under seminaret har
deltagerne skrevet et brev til Naalakkersuisut om mere

støtte til fiskerierhvervet for at sikre en udvikling.
- Hvis fiskeriet skal udvikles, så har vi brug for hjælp udefra. Under valgkampen blev der lovet, at der vil komme
mere fokus på fiskeriet i Syd og det er på den baggrund vi
har skrevet et brev til Naalakkersuisut, siger Sofia Olsen.
Der fiskes rejer og torsk i det sydgrønlandske hav. Nogle af
dem bliver indhandlet i Nuuk, hvilke skaber arbejdspladser
for andre kommuner.
- Trawlere fisker på det sydgrønlandske hav, men indhandler i Kommuneqarfik Sermersooq. De bør indhandle her i
Sydgrønland for at skabe arbejdspladser og det vil vi
kræve. Det kan være med til at skabe udvikling for vores
erhverv, siger Margrethe Thårup Andersen (S).
Fiskeriseminaret blev arrangeret af Innovation South
Greenland i samarbejde med Kommune Kujalleq.

Stine Egede:

I t i l l i a r s u u p i ke r a s a l i o r f i g i n e q a r l u n i s i p i n e q a r n i s s a a k u j at a a n i
p i s a r i a q av i p p o q !

Kommune Kujallermi imaatigut angallannikkut periarfissat pitsaanerulernissat siunertaralugu Inatsisartut
peqataanissaat piffissanngortoq borgmesterip oqariartuutigaa Itilliarsummi ikerasaliorluni pilersitsiniarnermik oqallinneq siuisinnerusukkut Inatsisartuni pisarsimagaluartoq ilaatigut qinersisoqartussanngorneranik
maanngaannarsimasoq, Anders Olsenip (S) siusinnerusukkut siunnersuutaareersimasumik qaqiseq-qinneratigut sisamanngornermi oktobarip 21-ianni siunnersuut
Inatsisartuni ataatsimiissutaasussanngorpoq.

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

Har dit firma brug for:

-Nuannaarutigaara siusinnerusukkut siunnersuutigisimasama maanngaannarsimasulli qaqeqqinneqarluni Inatsisartuni
oqaluuserineqartussanngornera. Itiliarsuk ukiorpassuarni
pilersinniarlugu suliniutit oqallinnerillu ingerlareerput.
Maanna piffissanngorpoq suliap naammassillugu piviusunngortinneqarnissaa, borgmester Stine Egede oqarpoq.
Itilliarsummi ikerasaliortoqarnissaanut misissuinermi
Orbicon Arctic A/S-ip ikerasaliorfissaq 40,4 meterisut
silissuseqartussatut taggissimasaa 50 mio. koruuninik
akeqartussatut saqqummiunneqarsimasoq malinngikkaluarlugu silissutsimigut minnerusumik aningaasartuutikinnerusumillu suliaqartoqarsinnaasoq kommune Kujallermi borgmesteri isumaqarpoq.
-Orbicon Arctic A/S-ip suliaqarnermini missingiussaatut
silitsigisariaqanngitsoq isumaqarpunga, Targanutanginer nut
politiillu angallataannuut naammakkuniannerpaamik 8-10
meterisut silissuseqarnissaa naammaqaaq, aningaasartuutissallu 13-15 mio. missaaniinnissaat ilimanarnerupput.

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

Isumannaallisaaneq eqqarsaatigalugu isaariaanni illuttut
aaliangersimasumik sukkassusiliinissamik takussutissianik
pilerneqarsinnaavoq. Maanna sikussaarnikuugatta ukioq
kaajallallugu atorsinnaasuussaaq, Stine Egede nassuiaavoq.

• Arbejdsrapporter med gennemslagspapir
1 eller 2 kopier

Itilliarsuk sipineqarluni ikerasaliorfigineqarpat qaartiterinermi ujaqqat piiarneqartut kujataani atorluarneqassapput.

• Lønsedler med gennemslagspapir
1 eller 2 kopier
• Blokke

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

-Ujaqqat qaartiterinermi piiarneqartut Kummune Kujallermi atorluarneqarlutik sissiugaliassatut atorneqarsinnaapput, sissiukkammi iluarsagassat tallisariaqartullu arlaqarput, Stine Egede oqarpoq nangillunilu.
-Neriuppunga Inatsisartut ukiormanna suliaq naammassillugu suliarissagaat. Nunatta kujataani, pingaartumik sikorsuit nalaani, ukiukkullu imarlukkajoqisumi, angallannernut isumannaallisaaneq eqqarsaatigalugu iluaqutaalluartussaammat. Aammattaaq peqqinnissaqarfimmi politiinilu
angalariataartariaqarnermi piffissamik sipaarfiusussaammat.

