


Asasakka kommune kujallermi innuttaasut, innuttaaqa-
tivullu nunatsinni aammalu nunarsuarmi sumi tamani
ittusi!

Ukioq qaangiuttoq kommune Kujallermi allannguineq
annertooq alloriarfigineqarpoq, sulineq pitsanngorsartuarne-
qassaaq inerisarneqartuassallunilu. 

Illoqarfittatsinni nunaqarfittatsinnilu najugaqarutta sullin-
neqarluarnissarput pingaaruteqarpoq, tamanna tunngaviga-
lugu nunaqarfittatsinni sullissivinni sulisut siullermeerlutik
pikkorissarneqarput, pikkorissaanerlu malitseqaqqikkuma-
arpoq.

Ukiormanna sillimaniarneq eqqarsaatigalugu nunaqarfitta-
vut tamarmik qaammataasat aqqutigalugit oqarasuaatinik
pilersorniarpavut. 

Kommune meeqqanut eqeersimaartoq
Kommune Kujallermi meerartatta meeqqerivinni atuarfim-
milu ineriartortinneqarnissaannut periarfissaqarluarnissaat
kommunalbestyrelsip pingaartitaraa.

Meeqqerivittatsinni aqutsisut siusinaartumik pilertortumillu

iliuuseqarnissamik pikkorissarneqarnerat meeqqerivinni
meeqqat ineriartorfissaannut eqqummaarinnerulernermik
malitseqassaaq, matumani meeqqap atualinnginnerani iliuu-
seqartalernissaq siunertarineqarpoq.

Meeqqerivinni atuarfinnilu periussissianik nutaamik suliaq-
arluta ulapputeqaleruttorpugut, matumani borgmesteritut
tulluusimaarutigaara angajoqqaat peqataatillugit kommunit-
sinni periusissiornermik suliaqaratta. Taamaattoq anga-
joqqaat suli amerlanerusut suliani taamaattumi peqataasar-
nissaat kaammattuugerusuppara.

Qularinngilara angajoqqaajusugut tamatta meerartatta pit-
saasumik avatangiiseqarnissaannik pingaartitsisartugut, taa-
maakkaluartorli angajoqqaaqateqarpugut ikiorneqarnissam-
ik pisariaqartitsisunik. Pisariaqartitsinerlu annertummat,
meeqqallu angerlarsimaffiup avataanut inissinneqartartut
suli amerlammata, ukiumi qaangiuttumi inuuniutigalugu
paarsisartunik atorfinititsivugut.

Ilaqutariit ataatsimut pilersaarusiorluakkamik ikiorneqartar-
nissaat nukittorsaaviginiarlugu Ilaqutariinnut sullissivik
aamma Meeqqanut inuusuttunullu sullissisut, allaffeqatigii-
lerlutik ataatsimoortinneqalerput.
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Aamma ulluni akissarsiffiusuni illoqarfittatsinni tamani
meeqqanik inuusuttunillu nakkutiginninnerit aallartipput,
pisariaqartitsisunullu unnuisarfiusinnaasunik pilersitsisoqar-
poq. Matumani meeqqat inuusutullu pisariaqartitsisut ikior-
neqartarput, malitsigisaanillu angajoqqaat ilanngullugit
aqqutissiuussinissamik suleqatiserinninneq aallartinneqarlu-
ni.

Kujataani inuusuttut pinerlunniartarnerat iliuuseqarfiginiar-
lugu Kalaallit Nunaanni politiit suleqatigalugit sulinerup
aallartittup iluatsilluarnissaa neriutigaara.

Kommunittami ilaqutariinnut innuttaasunullu tamanut toq-
qissisimaffiulluni najugaqarfiunissaa kommunalbestyrelsi-
miit pingaartitaraarput, qulaanilu taariikkakka aallaavigalu-
git kukkussanngilanga annertuumik meerartagut pillugit
suliniuteqarluta oqaruma.

