Ko m m u n e Ku j a l l e q a l l a f f i s s o r n e r m i a l l a n n g u i vo q

Kujallermi innuttaasut qaammatini tulliuttuni kommunimi allannguinerit malugisussanngorpaat, tassami allaffiit ilaatigut nikisinneqartussaapput. Kommunimi
aaqqissuusaanikkut apriilip aallaqqaataa aallarnerfigalugu allannguivoq. Kommunemi allaffissornikkut annikillisaavoq.
Kommune Kujalleq aaqqissuusaanikkut apriilip aallaqqaataani allannguivoq. Allannguinermi ilaatigut sukkanerusumik suliat naammassisalernissaat ingerlatsiviit immikkoortortaqarfiillu akornanni kipiluttunartumik attaveqartarnerit
taamaatinniarneqarput.
- Illoqarfinni allannguineq malugineqarsinnaasaaq, tassa
allaffiit eqqarsaatigalugit allannguisoqarumaarpoq, tamannalu piffissami aggersumi innuttaasuniit malugineqarsinnaajumaarpoq. Allaffinnik allanngortiterinerput juuni naammassineqarnissaat anguniagaraarput, kommunimi pisortaq,
Tine Pars oqarpoq.
Kommunalbestyrelsit nutaat ivertinneqareersullu sulissutigisimavaat innuttaasunut sullissineq illoqarfinni nunaqarfinnilu pitsaanerulernissaaq. Siulianimi aalajangiussat
tamaasa Qaqortumi aalajangerneqartarput, Nanortalimmi
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atorfinititsiniarpoq.
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milu ingerlatsivimmeerpoq aappaalu inuussutissarsiornermut ingerlatsivimmeersuulluni. Innuttaasunut sullissineq
allanngortinneqanngilaq, kommunimi pisortaq nassuiaavoq.
Ataatsimiititaliat allanngortinneqartut
Kommunalbestyrelsi allaffissornermi allannguinissaq
martsip 23-ani akuersissutigaat. Borgmesterilu qularinngilluinnarpaa piffissap ingerlanerani innuttaasut allannguut
malugiumaaraat. Innuttaasulli kisiisa allannguinermi malugisaqassanngillat, ataatsimiititaliammi aamma allanngortinneqarput.
- Kommunalbestyrelsit ataatsimiititaliat ilusilersorneqarnerat allanngortinneqarnissaanut aalajangereertullu suliat
tigussaasut allanngortissallugit aallartippugut, Tine Pars
oqarpoq.
Ingerlatsiviit sisamaannanngortut tassaapput Aningaasaqarnermut Inuussutissarsiornermillu Ingerlatsivik, Teknikkimut Avatangiisinullu Ingerlatsivik, Isumaginnittoqarfik
Pitsaaliuinerlu, kiisalu Paaqqinnittarfinnik, Ilinniartitaanermik, Suliffeqarnermik, Kulturimik Sunngiffimmillu
Ingerlatsivik. Borgmester Stine Egede (IA) allannguineq
nuannaarutigaa:
- Kommune Kujallermi innuttaassut qangali oqariartuutigisarpaat kommunimiit sullissineq pitsaanerusariaqartoq,
tamannarpiarlu allanngortinniarlugu kommunalbestyrelsimi
allaffissornikkut aaqqiissuussaanerup allanngornissaanik
suliniuteqarpugut, borgmesteri oqarpoq nangillunilu:
- Kommuunerujussuanngornerup kingorna Qaqortumut
tamanik katersuisimaneq pitsaanerpaangittoq nassuerutigaarput. Maanna oqarsinnaanngorpugut allannguinermut ikaarsaarluta, angusarput annertooq nuannaarutigaara, borgmesteri Stine Egede (IA) oqarpoq.
Allannguineq upernaakkut 2023-mi nalilersorneqassaaq.

M i n e s e l s k a b m e l d e r o m l ov e n d e
guld-boringer

Ifølge AEX Gold har selskabets boringer i 2021 vist
lovende resultater.
Det canadiske mineselskab AEX Gold har i 2021 fortsat sin
efterforskning efter guld i Nalunaq i Sydgrønland.
2021 har budt på de mest succesfulde boringer hidtil, skriver selskabet i en pressemeddelelse:

