I k u m m at i s s at n u n at s i n n i
akisuner ulissanngikkallar put

Russit Ukrainemut saassussinerisa kinguneranik ikummatissat nunarsuarmi sumiiffippassuarni akitsupiloorput. Nunatsinnili uuliap nioqqutissallu akii KNI-p pisiniarfiutaani qaammatini tullerni nikikkallarnavianngitsut, KNI-mi pisortaaneq oqarpoq.
Ikummatissat akii nunarsuami sumiiffinni arlalinni qaffapput. Tamanna Russit Ukrainemik saassussinerisa kinguneranik pivoq.
Solarimik, benzinamik gassimik ikummatissanillu allanik
nunatsinni angerlarsimaffinni peqqumaasersupallannissaq
pisariaqanngilaq.
Ikummatissammi qaammatini tullerni akitsussanngitsut,
KNI-p pisortaanera oqarpoq.
- Pisisartut akiliutaannut maannakkorpiaq sunniuteqassanngilaq. Akimmi piffissami aalajangersimasumi qulakkeertarpagut, Jeppe Jensen KNR-imut oqarpoq.
Ukiussamut peqqumaasersoreertut
KNI Polaroililu ikummatissanik aasaanerani pisisarput.
Taakkualu inoqarfinnut ukiumut peqqumaatitut assartorneq-
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artarmata pisisartunut akit imaaliallaannaq allanngussanngillat.
Aasaru peqqumaatinik ukiussamut pisinissami, nunarsuarmi
uuliap akii suli qaffasissappata, nunatsinni innuttaasut
aamma akiliinerusalersinnaapput.
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- Akit qaffasiinnassappata atuisut tamanna aamma piffisami
qaquguugaluarnersoq malugisinnaassagaat qularnanngilaq.
Kisianni maannamut nalunngisagut malillugit ajornartoorneq Kalaallit Nunaanni innuttaasunut sunniuteqassanngikkallarpoq.
Ruslandimit pisineq ajortut
Ikummatissat, soorlu uulia gassillu annertuut, Ruslandimit
avammut tunineqartarput. Taakkuli nunatsinni najukkat
kiassarnerannut, angallatit aquuteralaasa ingerlanerannut,
biilinut allanillu uuliamik atuisunik atorneqarneq ajorput.
- Gassimik uuliamillu Ruslandimit eqqussuineq ajorpugut.
Ikummatissat Sverigemi pisiniarfigisartakkatsinni pisiarisarpagut, taakkualu uuliaataat Nordsøminngaanneerlutillu
Afrikap kitaaneersuupput.
Uuliali kisimiinngilaq. Nioqqutissammi aallat KNI-p ukiussamut peqqumaatitut inoqarfinnut assartoriigai akitssanngitsut, pisortaq oqarpoq.

Nioqqutissiat Ruslandimeersut Ukrainemeersulluunniit
ataasiakkaat nunarsuarmi niuerfinni akitsussappata, nunatsinnut siunissami aamma kingunerlussinnaavoq.
- Nerisassat assigiinngitsuusinnaapput. Assersuutigalugu
qajuusat akii sunnerneqarsinnaapput, taakkumi amerlasuut
Ukrainemeersuullutillu Ruslandimeersuusarput.
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L av i n e k u r s u s i N a n o r t a l i k o g
i Qaqor toq

Turismeoperatører, brandmænd og andre der deltager i
redningsaktioner har i to dage været på kursus om snelaviner i Nanortalik.
Hvordan redder man folk ud fra en lavine og hvordan sikrer man sig selv i lavine områder?
Det er nogle af det emner, som turistoperatørerne og brandmænd i Sydgrønland nu er blevet certificeret i efter de har
været på kursus. Ejer af Greenland Ekstreme, Arne
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Hardenberg er underviser på kurset.
- Kurset blev modtaget rigtig godt. Jeg lærte dem blandt
andet, hvordan man kan undgå laviner og redde folk ud af
en lavine. Det er vigtigt at have det rigtige udstyr, så man
kan finde folk igen, siger Arne Hardenberg fra Sisimiut.
Ifølge Innovation South Greenland, så er Arne Hardenberg
et af landets mest erfarende mænd i forhold til ekstrem
snesport. Han har taget en lavineuddannelse i USA og
arrangerer skiture over hele landet.
Arne Hardenberg har holdtkursus i weekenden i Qaqortoq,
hvor 11 personer har tilmeldt sig kurset.
Folk skal være klædt til at kunne redde liv
Det er Innovation South Greenland, som har arrangeret kurset i samarbejde med Visit Greenland og Greenland Ekstreme. Turismeudviklingskonsulent, Sarah Woodall mener,
at det er et vigtig kursus, da målsætningerne er at udvide
turismesæsonen.
- Vi har et stort mål omkring sæsonudvidelse. I Sydgrønland har vi specifikt en kæmpe sommersæson og stort set
ingen turisme i efteråret, vinter og forår. Så vi har sat en
målsætning for at udvide turismen til vinter, siger Sarah
Woodall og fortsætter:
- Det er turistoperatørerne der har det store ansvar for turisterne, så det er vigtigt, at de bliver forberedt på den måde,
så de har sikkerheden på plads. Ligesom når både skal ud
at sejle med gæster, så skal de også have styr på sikkerheden, understreger turismeudviklingskonsulenten.
Innovation South Greenland har flere kurser i kalenderen.
Til april vil der være kursus i 'Wilderness first responder'.
Kurset skal sikre, at turistoperatører kan holde en person i
live, indtil der kommer en læge. Man kan for eksempel
lære, hvordan man kan rette et brækket ben eller kunne
give medicin til den skadekommende person.