Innuttaasut kommunimi suleqataasut
Oqaatigisariaqarparali suliniuteqarneq kommunip kisimiil-
luni kivissinnaanngimmagu, innuttaasullu akisussaaqataal-
lutik suleqataanissaat pisariaqarluinnarmat.

Matumani nammineq kajumissutsiminnik suliaqartorpas-
suit, peqatigiiffilerisut, timersoqatigiiffinni sungiusaasut,
angajoqqaallu nuannersumik avatangiiseqartitsillutik pina-
veersaartitseqataasut qamanngavik qutsavigingaarpakka.
Sulilluarnissigummi tunniusimalluarnissigullu annertooru-
jussuarmik kommunitsinnut tunissuteqartarpusi, aalaneru-
lernermullu aqqutissiuusillusi.

Inuussutissarsiutit ineriartortitsinerlu
Kommunitsinni ineriartortitseqqinnissamut inuusutissarsiu-
tit nutaat pinngitsoorsinnaanngilagut, pisariaqartippagullu. 

Kommunitsinni inuusutissarsiutinik ingerlataqartut qanimut
suleqatigalugit, mittarfissap atuutilernermini sunniutissai

eqqarsaatigalugit, suleqatigiisitamik inerisaaleruttorpugut,
matumani kommunitsinni ataqatigiissaarluakkamik piler-
saarusiornissaq siunertaralugu.

Kalaallit Nunaata kujataa periarfissat nunaattut ilisaritissa-
lugu tulluartuuvoq. Maanimi savat, nersutit, kukkukuut,
naatitat assigiinngitsut, immami uumasut, aatsitassarsiorfiit,
sumiiffiillu nunarsuarmi kinngornussassat allattorsimaffian-
ni ilaalersimasut pisuussutigaagut.

Piujuaannartitsinissaq eqqarsaatigalugu tunisassiornerit
assigiinngitsut ilaatigut savanik toqoraanermi savat iloqutai
siusinnerusukkut eqqaannarneqartartut maanna kommunit-
sinni namminersortunit qimmit nerisassaattut tunisassiari-
neqartalertussanngornerat nuannaruutissaasoq.

Suliffeqarfiit taamaattut nutaaliornermikkut ineriartortitse-
qataasut kommunitsinniit tapersersugaraagut, tikilluaqqun-
gaarlugillu.

Aalisarnermik ineriartortitseqqinnissaq siunertaralugu
Naalakkersuisut suleqatigiissitamik pilersitsinerat nuannaa-
rutigaara. Neriuutigaara susassaqartut peqataaffigilluarlugu
aammalu piviusorsiortumik inerititalimmillu sulineq illu-
giilluni ingerlanneqarumaartoq. Nunatta kujataa aamma
imartalissuummat periarfissat atorluarneqanngitsut amerlas-
sasut kialuunniit takusinnaassavaa. Ullumikkut tunitsivinni
qerititsivissaaleqititsineq kipiluttunartorsiutaavoq. Coronap
kingunerani suaat toqqortaatigineqartut annertuneri pissuti-
galugu tigooraasinnaasimannginneq neriuutigilluinnarpara
ukioq manna aporfiussangittoq.

Aatsitassarsiorfiit
Aatsitassasiorfiit eqqarsaatigalugit suliffeqarfiit sullissisus-
sat suliassaqaleriartorneri malunnarpoq. Ukiumimi qaan-
giuttumi kommunitsinni aatsitassarsiorfissani marluusuni
piareersarnerni sulisut 40-t sinnillit sulisinneqarput.



Inuussutissarsiuteqartut inerisaaqqikkusuttut aamma inuus-
sutissarsiutinik nutaanik aallartitserusuttut periarfissaq una
atorlugu suliffeqarfiutitsinnik ISG-mik atorluaanissaannik
kaammattorusuppakka. 

Takornariaqarneq
Martsip naalernerani Narsarsuup Københavnillu akornanni
toqqaannartumik aqqutit ammarneqariarpata periarfissaq
takornarialerisortatsinnut neriuppunga iluaqutaallualeruma-
artoq. 