- Den højeste værdi er på 139 g guld pr. ton sten, mens den
gennemsnitlige kvalitet for en underjordisk mine ligger på
4-6 g/t.
- Efterforskningsboringerne fandt sted i Nalunaq-området i
Sydgrønland, og boreprogrammet omfattede 51 borehuller.
27 af borehullerne har således krydset guld, et resultat, der
langt overgår virksomhedens forventninger, skriver selskabet.
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Om AEX Gold
AEX blev grundlagt i 2017 med det formål at lokalisere
højkvalitetsguldforekomster i Grønland. Selskabet ejer i
øjeblikket efterforsknings- og udnyttelseslicenser for guld
og andre strategiske mineraler i Sydgrønland. Det primære
AEX-aktiv er den tidligere Nalunaq-guldmine, som AEX er i
gang med at ombygge.
Kilde: AEX Gold
Selskabets direktør udtaler, at resultaterne er meget tilfredsstillende, og at selskabet ved hjælp af en bestemt metode
har fundet tegn på yderligere guld-ressourcer:
- Vores succesrate med at krydse hovedåren fortsætter med
at stige, og nu har vi bekræftet eksistensen af en hel ny højkvalitetszone. Bekræftelsen af selskabets strukturelle model
(en bestemt måde at søge efter guld, red.) åbner mulighed
for yderligere ressourcefund i Nalunaq.
- Vi ser frem til at levere vore regionale efterforskningsresultater fra 2021 i løbet af de næste par måneder og dermed
kunne give markedet vores arbejdsplan for 2022, udtaler
Eldur Ólafsson, CEO for AEX.
Blandt investorerne i AEX Gold er blandt andre Selvstyret
via Greenland Venture, Vækstfonden og pensionskassen
SISA.
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Isarualerisoq Kirsten Vahl Kujataani Isarussat-niit
Qaqortumiissaaq sisamanngorneq 28. april, ataasinngorneq
2. maj 2022 ilanngullugu.
Isitit misissortikkusukkukkit uunga sianersinnaavutit piffissamik
inniminniillutit tlf.: 863012.

Nutaarsiassaq: Banki aqqutigalugu
ernialigaanngitsumik akilersuineq
periarfissaavoq!
-o-o- -o-o- -o-o- -o-o- -o-o- -o-o- -o-o- -o-o- -o-o- -o-o- -o-o-

Optiker Kirsten Vahl fra Kujataani Isarussat kommer til Qaqortoq
fra torsdag d. 28. april 2022 til og med mandag d. 2. maj 2022.
Tidsbestillingen til synsprøve tlf.: 863012.

Nyhed: Kan nu tilbyde rentefri
afdragsordning!
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Sanatorievej B-1362 (Rejsebureau)

Ko m m u n e Ku j a l l e r m i i n n u t t a a s u t :
"Inissianik nutar terineq, utoqqarn u t i n i s s i at k i i s a l u s a n n g i i n n e r u s u n u t i n i s s i at

Borgmester Stine Egede sapaatit akunnerini kingullerni
marlussuni Narsami, Nanortalimmi Qaqortumi soqutigisaqaqatigiinnik innuttaasunillu ataatsimeeqateqartarpoq.
Aaqqissuusaanermik allannguinerup kommunillu aningaasaqarnerata killiffiinik paasissutissiinissaq innuttaasullu apeqqutaannut tusarnaarnissaq ataatsimiinnerni
siunertarineqarput.
Sumiiffinni tamani inissianik pisariaqartitsineq eqqaaneqartarpoq, pingaartumik utoqqarnut inissiat inissiallu minnerusut pisariaqartinneqarnerat eqqaaneqartarluni.
Inissiarpassuit ullumikkut inoqanngillat kisermaanut, utoqqarnut inoqutigiinnullu ikinnerusunut angivallaarnertik akisuallaarnertillu pissutigalugu. Tamatuma saniatigut kommunip inissiaatai amerlasuut pilersaarutaagaluartut naapertorlugit aserfallatsaalineqarsimanngillat.
-Kommunitsinni utoqqarnut inissianik pisariaqartitsineq
annertoqaaq. INI A/S suleqatigalugu utoqqarnut inissianik
inissianillu minnerusunik pisariaqartitsineq qulaajassavarput taamaalilluta ukiuni tulliuttuni qanoq aningaasaliisarnissarput pilersaarusiorsinnaalerumallugu, Stine Egede oqarpoq nangillunilu.
-Suleqatigiinnerput pitsanngorsarumallugu INI A/S-ip aqutsisuinik qaammatikkaartumik ataatsimeeqateqartalerpugut.
Inissiaatitsinnik aserfallatsaaliinissaq pingaruteqaqaaq, piffissaatillugumi aserfallatsaaliinngikkutta akisuneruinnalissapput, aamma innuttaasunut. Inissianik nutarterinermut
aningaasat atorneqartussat amerlanerulersikkumallugit
kommunalbestyrelsip tullissaanik ataatsimiinneranut ukiunut tulliuttunut tallimanut inissiaqarnikkut pilersaarummik
saqqummiussissaanga.