Tilsyn:

P å b u d h a g l e r n e d ov e r
ko m m u n e

Manglende systematik og dokumentation gør, at der
ikke er overblik over enkelte sager i Kommune Kujalleqs socialforvaltning. Kommunen får tre påbud og 28
vejledende henstillinger af tilsynet.
Kommune Kujalleq har modtaget tre forpligtende påbud og
i alt 28 henstillinger vedrørende Kommunens forvaltning af
det sociale regelsæt inden for støtte til personer med handicap. Det sker efter Selvstyrets Tilsyn har været på anmeldt
tilsyn i efteråret 2021.
Tilsynsenheden vurderer, at det er svært at danne sig et
overblik over, hvad der er op og ned over enkelte sager i
forvaltningen omkring hjælp og støtte til personer med handicap.
- I flere tilfælde ses et dokument blot lagt i sagen uden
yderligere stillingtagen eller opfølgning. Dertil ses der i
flere sager at være truffet en afgørelse om støtte efter handicaplovgivningen, uden at der foreligger dokumentation
herfor, herunder findes der i flere tilfælde ingen skriftlig
afgørelse herom truffet over for borgeren, skriver tilsynsenheden i sin sammenfatning af den 44 siders tilsynsrapport.
Påbuddene
Tilsynet har kigget på i alt 24 sager om børn og voksne
med handicap under deres besøg i Kommune Kujalleq.
Qaqortoq:
Tre sager om børn med handicap
Otte sager om voksne med handicap
Nanortalik:
To sager om børn med handicap
Seks sager om voksne med handicap
Narsaq:
To sager om børn med handicap
Tre sager om voksne med handicap
I tre af sagerne udsteder tilsynet forpligtende påbud til
kommunalbestyrelsen om at rette op på sagernes forløb. To
af sagerne omhandler voksne, mens en handler om et barn
med handicap.

I de første to sager påbydes kommunalbestyrelsen til at
igangsætte en udredning og udarbejde handleplan i sagerne.
- I den tredje sag har Tilsynsenheden udstedt forpligtende
påbud til kommunen om, at kommunen skal iværksætte en
socialfaglig undersøgelse, herunder en børnepsykiatrisk
udredning, og i forlængelse heraf udarbejde en handleplan
på baggrund af undersøgelsen, relateret til barnets handicap, lyder det.
Manglende kendskab til lovgivning
Tilsynet kritiserer kommunens håndtering af sager om støtte til personer med handicap, da det tydeligt fremgår i
sagerne, at personerne er kendte igennem flere år i kommunen.
Tilsynsenheden bider dog mærke i, at kommunens sagsbehandlere ikke har nok kendskab til, hvilken lov, sagsbehandlerne skal arbejde efter, når en person med handicap
skal have støtte.
- Tilsynsenheden vurder, at de skriftlige afgørelser viser
manglende kendskab til, hvilke bestemmelser i handicaplovgivningen som er grundlaget for kommunens sagsbehandling. Der er således i flere afgørelser henvist til
bemyndigelsesbestemmelser. Dertil viser de skriftlige afgørelser, at der er manglende opmærksomhed på hvilken lovgivning, der er gældende og som er grundlaget for kommunens sagsbehandling, lyder kritikken fra Selvstyrets
Tilsynsenhed.
Kommunen har også modtaget i alt 28 vejledende henstillinger i sagerne omkring personer med handicap.
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Qaqortumi Kimmernani inissiat ukioq kingulleq septembarimi ikuallannikut qaammat una ingutserneqassapput.
Sanaartornerup tungaatigut siunnersortit Masanti A/S inissiat ingutserneqarnissaanut akisussaasuuvoq, suliffeqarfillu
QEF inissiat ingutsertussaallugit.
Qaqortumi inissiat ikuallannerani innuttaasut arlallit inissiatik pigisatillu tamaasa qaammatit arfinillit matuma siorna annaavaat. Inissiani saniliusut qaammatini siullerni
tipermiuusarsimapput anorersuarneranilu inissianiit tingittoqarnissaa ernumassutigisarsimavaat.
- Ikuallannerup aallartiffia piaarneqareernera ajunngikkaluarpoq, kisianni qanittukkut anorersualermat inissiat politiinniit mianersoqqussutigineqarnikuupput. Taamaammat
inissiat piiarneqarunik toqqissiallannassaqaaq, Kimmernani
najugalik, Hendrik Lybert oqarpoq.
Masanti A/S akisussaasuuvoq
Inissiat ingutserneqarnissaanut Masani akisussaasuuvoq.
- Inissiat tamaavimmik ingutserneqarnissaat qaammat una
naatsorsuutigaarput. Inissiat ikuallattoqarnerani annertunerusumik ajoqusersimanngitsut piaarneqarnissaanut piareersarneqareerpata inissiat ingutserneqassapput, pisortaq,
Morten Gosvig oqarpoq.
Sanaartugassanik suliassinneqartartoq QEF ingutserinissamut novembarimi politiit misissuinerisa naammassimmat
suliarinnittussanngortinneqartoq, Masantip ilaatigut paasissutissiissutigaa. Inissiat ingutserneqarnissaat decembarimi
aallartinneqartut inissiallu nutaat ukiup ingerlanerani sanaartorneqarumaartut siunnersuisarfiup aamma ilisimatitsissutigaa.
Inissiat Kommune Kujallermit pigineqarput. Masanti A/Sillu ingutserinissamut maanna akisussaasuusoq, Kommune
Kujallermi teknikkimut avatangiisinullu ingerlatsinermi
pisortaq, Sem Ottosen erseqqissaavoq.
-Kommunip inissiat pigai, ikuallattoqareersorlu sillimmasiisarfik inissiat piiarneqarnissaanut akisussaasuulerpoq.
Maanna sanaartornerup tungaatigut siunnersortit Masanti
A/S inissiat piaarneqarnissaanut tunngatillugu tamakkiisu-