Takornariat timmisartukkut tikittartut savaateqarfinnut
illoqarfittatsinnullu unnuiartortartut kujataani aningaasati-
gut isaatitsissutigisarpagut.

Umiarsuarnilli takornariartaatinik tikittartut kommunitsin-
nut iluaqutaasumik ineriartuutaasumillu isaatitsissutaalis-
sappata takornariat piffimmut tikiffigisaminnut akiliisus-
sanngortinneqartariaqarput, tamannalu suliniutigileruttor-
parput.

Siunissami takornarialerineq eqqarsaatigalugu aqquserngit
ineriartortillugit piorsaanissaq siunertaavoq, tamanna aallar-
nisaavigalugu Qajiitanut aqquserniornissamut aallarnisaati-
tut  aningaasaliissuteqarnikuuvugut, tamatumalu saniatigut
Naalakkersuisut suleqatigalugit Narsarsuarmiit ikaartarfilii-
nissaq suliniutigivarput.

Kommunimiit savaatillit nersutaatillit nunaatillillu atugaat
pillugit suleqataarusoqigatta savaatillit siunnersorteqarfiat
peqatigalugu qanimut suleqatigiillualernissaq isumalluarfi-
gaara.

Ukrainimi sorsunnerup kingunerisaanik nerukkaatissat nag-
gorissaatillu akitsorujussuarput, tamanna uumasuutilinnut
ilungersunartumik kinguneqarpoq. Silaannaap allanngoriar-
tornera nunarsuarmi malugineqartoq maani aamma misigil-
lualerparput ilaatigut savaateqarfinni aqquserngit aseror-
luinnarsimapput. Ukiarmi siornatigut misigisimanngisatsin-
nik sialussuarujussuarpoq. Tamatuma kingunerisaanik
aqquserngit annertoorujussuarmik kuugunneqarput. Maanna
Naalakkersuinikkut akuliuttoqarnissaanik ilungersuuteqar-
nerput qujanartumik tusaaneqalerpoq. Siunnersorteqarfik
savaatillillu peqatigalugu pilersaarusiorneq ingerlanneqar-
poq.

Ukiumi qaangiuttumi savaateqarfimmik matusussaagalua-
mik matusinnginnissamut suleqataasimagatta nuannaaruti-
gaara. Savaaqqat toqoraaviliartartut ikiliartunnginnissaanut
suleqataaffigisinnaasatsinni suleqataasassaagut.

Inuussutissarsiut nunatta kujataani ukiorpassuarni ilaquta-
riippassuarni ingerlanneqarsimasup atajuarnissaa kommuu-
nitut suleqataaffigerusoqaarput. 

Eqqagassalerineq
Kommunitsinni pinngortitamik kusanarnerpaamik avatan-
giiseqarpugut, tamattalu ikioqatigiilluta avatangiiserput
kusanartoq maanngaannaq eqqaafiginagu paarilluassavar-
put. 

Siunissami eqqagassat immikkoortereersimasut assartortar-
nissaat, aamma nunaqarfinniit angujartussavarput. Ukioq

manna innuttaasut peqatigalugit sulinerup ingerlaqqinnissaa
pissaaq. 

Ineqarneq
Kommunitsinni innuttaasut tamarmik angerlarsimaffeqar-
nissaat kommunalbestyrelsimi pingaartipparput.
Matumanilu illoqarfinni tamani angerlarsimaffeqanngitsu-
nut unnuisarfeqalernissaq ilungersuutigaarput.

INI A/S aqqutigalugu inissianik attartornermut aningaasa-
liissutinik pissarsiat INI A/S-mut utertinneqartalissasut
Kommunalbestyrelsimiit aaliangiussimavarput, matumani
inissianik aserfallatsaaliinermut nutarterinissamullu anin-
gaasat atorneqartussanngorlugit.

Nanortalimmi ukiorpassuarni amigaatigineqarsimasoq
errorsisarfik piviusunngortussanngorpoq. Tamanna assor-
suaq nuannaarutigaara. 