Ineqarnermut tunngasut saniatigut sulisussaaleqineq sulisunillu sulisitsiinnarniarneq eqqartorneqartarput, pingaartumik
paarsiviit atuarfiillu eqqarsaatigalugit.
-Kommunip suliffeqarnikkut periusia pillugit isummanik
tusarumalluta qanittukkut isumasioqatigiisitsissaagut Majoriaqarfiit peqatigalugit. Amerlanerusut sulilersittariaqarpavut, sulinerlu akilersinnaasariaqarpoq. Tamatuma saniatigut
ilinniartitsisunik amerlanerusunik soorlu Nanortalimmi, pissarsiniartariaqarpugut Stine Egede oqarpoq.
Talittarfiit puttasullu sumiiffinni tamani aalisartut takornariartitsisullu akornanni ajornartorsiutaapput.
-Illoqarfinni nunaqarfinnilu talittarfiit immikkut samminiarpakka. Kujataani inuussutissarsiornikkut periarfissat iluaqutigisinnaajumallugit atortussat pisariaqavissut piginngikkutsigit attaveqaatit ineriartortinneqarsinnaanngillat.
Illoqarfinni pingasuni tamani meeqqanut inuusuttuaqqanullu sunngiffimmi sammisassaat pitsaanerusut kissaatigineqartarput.
-Kommunitsinni meeqqat inuusuttuaqqallu peqqinnartunik
sunngiffimmi sammisassaqartinneqarnissaat pingaaruteqarpoq. Meeqqat inuusuttuaqqallu timiminnik atuinissaannut
periarfissiortariaqarpavut peqqinnartunik ataatsimoorfissat
piviusunngortissinnaajumallugit, tamakkumi tamatigut
qanorluunniit utoqqaassusillit atugarinnerulernissaannut
peqqinnerulernissaannullu aqqutaassammata, Stine Egede
naggasiivoq.

Ku l t u r i l e r i s u t i s u m a s i o q at i g e e q qammer put
Ku l t u r a r r a n g ø r e r h o l d e r s e m i n a r
Kommunit kulturilerisui allallu kulturimik suliaqartut
isumasioqatigeeqqammerput. Assiginik suliaqartut naapillugit pissarsinarpoq, peqataasoq oqarpoq.

Kommunernes kulturarrangører har netop afholdt et
seminar. At møde ligesindede er virkelig givende, siger
en af deltagerne.

Kommunini tallimani kulturimik suliaqartut, Katuaq,
Nunatta Isiginnaartitsisarfia aamma Nunatta Atuagaateqarfia Qaqortumi ulluni pingasuni isumasioqatigeeqqammerput.

Kulturarrangører fra fem kommuner, Katuaq, Nunatta Isiginnaartitsisarfia og Nunatta Atuagaateqarfia har netop
holdt tre dages seminar i Qaqortoq.

Oqallisigineqartut ilagaat kulturimik suliaqartut kattuffeqalernissaata pingaaruteqassusia, soorlu timersortartut aamma
kattuffeqartut.
- Taamatut kulturimut tunngasumik suliaqartut susassaqartut allat peqatigalugit kulturikkut ineriartorneq pimoorullugu ingerlassinnaavaat, Kommune Kujallermi kulturimut
sunngiffimmullu aqutsisoq, Pilutannguaq Løvstrøm Lennert
tusagassiorfinnut nalunaaruteqarluni allappoq.
- Kulturikkut aaqqissuisartut allat naapillugit suleriaatsinik
ingerlariutsinillu avitseqatigiilluni assut iluarsimavoq, suliumassusermillu tuniseqqilluni. Kulturikkut aaqqissuisuulluni
kiserliornarsinnaasarami nunatsinnilu kulturilerisut allat
naapillugit siunissamut isumalluarnarsinaqaaq, Kommune
Kujallermi Kulturimut sunngiffimmullu aqutsisoq Pilutannguaq Løvstrøm Hammeken oqarpoq.
Kulturi inuussutissarsiutitut
Peqataasut aamma isumaqatigiipput kulturimik suliaqarneq
inuussutissarsiutitut isigineqalernissaa pingaaruteqartoq.
Kulturilerisut isumasioqatigiittareerput ilaatigut Nuummi,
Sisimiuni aamma Ilulissani.