P r e b e n M ø l l e r G r e at
Greenlandimi Pisor taaner tut
inger laqqippoq

Great Greenlandip siulersuisuisa aalajangersimavaat, Preben Møller ukioq
manna oktobarip aallaqqaataata tungaanut pisortaanertut atorfeqartinneqarsimasoq pisortaanertut ingerlaqqissasoq.
Ingerlatseqatigiiffik tusagassiorfinnut
nalunaaruteqarluni taamatut ilisimatitsivoq.
Preben Møller ukiorpassuit produktionschefitut atorfeqareerluni pisortaanertut
2018-imi oktobarip aallaqqaataani ukiunut
pingasunut sivisussusilerneqartumik atorfinitsinneqarpoq. Pisortaaneq Ditte Sorknæs
ukiuni marlunni atorfeqareerluni tunuartoq
taarserlugu pisortaaninngortinneqarluni.
Preben Møllerili suli tunniussassaqartoq siulersuisut isumaqarput.
Piffissamilu pineqartumi maannamullumi, ersarissumik
Preben pitsanngoriaatinik takutitsinikuuvoq suliassallu ilutigalugit ineriartortitsinera ersarissimaqaaq.
Ukiullu pingasut maanna qaangiunnerini suliffeqarfik sutigut tamatigut pitsanngoriaateqarpoq, siulersuisut tusagassiorfinnut nalunaaruteqarlutik allapput.
- Isumaqanngilagut unammilligassat tamarmik qaangerneqartut, upperaarpulli Preben Møller tassaasoq suliffeqarfiup
siunissami unammilligassaanut takkuttussanut siuttooqqissinnaasoq sulilu angusassaqarluartoq, siulersuisuni siulittaasoq Juliane H. Heilmann oqarpoq.
Siulersuisut tatiginninnerat nuannaarutigigaa
Preben møllerip suliniutit aallartissimasami ingerlateqqinnissai qilanaaraa.
- Siulersuisunit tatigineqarnera ukiunilu kingullerni pingasuni suliarisimasakka ajorineqannginnerat qujanarpoq.
Tamanna nuannaarutigaara. Suliffeqarfimmi ingerlaqqissinnaanera anguniagassatullu siunniussimasamma ingerlateqq-

Preben Møller Great Greenlandimi Pisortaaneq
inneqarnissai qujamasuutigilluinnarpakka, taanna
Sermitsiaq.AG-mut oqarpoq.
Siulersuisunit oqaatigineqarpoq, Preben Møllerip ukiuni
pingasuni pisortaanerunermini ilaatigut ammit pitsaassusaannik qaffassaaqataasimasoq, siulersuisunik, pginnittunik
peqatigiiffinnillu suleqateqarnermik pitsanngorsaaqataasimasoq, tunisassiornermi periutsinik pitsanngorsaajuarsimasoq, tigooqqaaviit amerlisarniarlugit suliniuteqarsimasoq
aamma suliffeqarfiup aningaasaqarnikkut aqutsinera pitsaanerulersillugulu akiitsunik ikilisaasimasoq.
- Prebenip nukittoqutigivaa suliffeqarfiup tunisassiornerata
nukittorsarnissaanik ilisimasaqarluarami suleqateqallaqqillunilu. Ukiuni tulliuttuni suleqatigeeqqinnissarput qilanaareqaarput, siulersuisuni siulittaasoq oqarpoq.
Suliffeqarfimmi ukiuni aggersuni pingaarnertut ukkatarineqassapput puisit amiinik tunisaqartarnerup annertusineqarnissaa aamma puisit amiisa pitsaassusaannik qaffassaanissaq, Preben Møller ilisimatitsivoq.
Ingerlatseqatigiiffik 2020-mi fire millioner koruuninik sinneqartooruteqarpoq, ukiup pineqartup siuliini pingasuni
amigartooruteqartarsimalluni.