Kommuni innuttaasunut malinnaatitsisoq
Ataatsimiititaliat sulinerminni innuttaasunut malinnaatitsi-
nerunissaat innuttaasunillu qanimut naapitsillutik periarfis-
saqarnerunissaat siunertaralugu kommunalbestyrelsip ataat-
simiittarneri marluk taamaallaat katersuuffiusassasut aaliun-
giupparput, sinnerilu atortorissaarutit atorlugit ataatsimiin-
nikkut ingerlanneqartalissasut; aningaasat ataatimiititaliat
angalanerunissaanut atorneqartalissapput.

Missingersuut 2023
Ukioq mannamut missingersuut kommunalbestyrelsip
tamarmiusup akuersissutigisaa 15,8 mio. korunininik sin-
neqartoorfiusussatut missingersuutigineqarpoq.

Utoqqartagut inuiaqatigiinnillu sullissisut
Utoqqartagut ukiorpassuarni sulereersimasut atugassarissa-
arnissaat tamatta kissaatigaarput; utoqqaat ilaqarput suli
inuiaqatigiinnut tunniussassaqartunik, taakkulu piumassusa-
at misilittagarpassuilu atorluartariaqarpagut. 
Manna periarfissaq atorlugu utoqqartatsinnut isumassuisut
qamanngavik qutsavigingaarpakka.

Nunaqqatigut ilinniarnertik, suliffitsik imaluunniit napparsi-
manertik peqqutigalugu ilaquttatik nunartillu qimallugu
inissisimasariaqartut eqqaamavakka. Taamaakkaluartorli
nalliuttut pilluarnartuanik misigisaqarsimassasusi neriuuti-
gaara. Ukioq manna aamma ilaqarpugut siullermeerlutik
asasaminnik amigaateqarlutik ukiumut nutaamut appakaat-
tunik. Tamassi qanortoq siunissami nukissanik tunineqarisi.

Ukiumut qaangiuttumut tamassinnut qujarusuppunga.
Suliffimmi sumiluunniit suliguit, inoqatinnut ikiuuttaruit,
meerartatsinnut utoqqartatsinnut piginnaanikittortatsinnul-
luunniit isumassuisaruit qamanngavik qujaffigerusuppakkit.

Kommunalbestyrelsemi suleqatikka tamassinnut qujanaq.

Asasakka tamannguassi, nunarsuarmi sumiikkaluarussi,
tamatta ukiumi matumani angusaqarluarnissatsinnik, peq-
qinnermillu kissaalusi ukiortaami pilluaritsi.

Qujanaq!



Qaqortumi ernisarfik ammaqqinneqarallarpoq –
Ernisussiortut Kattuffialli ataavartumik aaqqiissuteqar-
toqarnissaata tungaanut aarlerigallassaaq.

Ukioq nutaaq nutaarsiassamik nunatta kujataani naartusunut
eqqissiallannartumik aallartippoq.

Qaqortup Napparsimmavianimi ernisarfik jannuaarip ullui-
sa aqqarnannit marsip ulluisa 24-ata tungaanut ammassaaq,
taamaalilluni naartusut Nuummukarlutik erniartortariaqas-
sanngillat.

Tamanna aamma Ernisussiortut Kattuffiannit nuannaarutigi-
neqartoq, kattuffimmi siulittaasuugallartoq, Charlotte
Bøgelund oqarpoq.

- Atorfimmut inuttassarsiuisartut pilattaasartumik nassaarsi-
manerat soorunami nuannaarutigilluinnarparput, taanna
oqarpoq.

Suliaq naatsumik - Qaqortumi ernisarfiup matuneqar-
nera
Qaqortumi ernisarfik 2023-mi januaari tikillugu matugallar-
neqartoq Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfiup aggustimi
nalunaarutigaa.

Peqqinnissamut aqutsisut piffissami sivitsortumi nunap
immikkoortuani napparsimmavimmut pilattaasartumik ator-
finitsitsiniarnerat iluatsissimanngilaq.