Et af emnerne er, hvordan kunstnere, der arbejder med kultur kan opnå en organisation, ligesom forskellige sportsforeninger har en organisation.
- På den måde kan kunstnere, der arbejder med kultur
udvikle kulturen målrettet, skriver kultur- og fritidsleder i
Kommune Kujalleq, Pilutannguaq Løvstrøm Lennert i en
pressemeddelelse.
- Det er virkelig givende at møde andre medarbejdere, der
arbejder med at arrangere kulturbegivenheder. Det giver
vilje til at arbejde mere. At arrangere kulturbegivenheder
kan være et ensomt arbejde, men jeg er fortrøstningsfuld
for fremtiden, efter mødet med de andre, siger Pilutannguaq
Løvstrøm Hammeken.
Kultur som erhverv
Deltagerne er enige om, at arrangementer der understøtter
kultur bør sidestilles som erhverv.
Kulturarrangørerne har tidligere holdt seminar i Nuuk,
Sisimiut og Ilulissat.

Ko m m u n e Ku j a l l e q s k æ r e r n e d
p å a d m i n i s t r at i o n e n

Borgerne i Kujalleq kan i de nærmeste måneder se fysiske ændringer på kommunens administrationskontorer.
Kommunen har nemlig implementeret organisationsændring fra den 1. april. Kommunen skærer ned på administrationen.
Kommune Kujalleq har implementeret ny organisationsstruktur fra den 1. april. Formålet er at gøre de langsomme
sagsbehandlinger og den svære kommunikation mellem forvaltninger og afdelinger til fortid.
- Der udestår nogle fysiske omrokeringer i byerne, som
også vil betyde nogle bygningsmæssige ændringer, som
borgerne vil få at mærke i den kommende tid. Vi har et mål
om at de fysiske ændringer kommer på plads senest juni
måned, siger kommunaldirektør, Tine Pars.
Den nye kommunalbestyrelse har siden deres konstituering
arbejdet for, at gøre borgerservice bedre for alle byer og
bygder. Alle beslutninger er hidtil blevet truffet i Qaqortoq
og borgerne i Nanortalik og Narsaq har oplevet langsomme
sagsbehandlinger og lange vente tider. Det er nu snart fortid, lyder løftet.
Udover organisationsændring, så vil kommunen ansætte
flere på socialområdet i Nanortalik og i Narsaq.

borgerne som vil kunne mærke ændringen, udvalgsstrukturen er også blevet ændret.
-Vi arbejder således nu på at få de praktiske ting på plads
her efter at kommunalbestyrelsen har truffet beslutningen
om den nye udvalgsstruktur, siger Tine Pars.
De nu fire forvaltninger er følgende: Økonomi- og
Erhvervsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen,
Forvaltningen for Social- og Forebyggelse samt Forvaltningen for Dagtilbud, Uddannelse, Kultur og Fritid.
Borgmesteren Stine Egede (IA) glæder sig over ændringerne.
- Borgerne i Kommune Kujalleq har længe meldt ud, at serviceringen af borgerne burde være hurtigere, og det er
netop derfor, at kommunalbestyrelsen havde sat sig for at
lave tiltag for at ændre den administrative struktur, siger
borgmesteren og fortsætter:
- Efter kommunesammenlægningen har vi erkendt, at centraliseringen af hele administrationsfunktionen til Qaqortoq
ikke har været den optimale løsning. Fra nu af kan vi sige,
at vi er midt i overgangen til strukturændringen, så jeg er
glad for vores omfattende resultat, siger borgmester Stine
Egede (IA).
Organisationsændringerne vil blive evalueret i foråret
2023.

- Der bliver oprettet to nye stillinger indenfor socialområdet
i Nanortalik og Narsaq. Således der bliver en leder på det
sociale område i alle tre byer. Disse stillinger er ikke på
plads endnu. To forvaltningschefstillinger er nedlagt i forbindelse med strukturændringen, en på kultur og fritidsområdet og en på erhvervsområdet. Sagsbehandlingen overfor
borgerne fortsætter som normalt, forklarer kommunaldirektøren.
Udvalgsstruktur også ændret
Kommunalbestyrelsen godkendte effektuering af administrationens struktur den 23. marts under deres møde.
Borgmesteren er ikke i tvivl om, at borgerne i den kommende tid vil kunne mærke ændringen. Det er ikke kun
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B o r g e r n e i Ku j a l l e q :
” B o l i g r e n ov e r i n g , æ l d r e b o l i g e r
og boliger til sårbar e g r upper”