mik akisussaavoq, Kommune Kujallermi Teknikkimut
Avatangiisinullu ingerlatsinermi pisortaq, Sem Ottosen
oqarpoq.
Lejligheder ved Kimmernat i Qaqortoq, som brændte i
september sidste år bliver endeligt revet ned i denne
måned. Totalrådgivningsfirmaet, Masanti har det overordnede ansvar, mens firmaet QEF skal rive lejlighederne ned.
Flere borgere mistede deres lejligheder og ejendele da flere
rækkehuse i Qaqortoq brændte for cirka seks måneder
siden. Naboerne til de brændte lejligheder har oplevet lugtgener i de første måneder efter branden og frygtet at tagedele kunne blæse af.
- Det er godt, at man har revet den mest udbrændte lejlighed ned. Men politiet har for eksempel varslet befolkningen
til at holde sig væk fra lejlighederne, da der var stormvejr.
Det vil skabe tryghed, når de alle sammen bliver revet ned,
siger Hendrik Lyberth, som bor ved Kimmernat.
Masanti A/S har ansvaret
Masanti har ansvaret for at lejlighederne bliver revet ned.
- Lejlighederne forventes at blive revet endeligt ned i denne
måned efter opførelsen af en afstivende konstruktion, som
skal afstive de to blivende lejligheder, siger direktøren,
Morten Gosvig.
Masanti oplyser videre, at entreprenørselvskabet QEF har
fået opgaven med nedrivningen i november efter politiets
efterforskning var færdig og tilbudsindhentningen var
afsluttet. Arbejdet med rive lejlighederne ned begyndte i
midten af december, og boligerne vil blive genopbygget i
løbet af året.
Kommune Kujalleq ejer lejlighederne og driftschef i teknik
og miljø, Sem Ottosen understreger, at Masanti A/S har
ansvaret for at fjerne de brændte lejligheder.
- Kommunen ejer lejlighederne, men efter branden, så har
forsikringen fået ansvaret for at rive lejlighederne ned.
Totalrådgivningsfirmaet Masanti A/S har fået det endelige
ansvar for at rive lejlighederne ned, siger driftschefen.

Timmisar toqarfilior nissaq:
Mar loriar luni suliariumannittussar siuuss e r e e r s o q s u l i a r i n n i t t u s s a m i k i s u m a q at i giissuteqar toqar poq

Qaqortumi mittarfiliornissaq isumaqatigiissutigineqarpoq.
Canadamiut suliffeqarfiutaat Pennecon Heavy Civil Qaqortumi timmisartoqarfissap mittarfissaanik sanaartortussanngorpoq. Isumaqatigissut atsiorneqarsimavoq, sanaartornerlu upernaamut aallartinneqassalluni.
Isumaqatigiissut akigititanut isumaqatigiissutitut pingaarnertut isumaqatigiissutigineqarpoq aammalu ilaatigut ilaatinneqarput mittarfiliorneq, terminalip sumiiffissaanni sanaartorfissagissaaneq, timmisartut aqqutaat aamma timmisartut unittarfiat, biilinut
unittarfiit nunaminertassai kiisalu Qaqortumut aqqusernut
aqqutaasartussap naammassineqarnissaa.
Kalaallit Airports Domestic (KAIR) tusagassiorfinnut nalunaaruteqarluni taamatut ilisimatitsissuteqarpoq.
KAIR naapertorlugu, Canadamiut suliffeqarfiutaat suliariumannittussarsiuussinerni marluusuni tamaginni iluaqutissartaqarnerpaamik neqerooruteqarsimavoq.
Qaqortumi timmisartoqarfissaq pillugu paasissutissat:
Mittarfik 1.500 meteri, 30 meterinik atitussuseqartoq.
Mittarfiit isuini tamaginni ICAO Reference kode 3C nalunaaqutserneqartoq “non-precision approach” aamma localizers
Teminali 2.000 m2 miss.
Inissat: Nal.ak. ilaasut 200-t (ilaasut tikittut 100-t + aallartussat 100-t)
Nunami suliaqarnissami annertuumi ilaatinneqassaaq
qaqqaq 2 mio. m3, qaartiterneqartussaq atugassiissutigineqartussarlu. Sanaartornissamut piffissamut pilersaarut ukiut
pingasut ingerlasussaavoq, aammalu mittarfissaq 2025-mi
ukiaanerani atorneqalertussatut naammassissalluni.
Apriilip 28-iani Kalaallit Airports Domestic aamma
Pennecon Heavy Civil Qaqortumi innuttaasunik ataatsimiititsinissamut aggersaassapput. Suliaqarneq pisussaq mittarfissarlu pillugit ilisimatitsisoqassalluni.
Pissarsiffik: Kalaallit Airports
Timmisartoqarfiup illutassai suliariumannittussarsiuuteqqinneqassasut
- Isumaqatigiissut inissimmat nuannaarutigaarput.
Maannakkut sanaartornermik suliaqarnerup aallartilluarnissaa qilanaaraarput, Kalaallit Airports Domestic-imi CEO

Jens Lauridsen oqarpoq, nangillunilu:
- Pennecon sumiiffinni pisunit peqqarniitsunit allanngorarsinnaasunillu sunnersimaneqartartuni, aamma Kalaallit
Nunaanni ilisarnaataasuni, sanaartornermut suliassat annertuut sivisuumik misilittagaqarfigai. Aammalu qularutiginngilarput taakkua suliassap kivinnissaanut piukkunnarnerpaasut.
Timmisartoqarfiup illutassaanik sanaartornissaq suli inissinneqanngilaq, upernaalli ingerlanerani suliariumannittussarsiuusseqqittoqarnissaa naatsorsuutigineqarpoq, KAIR-imit
oqaatigineqarpoq.
Qaqartortumi timmisartoqarfiliorniarneq, suliariumannittussarsiuussinermi neqeroorutigineqartut politikkerit aallaqqaammut missingersuusiarisimasaannut sanilliullugit akisuallaartut 2020-mi aggustip qaammataani saqqummiunneqarmalli oqallisaasimaqaaq.
Ukiakkut ataatsimiinnermi ilaannakortumik aningaasaliiffigineqartoq
Siorna ukiakkut aningaasanut inatsisissaq isumaqatiginninniutigineqarmat, Inatsisartuni politikkerit mittarfissap 1500
meteriunissaanik pilersaarut attatiinnarneqassasoq aalajangerput, tassungalu atatillugu suliassap - katillugit en milliard koruunit sinnilaarlugit akeqartussatut naatsorsuutigineqartup aningaasartassai amerlanerit immikkoortinneqarlutik.
Qaqortumi timmisartoqarfissaq ingerlatseqatigiiffik
Kalaallit Airports Domestic aqqutigalugu Namminersorlutik
Oqartussanit sanaartortinneqarlunilu pigineqassaaq, Nuummili Ilulissanilu timmisartoqarfissat nutaat ingerlatseqatigiiffimmi Kalaallit Airports Internationalimi inissisimassalutik. Ingerlatseqatigiiffiit pineqartut pisortaat ataasiuvoq.
Pennecon Heavy Civil-imi isumaqatigiissutip inissinneqarnera aamma nuannaarutigineqarpoq.
- Kalaallit Airportsip suliaqatiginissaa aammalu sanaartornermi misilittakkatta Kalaallit Nunaanni atornissaat qilanaaraagut. Inissisimavinni tamaginni – naalakkersuisuni
inuiaqatigiinnilu, kiisalu inuussutissarsiortuni suliffeqartunilu iluatsitsilluarnissap
qulakkeernissaanut ataqqeqatigiinneq suleqatigiinnerlu
ingerlatsinermut aallaavigisatsinnut tunngavigaarput,
Pennecon-ip siulersuisuini siulittaasoq Larry Puddister,
KAIR-ip tusagassiorfinnut nalunaarutaa naapertorlugu
oqarsimavoq.