R e n ov e r i n g s e f t e r s l æ b i d e t
o f fe n t l i ge s t i ge r m e d 5 0 0 . 0 0 0
kroner om dagen

Hver eneste dag stiger regningen for at renovere den
offentlige boligmasse med en halv million kroner. Det
fortalte naalakkersuisoq for boliger- og infrastruktur,
Naaja H. Nathanielsen, under en spørgetime i
Inatsisartut.
Renoveringsefterslæbet i de offentlige boliger nærmer sig
to milliarder kroner, og hver eneste dag stiger den regning
med hele 500.000 kroner.
Det står klart efter forrige uges spørgetime med naalakkersuisoq for boliger- og infrastruktur, Naaja H. Nathanielsen,
fra Inuit Ataqatigiit.
Det fortalte hun i et svar til Demokraatits Nivi Olsen, der
ville vide mere om, hvad Naalakkersuisut gør for at løfte
området.
- Vi skal være sikre på, at vi ikke bare overdrager en
kæmpe regning (til beboerne red.). Det har vi prøvet en
gang før. Vi skal finde nogle varige løsninger, sagde Naaja
H. Nathanielsen og fortsatte:
- Efterslæbet er jo ikke bare en milliard kroner. Det nærmer
sig to milliarder kroner, og som jeg netop sagde tidligere i
spørgetimen, så stiger det med 500.000 kroner om dagen.

Mere end halvdelen af befolkningen bor til leje
Naalakkersuisut arbejder med en helhedsplan, som stammer
fra tidligere Naalakkersuisuts arbejde. En del af målsætningen er, at flere lejere skal købe og eje deres egen bolig.
- En del af løsningen er, at dem der har råd, skal boligforsyne sig selv, så den offentlige boligmasse er til dem, der ikke
har råd til at gå ud og boligforsyne sig selv, sagde hun.
Lige nu bor over halvdelen af befolkningen i offentligt
ejede boliger. Derfor mener Naaja H. Nathanielsen, at det
vigtigt, at det offentlige får gang i renoveringen.
- Det skal også være attraktivt at bo i de boliger, man har,
og at man betaler for en ordentlig standard. Det er her, at
renovering kommer ind og er helt nødvendigt, sagde hun.
- Vi kan ikke bare overdrage dårligt vedligeholdte boliger
med en kæmpe ukendt regning. Det vil ikke være rimeligt.
Samtidig peger Naaja H. Nathanielsen på, at der er en stor
tendens, at flere og flere folk ønsker at bo i en af landets
større byer.
- Det skaber en boligmangel de steder samtidig med, at det
er nedslidte boliger, så det kræver en helhedstænkning,
sagde hun.

Fo r m a n d f o r K N A P K :

Indhandlingssteder ne i
S yd b ø r u d v i k l e s

Jollefiskerne i Kujalleq kan fiske tre tons torsk om
dagen. Desværre kan de kun indhandle hver sjette dag.
Hvis fiskerierhvervet skal udvikles er der to ting, som
bør ordnes, det mener den nye formand for KNAPK.
Fiskerne i Kujalleq har meget svært ved at udvikle sig
indenfor erhvervet, da de mangler indhandlingssteder.
Indhandlingsstederne modtager kun friske fisk hver sjette
dag.
- Det er selvfølgelig svært for os, at skulle købe det nødvendige udstyr for at udvikle vores fiskefartøjer, når vores
indhandling er begrænset. Hvis jeg kunne indhandle mere,
så ville jeg have bedre chance for at investere mere, fortæller fisker og formand for den lokale fiskerforening, Jens
Peter Kielsen.
KNAPK’s nye formand Nikkulaat Jeremiassen ser to konk-

rete ting, som forhindrer udvikling af fiskeriet i syd.
- Hvis ikke indhandlingsstederne udvikles, så kan fiskerne
heller ikke fiske mere. Men indhandlingsstederne skal også
sikre deres indtægter for at kunne køre rundt. Derfor bør
Kommune Kujalleq blive set særligt på af Naalakkersuisut,
da der ikke har været udvikling i flere år, siger Nikkulaat
Jeremiassen til Sermitsiaq.AG.
En ond cirkel
Nikkulaat Jeremiassen mener, at sydgrønlandske fiskere er
gået tabt i forhold til udviklingen af deres fartøjer. De har
ikke råd til at købe fiskekuttere, som kan fiske ude på det
åbne hav i flere dage.
- Når der fiskes kystnært bruges jollerne, men de kan ikke
sejle længere ud på havet for at fiske mere uden større fartøjer. Det er en ond cirkel, der kører rundt hernede. Når de
ikke har råd til at fiske i lidt
større fartøjer kan de ikke
skabe støtte indtægter for indhandlingsstederne, siger formanden for KNAPK.

Sydgrønlands El ApS
V/ Per Holm

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

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

- Jeg synes ikke, det er realistisk, hvis vi skal sige at der
ikke er fisk.
Klimaforandringerne medfører forskellige arter af fisk.
Når andre fisk forsvinder
kommer der andre fisk til.
Dette bør vi også huske på,
siger Nikkulaat Jeremiassen.
KNAPK’s formand understreger, at Naalakkersuisut bør
træde til for at sikre bedre vilkår for fiskerne i den sydlige
del af landet.