Borgmester Stine Egede har de seneste par uger afholdt
møder med interessegrupper og borgermøder i hhv.
Narsaq, Nanortalik og Qaqortoq.
Formålet med møderne var at give en orientering om status
på organisationsændringen, kommunens økonomi og lytte
til borgernes spørgsmål.
Alle steder blev boligbehovet nævnt, her særligt behovet
for ældreboliger og mindre boliger. Mange boliger står i
dag tomme fordi de er for store og dyre at bo i for de enlige, ældre og de mindre familier. Endvidere er mange af
kommunens boliger ikke vedligeholdt planmæssigt.
-Der er et stort behov for ældreboliger i vores kommune.
Sammen med INI A/S vil vi få afdækket behovet for ældreboliger og mindre boliger, så vi kan få planlagt hvorledes vi
skal afsætte midler dertil i de kommende år, siger Stine
Egede og fortsætter.
-Vi har igangsat månedlige møder med INI A/S´s ledelse
for at få effektiviseret vort samarbejde. Vedligeholdelse af
vores boligmasse er en meget vigtig opgave, for det bliver

blot dyrere i sidste ende, også for borgerne, hvis vi ikke
sørger for at boligerne vedligeholdes planmæssigt. Jeg
fremsætter på næste kommunalbestyrelsesmøde et forslag
til en 5 års plan på boligområdet, hvor vi sikrer flere midler
til anvendes til renoveringen af boligerne.
Udover boligområdet var der drøftelser om mangel på
arbejdskraft og udfordringen ved fastholdelse af arbejdskraft særligt indenfor plejeområdet og på skoleområdet.
-Vi afholder i nærmeste tid i samarbejde med de lokale
Majoriaq et seminar for at få input til kommunens arbejdsmarkedsstrategi. Vi skal sørge for at få flere i arbejde og det
skal kunne betale sig at arbejde. Derudover må vi arbejde
på at tiltrække flere lærere til f.eks. Nanortalik, siger Stine
Egede.
Landgangsbroer og pontonbroer er en udfordring alle steder
både for fiskerne og for turismen.
-Jeg vil have særligt fokus på landgangsstederne i vore byer
og bygder. Infrastrukturen kan ikke udvikles hvis helt basale fysiske forhold er på plads til at kunne udnytte det fulde
erhvervspotentiale i vores
region.
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I alle tre byer udtrykte borgerne ønske om bedre fritidsaktivitetstilbud til børn og
unge.
-Det er vigtigt at børn og
unge har sunde fritidstilbud i
vores kommune. Vi skal
opdyrke mulighederne for at
give vores børn og unge fysiske udfoldelsesmuligheder, så
vi kan opnå målet med sunde
fællesskaber, som på alle
måder hjælper på trivsel og
sundhed i alle aldersgrupper,
afslutter Stine Egede.

Simon Simonsen:

N a a l a k ke r s u i s u n n g o r t u p a a l i s a r t u t at u g a at t a k u n i a r t a r i a q a r a l u ar pai

Kujataani aalisartut Narsami Qaqortumilu ataasinngornermi akerliussutsimik takutitsipput.
Kommunalbestyrelsimilu ilaasortap aalisarnermut naalakkersuisunngorlaaq kaammattorpaa
Kujataanukaqqullugu.
Aalisartut nunamit tamarmeersut nipisaat suaasa kiilumut
qaffasinnerusumik akeqartinneqarnissaat piumasarigamikku
Royal Greenlandimut akerliussutsimik takutitsisimapput.
KNAPK-p Royal Greenlandillu ukioq manna suannut akigititassat pillugit isumaqatiginninniarnerat isumaqatigiissuteqarsinnaannginneq pissutigalugu sivisuumik maanna
ingerlanneqalerpoq, taamaammallu aalisarneq suli aallartinneqarani.
Kommuni Kujallermi kommunalbestyrelsimut ilaasortaq
Simon Simonsen (S) qallittoqarneranut maanna akuliuppoq. Isumaqarami aalisarnermut naalakkersuisunngorlaaq
Karl Tobiassen Kujataani isumasioqatigiissitsisariaqartoq,
oqartussat taamaalillutik aalisartut qanoq atugaqarnerat
namminneq isiminnik takuniassammassuk.
- Ataasinngornermi akerliussutsimik takutitsisoqareermat
aalisartut aalisakkerivimmilu sulisut kaffisoqatigaavut.
Aalisartut pakatsisimaarnerat erseqqissupilussuuvoq, tunitsivissaqannginnertimmi pissutigalugu aalisakkanik tunisaqarsinnaanngillat. Ineriartornissamut periarfissaqanngillat,
saarulliilluunniit takkussimaaraangata aalisakknik amerlanerusunik tunisaqarsinnaanngillat, Simon Simonsen Sermitsiaq.AG-mut oqarpoq, nangillunilu:
- Taamaammat aalisarnermut naalakkersuisunngorlaaq aalisarnerlu pillugu ataatsimiititaliarsuusimasoq aalisarneq pillugu inatsisissap suliarineqannginnerani
Kujataanukartariaqarput. Ataatsimiititaliarsuup inassuteqaatai malinneqassappata aalisartut atugaat ajornerulertussaapput, Siumut sinnerlugu kommunalbestyrelsimi ilaasortaq
oqarpoq.
Siumut i Kommune Kujallermi Siumup ukioq manna siu-