L a n g e ko n t r a k t e r f o r h i n d r e r
pludselige prisstigninger på
o l i e o g f ø d ev a r e r

Der er krig i Europa, og det har sendt de globale priser
på olie og gas på himmelkurs. Det er dog ikke noget, der
rammer herhjemme, som det ser ud nu.
De globale priser på olie og gas er steget markant siden, at
Rusland indledte en krig mod nabolandet Ukraine.
Det mærker mange mennesker rundt om i verden lige nu,
når de kører ned for at tanke benzin. Sådan er det dog ikke
herhjemme, og det bliver heller ikke sådan lige foreløbigt.
Det fortæller topchef i KNI, Jeppe Jensen, til KNR.
- Vi har set nogle kraftige prisstigninger på olie i løbet af
det sidste års tid, og med krisen i Ukraine kommer der
endnu et hop op. Det kommer dog ikke til at få en indflydelse på forbrugerpriserne lige nu og her, fordi vi sikrer
indkøbspriserne for perioder ad gangen, siger han.
Kan ramme på lang sigt
Jeppe Jensen vil ikke sige, hvor lang tid KNI sikrer olie,
men der er tale om måneder før, at det kan få prisen herhjemme til at stige.
- Det er klart, at hvis det høje prisniveau fortsætter, så vil vi
på et tidspunkt også kunne mærke det på forbrugerpriserne
herhjemme, men baseret på den viden, vi har nu, så forventer vi ikke, at krisen vil få en umiddelbar effekt for borgerne i Grønland, uddyber Jeppe Jensen.
Modsat landene i Europa har vi herhjemme ikke import af

hverken olie eller gas fra Rusland. Alt den olie, som KNI
køber via datterselskabet Polaroil, hentes fra et svensk selskab.
- Der baserer produkterne på olie fra Nordsøen og Vestafrika, lyder det.
Kan ramme prisen på dit brød
Den alvorlige krig og krise i Ukraine kan dog brede sig til
andre forbrugervarer, der kan stige i pris.
Det gælder basale fødevarer som eksempelvis mel og kornprodukter, der i høj grad bliver produceret af bønder i
Ukraine og Rusland.
Men også her har KNI sikret forsyning for en periode, så
man har noget at stå i mod med.
- Vi har vinterforsyninger på nuværende tidspunkt. Det
betyder, at vi ikke svinger så meget i pris i forhold til verdensmarkedprisen, siger Jeppe Jensen.
Men det er ikke kun nu, hvor priserne stiger, at der er forsinkelse på prisudviklingen herhjemme.
Det gælder også, hvis de globale priser pludseligt måtte
dykke.
- Hvis der er en stigning, vil stigningen komme med en forsinkelse hos os og tilsvarende, hvis der er et fald. Så vil faldet også komme med en forsinkelse, fordi vi sikrer os både
på varerne men også på olien for perioder.

The Corner
Vi har over flere gange ansat pizzabagere udenbys fra med blandet held, og vores intentioner om at oplære
en lokal har desværre vist sig besværligt med både manglende ansøgere, og fastholdelse når først de var
ansat.
De udefrakommende ansøgere, hvor flere ikke har haft dansk pas, er havnet i systemets langsommelighed
og manglende fleksibilitet for at få nye medarbejdere op, har så valgt Grønland fra.
Derfor er det med beklagelse vi må meddele at vi lukker The Corner permanent idet vi ikke har kunnet finde
egnede medarbejdere.
M.V.H
Jim Riis, Direktør

Mittarfilior tussamik kiisami
i s u m a q at i g i i s s u t e q a r t o q a r p o q

Qaqortumi mittarfissaq pillugu Kalaallit Airport sanaartortussanik canadamiunik isumaqatigiissuneqarput.
Qaqortumi kiisami mittarfiliortussamik isumaqatigiissuteqartoqarpoq.
Kalaallit Airports marloriarluni iluatsinngitsumik suliariumannittussarsiuussereerluni nutaamik aningaasartaqarnersumik missinersuuteqarluni isumaqatigiinniaqqippoq.
Qaqortumilu mittarfiliortussamik maanna isumaqatigiissuteqarpoq.
Qaqortup mittarfissaanut aningaasaliissutit amerlineqariartut suliariumannittussarsioqqittoqareersorlu kiisami iluatsippoq.
Kalaallit Airportimit tusagassiuutinut nalunaarummi taama
allapput.
Canadamiut sanaartortartut Pennecon, Canadap kangisissortaani St. Johnimi qitiusumik allattoqarfeqarput.
Aningaasaliissutit amerlanerungaartut
Mittarfiliornissap piviusunngortinnissaa anguniarlugu aningaasaliissutit qaavatigut 462 millionit koruuninik ilaneqarput. Aningaasaliissutigineqaqqaartut 570 millionit koruuniusut ikippallaartut, naalakkersuisut siorna paasivaat.
2020-mi 2021-milu suliariumannittussarsiortoqarpoq, taakkunaili marlunni isumaqatigiissuteqartoqarnani.
- Sanaartornerup aallartilluarnissaa qilanaaraarput.
Pennecon sumiiffinni pisunit peqqarniitsumik allanngorarsinnaasunillu soorlu nunatsinnitut ittuni sanaartornermik