sinnerusukkut piumasarisimavaam Kujataani aalisarneq pillugu isumasioqatigiittoqassasoq.
Kujataani ineriartortitserusuttut
Qaqortumi aalisartut ilaatigut pitsaanerusumik atugassaqartinneqarnissartik anguniarlugu ataasinngornermi Arctic
Prime Fisheriesimut akerliussutsimik takutitsisimapput.
Ilaatigut aalisakkat pitsaanerusumik akeqartillugit tunineqarsinnaanerat anguniarlugu. Aalisartut aalisakkerivimmut
kaammattuutigisimavaatm Royal Greenlandip akigitinniagaanut malinnissanngitsut, aalisartut aalisakkanik amerlanerusunik pisaqartarlutillu isaatitsinerussammata.
Aalisarneq pillugu Ataatsimiititaliarsuup ilaatigut inassutigisimavaa, sineriammut qanittumi aalisarnerup piujuartitsisumik aqunneqarnissaa, tamatumalu malitsigisaanik umiatsiaararsorlutik aalisartut ikinnerulissallutik.
Taamaammat Simon Simonsen isumaqarpoq, Aalisarnermut
Naalakkersuisunngorlaaq aalisarneq pillugu inatsisissamik
suliaqarnini aallartitsinnagu Kujataani aalisartut atugaannik
takuniaasariaqartoq.

Ku u l t i s i o r l u n i q i l l e r i n e r n i t
neriulluar nar toqar neranik
a at s i t a s s a r s i o r t i t s e q at i g i i f f i k
nalunaar uteqar poq

AEX Goldip nalunaaruteqarnera naapertorlugu 2021mi ingerlatseqatigiiffiup qillerineri angusanik neriulluarnartunik takutitsipput.

ingerlatseqatigiiffiup pisortaata oqaatigaa, ingerlatseqatigiiffillu periuseq aalajangersimasoq atorlugu kuulteqarfinnut takussutissanik nassaarsimasoq.

Canadamiut aatsitassarsiortitseqatigiiffiat AEX Gold 2021mi Kujataani Nalunami kuultisiornissamut misissuinini
nangissimavaa.

- Iluatsitsinissamik killiliussatut naatsorsuutiginikuusaraluarput suli qaffakkiartuinnarpoq, maannalu paasisimallugu
uppernarsarparput kuultimik annertungaatsiartumik imalimmik nassaarsimalluta. Ingerlatseqatigiiffiup aaqqissuussamik modelia (kuultinik ujaasinermi periuseq aalajangersimasoq, aaqq.) suli annertunerusumik Nalunami kultinik allanik
nassaartoqarnissamik ammaassivoq.

2021-mi qillerinerit manna tikillugu iluatsitsiffiunerpaapput, ingerlatseqatigiiffik tusagassiuutinut nalunaarummi
allappoq.
- Annertunerpaaq ujaqqanut tonsimut kuulti 139 gramiuvoq,
agguaqatigiissillugu nunap iluani piiaaffinni pitsaassuseq
nalinginnaasoq tonsimut 4-6 g gramiusartoq, ingerlatseqatigiiffik allappoq.
Qillerilluni paasiniaaneq Nalunap eqqaani Nunatta
Kujataanittumi ingerlanneqarsimavoq, qillerinermilu nunap
iluani 51-nik qillerisoqarsimavoq. Qillerinermi putuliat 27-t
kuultimik imaqarput – tamannalu suliffeqarfiup takorluugaaniit annertunnerujussuarmik inerneqarpoq, ingerlatseqatigiiffik allappoq.
AEX Gold pillugu
AEX 2017-mi tunngavilerneqarpoq siunertaralugu kuultit qaffasissumik pitsaassusillit
nassaariniassallugit. Ingerlatseqatigiiffiup
maanna Kujataani kuultimik aatsitassanullu
atorluarsinnaasunut allanut ujarlernissamik
piaanissamillu akuersissutit pigivai. AEXmik pigisaq nalilik tassaavoq siusinnerusukkut Nalunaq – kuultisiorfiusimasoq, AEXillu Nalunaq allanngortiterlugu massakkut
sanaruttorpaa.
Inernerit naammagisimaarnartorujussuusut

- Tamanna pissutigalugu qilanaarpugut nunap immikkoortuani qillerilluta paasiniaanivut 2021-meersut qaammatini
tulliuttuni tamanut saqqummersissallugit, taamaalillutalu
sulinissamik pilersaarutivut 2022-moortut tamanut aamma
nittarsaassinnaalissallugit, Eldur Ólafsson, AEX Goldimi
pisortaq oqarpoq.
AEX Goldimi ilaatigut Namminersorlutik Oqartussat
Greenland Venture aqqutigalugu, Vækstfonden aamma
soraarnerussutisiaqartitsivik SISA aningaasaliisunut ilaapput.

Biilimut allagartartaarniarpit?
Kørekort til bil?
Attavigiuk / Kontakt
jenskielsen@gmail.com
Mobil: 49 42 93

K u j a l l e q v i l a f d æ k ke b o l i g manglen i samarbejde med
Ini A/S

Borgmesteren i Sydgrønland har haft travlt med at
holde borgermøder og møder med interessegrupper i
den seneste tid. Under alle borgermøder blev boligmanglen nævnt. Det vil borgmesteren gøre noget ved.
Kommune Kujalleqs boliger er ikke blevet vedligeholdt i
flere år, derfor mangler især ældre og mindre familier
ordentlige boliger.
Under borgmesterens borgermøder blev boligbehovet i Sydgrønland nævnt flere gange. Ældre og mindre familier har
hårdt brug for ordentlige og vedligeholdte boliger. Det vil
borgmesteren gøre noget ved, men i første omgang vil
kommunen afdække boligmanglen i samarbejde med Ini
A/S.
- Der er et stort behov for ældreboliger i vores kommune.
Sammen med Ini A/S vil vi få afdækket behovet for ældreboliger og mindre boliger, så vi kan få planlagt hvorledes vi
skal afsætte midler dertil i de kommende år, siger borgmester Stine Egede (IA).
Ligesom andre kommuner, så får kommunen udbetalt flere
millioner kroner om året fra huslejebetalingerne, så kommunen kan vedligeholde boligerne. Ifølge kommunens
pressemeddelelse, så er mange af kommunens boliger alligevel ikke blevet vedligeholdt.
- Vi har igangsat månedlige møder med Ini A/S´s ledelse
for at få effektiviseret vort samarbejde. Vedligeholdelse af
vores boligmasse er en meget vigtig opgave, for det bliver
blot dyrere i sidste ende, også for borgerne, hvis vi ikke
sørger for at boligerne vedligeholdes planmæssigt, siger
Stine Egede.
Hvis boligmanglen og vedligeholdelse skal realiseres, så
kan kommunen ikke undgå at bruge flere millioner. Derfor

vil borgmesteren lave en plan for området.
- Jeg fremsætter på næste kommunalbestyrelsesmøde et
forslag til en 5 års plan på boligområdet, hvor vi sikrer flere
midler til anvendes til renoveringen af boligerne, siger
borgmesteren.
Mangel på arbejdskraft
Udover boliger, så mener borgerne at der er mangel på
arbejdskraft og udfordringer med at fastholde ansatte indenfor plejeområdet og på skoleområdet. Borgmesteren vil
arbejde for, at flere kommer i arbejde.
- Vi afholder i nærmeste tid i samarbejde med de lokale
Majoriaq et seminar for at få input til kommunens arbejdsmarkedsstrategi. Vi skal sørge for at få flere i arbejde og det
skal kunne betale sig at arbejde. Derudover må vi arbejde
på at tiltrække flere lærere til f.eks. Nanortalik, siger Stine
Egede.
Landgangsbroer, pontonbror, fritidsaktiviteter for børn blev
også nævnt i borgermøderne. Borgermøderne i Narsaq og
Nanortalik blev afholdt i slutningen af marts.

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

Simon Simonsen:

N y n a a l a k ke r s u i s o q b ø r s e
f i s ke r n e s v i l k å r

Fiskerne i Sydgrønland demonstrerede mandag både i
Narsaq og Qaqortoq. Kommunalbestyrelsesmedlem
opfordrer den nye naalakkersuisoq for fiskeri til at
komme til Sydgrønland.
Fiskerne over hele landet har demonstreret mod Royal
Greenland, da de gerne vil have en højere kilopris på stenbiderrogn. Årets forhandlinger mellem KNAPK og Royal
Greenland om prisen på rogn er trukket ud på grund af
uenigheder, og derfor er fiskeriet endnu ikke kommet i
gang.
Kommunalbestyrelsesmedlem i Kommune Kujalleq, Simon Simonsen (S), blander sig nu i debatten. Han mener,
at den nye naalakkersuisoq for fiskeri, Karl Tobiassen bør
holde et seminar i Sydgrønland, så myndighederne kan se
fiskernes vilkår med egne øjne.
- Efter demonstrationen (mandag, red.) drak vi en kop
kaffe med fiskerne og fabrikken. Fiskernes frustration er
tydelig, og det er, at de ikke kan indhandle flere fisk, fordi
de mangler indhandlingssteder. De har ikke mulighed for at
udvikle sig, selv når torskebestanden bliver høj, kan de ikke
indhandle flere, siger Simon Simonsen til Sermitsiaq.AG
og fortsætter:

- Derfor bør den nye naalakkersuisoq for fiskeri og tidligere fiskerikommission komme til Sydgrønland, før de begynder på at udarbejde den nye fiskerilov. Fiskernes vilkår
vil blive forringet, hvis kommissionens anbefalinger bliver
fulgt, siger kommunalbestyrelsesmedlem for Siumut.
Siumut i Kommune Kujalleq har tidligere på året krævet
fiskeriseminar i Sydgrønland.
Ønsker udvikling i Sydgrønland
Fiskere fra Qaqortoq demonstrerede mandag mod blandt
andet Arctic Prime Fisheries for at få bedre vilkår. Det er
blandt andet at kunne indhandle flere fisk til en bedre pris.
Fiskerne opfordrede fabrikken til at se bort fra Royal
Greenlands priser, så fiskerne kan fiske mere og tjene flere
penge.
Fiskerikommissionens anbefaling er blandt andet, at der
skal være mere bæredygtig forvaltning af det kystnære
fiskeri, hvilket i sidste ende kan føre til færre jollefiskere.
Derfor mener Simon Simonsen, at den nye Naalakkersuisoq
for Fiskeri bør se fiskernes vilkår i Syd, før han begynder at
udarbejde fiskeriloven.

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

Åbningstider

Mandag - Fredag
08.00 - 16.00
Lørdag
08.00 - 13.00
Søndag
LUKKET
Derefter betjening via automat
Udbringning sker i alle hverdage mellem 08.00 - 16.00
Bestilling til udbringning samme dag skal ske inden kl. 12.00

PALBY-mi niivertoq

Inuacar e Danish Beauty
Awa r d i mut inner suuneqar t o q
Inuacar e nominer et til Danish
Beauty Awa r d

Ajugaasoq apriilip 29-ani 2022-mi saqqummiunneqassalluni.
Kiinnanut tarnut Asiaq Extra-Care Balm, Inuacare-meersoq
Danish Beauty Awardimut 2022-mut innersuuneqarpoq.
Tamanna Inuacare-p Facebookimi allaaseraa.
- Tulluusimaarutigalugu oqarsinnaanngorpugut Asiaq
Extra-care Balm qinigassatut piukkunneqarluni toqqagaasimammat, “Årets care & protect” aallaavigalugu, Dansk

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

Har dit firma brug for:
• Kuverter med eller uden rude
Størrelser: m65 • M5 • C4
• Arbejdsrapporter med gennemslagspapir
1 eller 2 kopier
• Lønsedler med gennemslagspapir
1 eller 2 kopier

Beauty Award 2022, Inuacare allappoq.
Piukkunneqartoq Inuacare-p nittartagaanni tunisaanerpaavoq. Asiaq qajaasanik, tupaarnanik, honning aamma sheasmørimik akoqarluartoq Inuacarep nittarsaasinermini oqaatigaa.
Asiaq Extra-Care Balm creme-uvoq amernut parnertunut
atorneqartartoq.
Asiaq Extra-Care Balm piukkunneqartuni tallimaasut akornanniippoq. Ajugaasorlu apriilip 29-ani 2022-mi saqqummiunneqassalluni.
InuaCare kalaallit kiinnanut tarnutinut suliaqartarpoq, tarnutillu tamarmik kalaallit naasuinit pilersinneqarlutik.
Et grønlandsk beautyprodukt, Inuacares Asiaq ExtraCare Balm, er nomineret til Danish Beauty Award 2022.
Det oplyser Inuacare på sin Facebookside.
- Vi jubler og er så stolte over at kunne fortælle jer, at vores
Asiaq Extra-Care Balm er blevet nomineret i kategorien
”Care & Protect” ved Danish Beauty Award 2022, skriver
Inuacare.
Produktet er et af Inuacares mest sælgende produkter på
deres hjemmeside. Inuacare brander Asiaq for at være rig
på håndplukket grønlandsk post, arktisk timian, honning og
sheasmør.

• Blokke

Asiaq Extra-Care Balm er en fed crème, der anvendes til
tør hud.

Så kontakt din
lokale trykker på:

Asiaq Extra-Care Balm er blandt de fem nominerede.
Vinderne af priserne bliver annonceret den 29. april 2022.
InuaCare er et grønlandsk hudplejebrand, der anvender
vilde håndplukkede grønlandske planter og urter i udviklingen af sine produkter.

64 29 69 • mail: kujataamiu@gmail.com