suliassat annertuut piffissami sivisuumi misilittagaqarfigai,
Kalaallit Airportimi pisortaaneq, Jens Lauridsen tusagassiuutinut nalunaarummi allappoq.
Mittarfissaq, angalasussat utaqqisarfiat mittarfiup tungaanut
aqqusinissaq biilillu unittarfissaat upernaaru sanaartorlugit
aallartinneqassapput.
Penneconip suliarinninnissaanut qanoq amerlatigisunik
aningaasaliisoqarsimanersoq KNR-imiit Kalaallit
Airportimut paasiniaraluarparput, tamanna pillugu suliffeqarfik oqaaseqarusunngilaq.
Borgmesteri qilanaartoq
Mittarfik 1.500 meterisut takisigisoq 30 meterinillu silitsigisoq sananiarlugu qaqqaq 2 millioni kubikmeterisut annertutigisoq qaartiterneqassaaq.
Kommune Kujallermi borgmesterip, Stine Egedep (IAmeersup) nutaarsiassaq nuannaajallaatigeqaa.
- Ukiut 30-it utaqqereerluta, sivisuumik angalasariaqartarluta, pingaartumik napparsimasut, innarluutillit, utoqqaallu
pisarioqisumik angalasariaqartareersut, inuussutissarsiortut
takornariallu pitsaanngitsumik atugaqareersut, ukiut pingasut qaangiuppata 2025-mi ukiakkut piffissamik aningaasanillu atulussinnaaffiunngitsumik Qaqortumiit Qaqortumullu
angalasinnaalernissarput qilanaaraarput, Stine Egede tusagassiuutinut nalunaarummi allappoq.
Mittarfissap 2025-imi ukiakkut naamamssineqarnissaa naatsorsuutigineqarpoq.

Q a q o r t u p Kat e r s u ga a s iv i a u k i u n i
50-ini:

K at e r s u ga a s iv i k nu t a am i k i l i s a r n a at i t a a r p o q

Qaqortumi katersugaasivik arfininngornermi martsip
tallimaani ukiuni 50-inngortorsiorpoq.
Nalliuttorsiorneq corona pissutaalluni aasamut juunip
18-anut Inuiattut ullorsiunngilaanaani nuutsinneqarpoq. 50-inngortorsiornermut atatillugu katersugaasivik
nutaamik ilisarnaatitaartinneqarpoq.
Qaqortumi katersugaasiviup ukiuni 50-inngortorsiornerani
sulisut kajumissutsiminnillu sulisut tallimanngornermi
martsip sisamaani nalliuttorsiulaarput. Sulisunut kaageqarlunilu imeruersaateqarpoq. Aasamut aatsaat pisortatigoortumik katersugaasiviup nalliuttorsiutigineqarnissaa katersugaasivimmi pisortap nuutsissimavaa.
Taamaakkaluartorlu ukiuni 50-inngortorsiornermi katersugaasivik nutaamik ilisarnaatitaarpoq.

- Kommune Kujallermi kommunalbestyrelsit aperisimavagut Qaqortoq kommuniugallarmat ilisarnaat ilisarnaatigilersinnaaneripput. Tamannalu akersaarpaat, taamaasillunilu katersugaasivik ilisarnaateqalertussanngorluni. Ilisarnaat katersugaasiviup iluani atorneqartassaaq, soorlu aamma Facebookimi, katersugaasivimmi pisortaq, Dan Ullerup oqarpoq nangillunilu:
- Ilisarnaatitaarput siuliani atorneqartarsimavoq massakkullu aamma siunissami pisussanut assigiinngitsunut atorneqartalerumaarpoq. Oqaluttuarisaanermi nuannarisaqartuusugut tamakkua nuannarilluinnartarpagut, Dan Ullerup oqarpoq.
Aasaanerani saqqummersitsinerit
Aasamut qanoq nalliuttorsiortoqarnissaa katersugaasivimmi
pisortap annertunerusumik oqaatigisinnaanngilaa, taamaakkaluartorlu Qaqortormiut marluk katersugaasivimmi saqqummersitsiumaarnerat oqaatigisinnaavaa.
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- Stella Motzfeldt aamma Gert Hansen aasaru saqqummersitsissapput. Stella Motzfeldtip anaanaaniit Stella saqqummersitserusuttoq saaffiginnissutigineqarpoq. Taanna arfineq-pingasunik ukioqarpoq siulianilu saqqummersitsinikuulluni. Taassuma saniatigut Gert Hansen saaffiginnissuteqarnikuuvoq. Taanna eqqumiitsuliortuuvoq assigiisuullunilu, katersugaasivimmi pisortaq oqarpoq.
Poltikerinut kaammattut
Qaqortup katersugaasivia ukiuni 50-inngortorsiornerani
immikkut kissaateqartoqarpoq.
- Katersugaasivik siullermik nammineq kajussusilinniit aallartinneqarpoq. Taamanili katersugaasivik akuersaarneqarlualerpoq. Maannalu illunik sisamaniit tallimat missaanik
amerlassuseqartunik illuuteqalersimavoq. Taakkulu tamarmik pisoqalisimaqaat.
- Illut tamarmik aserfallatsaalineqarnissaat pisariaqalerpoq.
Politikerit ilisarnaatissatsinnut akuersisimasut illut aserfallatsaalineqarnissaanut aningaasaliinissaat annertuumik
maangaaniit kissaatigaarput. Illu pingaarnertut inissisimasoq ukiut 200-it sinnerlugit pisoqaasuseqarpoq. Kujataanilu
illuni siullersaalluni 1804-imi sananeqarpoq. Taamaammat
nalliuttorsiornermut atatillugu annertuumik kissaateqarpugut, Dan Ullerup naggasiivoq.

E n d e l i g e r d e r g i ve t h å n d s l a g
p å a n l æ g s ko n t r a k t o m n y l u f t h av n

Kalaallit Airports indgår anlægskontrakt med et canadisk entreprenørselskab om den nye lufthavn i Qaqortoq.
Endelig er det landet en kontrakt på den nye landingsbane i
Qaqortoq.
Efter to fejlslagne licitationsrunder vendte Kalaallit
Airports tilbage til forhandlingsbordet med et markant større budget. Siden er det lykkes at indgå en aftale om en
anlægskontrakt i Qaqortoq.

med canadiske Pennecon har, altså hvad det præcist koster
at få selskabet til at lave byggeriet, men det ønsker Kalaallit
Airports ikke at oplyse.
Borgmester glæder sig
Der skal springes omkring to millioner kubikmeter fjeld
for at realisere den 1.500 meter lange og 30 meter brede
bane.
Nyheden giver lettelse hos borgmester i Kommune
Kujalleq, Stine Egede (IA).

Det skriver Kalaallit Airports i en pressemeddelelse.
Valget er faldet på det canadiske entreprenørselskab
Pennecon, der har hovedsæde i byen St. John's i det østlige
Canada.
Meget større budget
Helt præcis har Kalaallit Airports haft 462 millioner kroner
mere til at gøre projektet til virkelighed. Sidste år erkendte
landets politikere nemlig, at den oprindelige pose penge på
omkring 570 millioner kroner var for lidt.
De to udbudsrunder var i 2020 og 2021 - men der var altså
ingen, der bed på.
- Nu ser vi frem til at komme godt i gang med anlægsarbejdet. Pennecon har lang erfaring med store anlægsprojekter i
områder præget af de barske og omskiftelige omstændigheder, som også kendetegner Grønland, siger administrerende
direktør i Kalaallit Airports Jens Lauridsen pressemeddelelsen.
Anlægsarbejdet begynder til foråret og arbejdet omfatter
blandt andet landingsbane, terminalområde, rullevej, adgangsvej til Qaqortoq og parkeringspladser.
KNR har forsøgt at få svar på, hvor stor værdi kontrakten

- Efter 30 års venten, med lang transporttid ikke mindst for
syge, handicappede og ældre, og med ugunstige vilkår for
erhvervet og turismen, kan vi om tre år i efteråret 2025, se
frem til at spare tid og penge på at komme til og fra
Qaqortoq, siger hun i en pressemeddelelse.
Lufthavnens skal være klar til brug i efteråret 2025.

Qaqor toq museum r under 50 år :

Ny logo til museet

Lørdag den 5. marts fyldte Qaqortoq museum 50 år.
Den store fejring er på grund af Corona blevet rykket
til den 18. juni lige før nationaldagen. I anledning af 50års jubilæet, så får museet en ny logo, som er Qaqortoq
Kommunes gamle logo.
50-års jubilæet blev fejret internt for personale og frivillige
fredag den 4. marts en dag før museets 50-års jubilæum.
Personalet fik kage og lidt drikkelse efter arbejde for at
markerer dagen. Museums lederen har nemlig rykket den
store officielle fejring til sommer.
I anledning af 50-års jubilæet, så får museet sin første logo.
- Vi har spurgt Kommune Kujalleqs kommunalbestyrelsen
om vi ikke kunne anvende den gamle Qaqortoq Kommunes
logo. De har det sagt ja til, så der kommer nye skilte op på
museet. Logoet vil blive sat på både på de sociale medier
også indendørs, siger museumsleder.
- Vores nye logo er dermed både en del af vores historie og
en del af vores fremtid. Den slags fortællinger er vi vilde
med på et museum, siger Dan Ullerup.
Fakta om den nye logo:
Qaqortoq Kommunes gamle logo:
Kronen symboliserer enkedronning Juliane Marie, som
byen blev opkaldt efter (Qaqortoq hed førhen Julianehåb).

Ankeret symboliserer
håb og byens nærhed
til havet.
Vægten symboliserer, at det var købmanden Anders
Olsen som i 1775 grundlagde byen.
Den blå farve gennem seglet symboliserer elven, der deler
byen i to.
Lokale udstiller til sommer
Museumslederen kan ikke udtale sig mere om hvordan præcis jubilæet skal fejres til sommer, men han kan dog informere os om, at to kunstnere fra Qaqortoq vil udstille i
anledningen af jubilæet.
- Stella Motzfeldt og Gert Hansen skal udstille hertil sommer. Vi fik en henvendelse fra Stella Motzfeldts mor, at
Stella gerne vil udstille igen. Hun er otte år gammel og har
tidligere udstillet på kunstmuseet i Nuuk. Derudover fik vi
også en henvendelse fra Gert Hansen, som både er kunstner
og fotograf. Så det er også en god måde, at fejre jubilæet
på, siger museumslederen.
Opfordring til politikerne
Der er et særligt ønske i forbindelse med Qaqortoq museums 50-års jubilæum.

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

- Qaqortoq museet blev startet af ildsjæle i sin tid og
lige så stille er det blevet et
anerkendt museum. Museet
er vokset til i alt 4-5 bygninger, men vores bygninger
er desværre slidte.
- Bygningerne trænger til at
blive vedligeholdt, så de
politikere som har sagt ja til
at vi kan få en ny logo, de
må gerne afsætte midler til
vi kan få nogle flottere bygninger. Hovedbygningen er
mere end 200 år gammel og
er den ældste bygning fra
1804. Så der er en fødselsdagsgave ønske herfra,
afslutter Dan Ullerup.

Aput sisoor sinnaanera pillugu
Nanor talimmi Qaqor tumilu
p i k ko r i s s a r n e q

Takornarialerisut, qatserisartut allallu annaasiniarnermi peqataasinnaasut Nanortalimmi ulluni marlunni
aput sisoorataarsinnaaneranut tunngatillugu pikkorissaqammerput.
Apummik sisoortoqarnerani qanoq annaasiniartoqarsinnaava aamma qanoq iliornikkut sisoornerit pinaveersaartinneqarsinnaappat?
Ilaatigut tamakkuupput kujataani takornarialerisut qatserisartullu pikkorissarfigisimasaat uppernarsaatimmillu pissarsiffigisimasaat. Arne Hardenberg, Greenland Ekstreme-mi
piginnittoq pikkorissaasuuvoq.
- Pikkorissaaneq tigulluarneqaqaaq. Qanoq iliorluni sisoornerit pinaveersaartinneqarsinnaanersut apummillu sisoortoqarsimatillugu qanoq annaasiniartoqarsinnaanersoq, pikkorissaanermi sammineqarput. Inuit nassaarineqaqqissinnaaneranut tunngatillugu atortut eqqortut nassarneqartarnissaat pingaarutilerujussuuvoq, Arne Hardenberg
Sisimiuneersoq oeqarpoq.
Innovation South Greenlandip oqaasii naapertorlugit, Arne
Hardenberg nunatsinni apummik timersornermi misilittagaqarnerpaat ilaaniippoq. Taanna ilaatigut USA-mi aput
sisoortarneranut tunngatillugu ilinniagaqarpoq nunalu
tamakkerlugu sisorartitsisarluni.
Arne Hardenberg sapaatip akunnerata naanerani Qaqortumi
pikkorissaasaaq, pikkorissartitsinermullu peqataasussat
aqqaniliupput.
Inuit inuunermik annaasisinnaasariaqarput
Innovation South Greenland pikkorissaaneq aaqqissorpaa
Visit Greenland - Greenland Ekstreme-lu suleqatiginerisigut. Takornarissat ukioq kaajallallugu tikittalernissaanut

siunertaqarnermi pikkorissaaneq pingaaruteqartoq, takornariaqarnermut piorsaasoq, Sarah Woodall isumaqarpoq.
- Takornarissat ukioq kaajallallugu tikittalernissaat siunertarineqarpoq. Kujataani takornarissat aasakkuunerusoq tikittarput, ukiakkit, ukiullu upernaakkullu takornariaqassanani.
Taamaammat ukiukkut takornariaqartalernissaa siunnertaraarpput, Sarah Woodall oqarpoq nangillunilu:
- Takornarialerisut takornarissanik angallassinerminni akisussaasuupput. Taamaammat isumannaallisaanerit ajunnginnissaat pingaarutilerujussuuvoq. Soorlu umiatsimi ilaasoqarluni angalaniaraanni uppernarsaateqaqqaartariaqartoq,
takornariqarnermut piorsaasoq erseqqissaavoq.
Pikkorissaaneq taanna kisiat ukioq manna ingerlanneqarnavianngilaq. Innovation South Greenlandimi pikkorissaanerit
arlallit ukiup ingerlanerani aaqqissorniarpaa. Apriilimi ilaatigut 'Wilderness first respons'-imi pikkorissaasoqassaaq,
tassani ilaatigut takornarialerisut soorlu niumik napisimasumik suliarinnissinnaanermut ajoqusersimasumullu nakorsaatinik tunioraasinnaanermi pikkorissarneqassapput.
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Nakkutilliisoqarfik:

Ko m m u n i a r l a l i n n i k p e q q u s s u teqarfigineqar poq

Tulleriissaartumik suleriuseqanngitsumik allakkianillu
amigaateqarnerup kingunerisaanik Kommune Kujallermi inunnik isumaginnittoqarfiup iluani inuit innarluutilinnik sullissiniarnermi suliat ataasiakkaat misissuiffiginiarneri pisariuvoq. Nakkutilliisoqarfik taama
naliliisoq kommunimut pingasunik pisussaaffiliisumik
peqqussuteqarpoq 28-nillu najoqqutarineqarsinnaasunik piumasaqaateqarluni.

Narsaq:
Meeqqat innarluuteqartut pillugit suliat marluk
Inersimasut innarluuteqartut suliat pingasut

Inuit innarluuteqartut tapersersorneqarnissaat pillugu
maleruagassanik Kommune Kujalliup ingerlatsinera pillugu nakkutilliiartortut pisussaaffiliisumik peqqussutinik pingasunik aamma najoqqutarineqarsinnaasunik piumasaqaatinik 28-nik tunivaa. Namminersorlutik Oqartussat nakkutilliiartortui kommuni ukiakkut 2021-mi tikeraareersullu
tamanna pivoq.

Suliani marlunni kommuni qulaajaanermik aallartitsissasoq
kiisalu iliuusissamut pilersaarummik suliaqassasoq
Nakkutilliinermik Ingerlatsiviup pisussaaffiliisumik peqqussutigaa.

Nakkutilliiartortut naliliipput sulianik sullissineq ataatsimut
isigalugu tulleriissaartumik suleriuseqanngitsumik ingerlanneqartartoq. Isumaginnittoqarfiullu inuit innarluuteqartunut
tapersersuinissamut aalajangiineri ilaat allakkiatigut takussutissaqanngitsut.
- Suliani ataasiakkaani takussaavoq allakkiamik suliamut
ikisiinnartoqartarsimasoq/toqqorsisoqaannartarsimasoq,
suliamili takussutissaqarnani allakkiaq pillugu sunik isummertoqarsimanersoq imaluunniit allakkiaq malersoqqinneqartarsimanngitsoq. Tassunga ilanngullugu suliani arlalinni
takussaavoq innarluutilinnut inatsit naapertorlugu aalajangiisoqartarsimasoq takussutissartaqanngitsumilli, soorlu
aalajangiineq allaganngorlugu pineqartumut tunniunneqarsimanersoq takussutissaqarneq ajorluni, nakkutilliaartortut
nalunaarusiamut 44-nik qupperneqartumut eqikkaanerminni
allapput.
Pisussaaffiliisumik peqqussutit
Kommune Kujallermi meeqqat inersimasullu innarluuteqartut pillugit suliat 24-it nakkutilliiartortut misissuiffigisimavaat.
Qaqortoq:
Meeqqat innarluuteqartut pillugit suliat pingasut
Inersimasut innarluuteqartut suliat arfineq-pingasut.
Nanortalik:
Meeqqat innarluuteqartut pillugit suliat marluk
Inersimasut innarluuteqartut pillugit suliat arfinillit.

Suliani pingasuni kommunalbestyrelse pisussaaffiliisumik
peqquneqarpoq suliat pillugit aaqqeeqqullugu. Suliani inersimasut marluk aamma meeraq ataaseq innarluuteqartut
pineqarput.

- Suliat pingajuanni kommuni isumaginninnikkut misissuinermik aallartitsissasoq, ilanngulluguttaaq meeqqap tarnikkut nappaateqarsinnaanera pillugu qulaajaassasoq, tassungalu ilanngullugu meeqqap innarluutaanut tunngatinneqartumik iliuusissamut pilersaarummik suliaqassasoq Nakkutilliinermik Ingerlatsiviup kommuni peqqussuteqarfigaa.
Inatsit pillugu ilisimasanik amigaateqarneq
Inuit innarluuteqartut pillugit tapersersuinissamut suliat
naammaginannginneri nakkutilliiartortut isornartorsiorpaat,
suliani takuneqarsinnaammat inuit innarluuteqartut kommunimit ilisimaneqarluartut.
Nakkutilliiartortulli maluginiarpaat kommunimi inunnik
isumaginnittoqarfimmi sullissisut inuit innarluutillit tapersersorneqarnissaannut inatsik nutaamik ilisimasakinnerat.
- Nakkutilliinermik Ingerlatsivik naliliivoq, allaganngorlugu
aalajangiussaasimasut takutikkaat kommunip innarluutilinnut inatsimmi aalajangersakkat sorliit sulianik sullissinermini tunngavissaanersut ilisimasaqarfiginngikkai. Tassa
imaappoq, aalajangiinerni arlalinni piginnaatitsissutinut
aalajangersakkat innersuussutigineqartarsimallutik. Tassa
allaganngorlugu aalajangiinerit takutippaat, eqqumaffigineqartarsimanngitsoq inatsisit sorliit atuuttuunersut kommunip sullissinermini tunngavigisassarinerai, Nakkutilliinermik Ingerlatsivik allappoq.
Inuit innarluuteqartut tapersersorneqarnissaanut sullissinermut tunngatillugu kommuni 28-nik najoqqutarineqarsinnaasunik piumasaqarfigineqarportaaq.

L u f t h av n s b y g g e r i :

Efter to udbudsr under er der
fundet en vinder

Kontrakt på anlæggelsen af en landingsbane ved
Qaqortoq er på plads.
Canadiske Pennecon Heavy Civil får til opgave at anlægge
den nye landingsbane i den kommende lufthavn i Qaqortoq.
Kontrakten er underskrevet, og anlægsarbejdet går i gang til
foråret.
Aftalen er indgået som en hovedentreprise og omfatter
blandt andet etablering af landingsbanen, byggemodning af
terminalområdet, rullevej og flyforplads, parkeringsarealer
samt færdiggørelse af adgangsvejen til Qaqortoq.
Det oplyser Kalaallit Airports Domestic (KAIR) i en pressemeddelelse.
Ifølge KAIR kom det canadiske firma med det mest fordelagtige tilbud i to udbudsrunder.
Fakta om Qaqortoq Lufthavn:
1.500 meter landingsbane, 30 meter bred. ICAO Reference
kode 3C med “non-precision approach” og localizers i
begge baneender.
Ca. 2.000 m2. terminal
Kapacitet: 200 pax pr. time (100 indgående + 100 udgående
passagerer)
Terrænarbejdet vil omfatte 2 mio. m3 fjeld, som skal
sprænges og udlægges. Anlægstidsplanen løber over tre år,
og den nye lufthavn vil stå klar til brug i efteråret 2025.
Den 28. april inviterer Kalaallit Airports Domestic og
Pennecon Heavy Civil til borgermøde i Qaqortoq. En orientering om de forestående arbejder og den nye lufthavn.
Kilde: Kalaallit Airports
Lufthavnsbyggerier skal genudbydes
- Vi er glade for, at kontrakten er på plads. Nu ser vi frem
til at komme godt i gang med anlægsarbejdet, udtaler Jens
Lauridsen, CEO i Kalaallit Airports Domestic, og fortsæt-

ter:
- Pennecon har lang erfaring med store anlægsprojekter i
områder præget af de barske og omskiftelige omstændigheder, som også kendetegner Grønland. Og vi er sikre på, at
de er de helt rigtige til at løfte opgaven.
Byggeriet af lufthavnsbygninger er endnu ikke på plads
men forventes genudbudt i løbet af foråret, lyder det fra
KAIR.
Lufthavnsbyggeriet i Qaqortoq har været centrum for stor
debat siden det kom frem helt tilbage i august 2020, at de
indkomne bud på byggeriet var alt for dyre i forhold til,
hvad politikerne i første omgang havde budgetteret med.
Blev delvist finansieret på efterårssamlingen
Ved efterårets finanslovsforhandlinger vedtog politikerne i
Inatsisartut dog at holde fast i planen om en 1500 meter
landingsbane og afsatte i den forbindelse de fleste af pengene, som projektet ventes at koste - samlet lidt over en milliard kroner.
Lufthavnen i Qaqortoq skal bygges og ejes af Selvstyret
via selskabet Kalaallit Airports Domestic, hvorimod de nye
lufthavne i Nuuk og Ilulissat placeres i selskabet Kalaallit
Airports International. Selskaberne har samme direktør.
Også hos Pennecon Heavy Civil er der glæde over, at kontrakten er på plads.
- Vi ser frem til at arbejde sammen med Kalaallit Airports
og bringe vores byggeerfaring til Grønland. Vores forretningstilgang er baseret på gensidig respekt og samarbejde
for at sikre succes på alle niveauer - regerings- og samfundsniveau, samt for erhvervsliv og beskæftigelse, siger
Pennecons bestyrelsesformand Larry Puddister ifølge pressemeddelelsen fra KAIR.