Napparsimmavimmi pilattaalluni ernisitsisinnaanisunik,
aanaarnermik isumaginnissinnaasunik kiisalu meeraaqqami
inoorlaami allatut naatsorsuutiginngisanik isumaginnissin-
naasumik pilattaasussaqanngilaq.

Tassunga taarsiullugu nunatta kujataani naartusut Nuummut
Dronning Ingridip Napparsimmavissuanut ukiortaap tun-
gaanut erniartortassapput.

Qaqortumi ernisarfik napparsimmavimmi ernisoqarnerani
pilaallunilu ernisoqarnerani ikiuisinnaasumik pilattaasartoq-
annginnera pissutigalugu aggustimi matuneqarallarpoq.

Ernisussiortut Kattuffiata Qaqortumi Napparsimmaviup
peqqissaavinngortikkiartoqalernissaa taamaalilluni
Qaqortumi napparsimmavimmi ernisoqarsinnaajunnaarnis-
saa ernumassutigaa.

Illoqarfinni allani napparsimmavinni ernisarfiit arlallit
matorarnikuupput – kingullermik Aasianniittoq 2019-imi
matuneqarpoq. Taannalu ammaqqinneqarnikuunngilaq.

- Tamanna suli ernumanarpoq, tassami pilattaasartumik suli
atorfinitsitsivittoqanngilaq, tassungalu ataavartumik suli
aaqqiissuteqartoqarani. Taamaammat ernumajunnaartugut
oqaatigisinnaanngilarput, Qaqortumi Napparsimmavimmi
ernisussiortoq, Charlotte Bøgelund oqarpoq.

Erseqqissaasoqartariaqartoq
Naartusut marsiutinnagu ernisussat illoqarfigisami immik-
koortortaqarfiani ernisinnaanissartik oqiliallaatigigaat,
Charlotte Bøgelundip ilanngullugu oqaatigaa.

Arnanulli marsip kingorna erninissamut killeqartunut
tamanna allaaneruvoq.

- Taakkua susoqarnissaanik erseqqissaasoqarnissaa suli
pisariaqartippaat. Tamannalu paasinarluinnarpoq, taakkuami
erninissaminnut piffissaqarluarlutik piareersarnissartik pisa-
riaqartippaat, aamma aallartariaqarnerminnut tassanngaan-
nartumik naleqqussartariaqassanatik, Charlotte Bøgelund
oqarpoq.

Taamaammat Ernisussiortut Kattuffiata politikerit peqqin-
nissamulu aqutsisut suli oqaloqatigiissuteqarfigai.

- Oqaloqatigiinnerup naammassisaqarfiunissaa neriuutigaar-
put, Charlotte Bøgelund oqarpoq.

Marîna Anthonsen Nanortalimmi najugaqartoq juunimi
ernisussat ilagaat.

Taassuma Qaqortumi ernisinnaanissani suli neriuutigaa.
- Aallaqqusaasaratta pinngitsoornata, pitsaanerpaassagaluar-
poq Qaqortumi, taanna KNR-imut oqarpoq.

QQaaqqoorr ttuummii    eerrnniissooqqaarrssiinnnnaaaalleeqqqqiissssaassooqq    ––
EErrnniissuussssiioorr ttuutt    KKaattttuuff ff iiaall ll ii     ssuull ii     eerrnnuummaassooqq



af Rainer Permien

Vi har for lidt lokal patriotisme
Vi er kun en lille kommune, som vi burde være stolt af og
ivrigt for at bevare. Dette gælder ligeså vores forretnings-
verden, da denne bærer økonomien i hele kommunen.

I det nye år kan vi måske se et lille lys på enden af tunnelen
med forbedrede levevilkår for borgere i vores samfund.
Lige så må vi tilstår, har fællesskabet en utrolig styrke og
kraft, som kan ændre samfundet i alle lag til gavn eller
ulempe for alle borgere i Kommune Kujalleq.

Det er vores savnede lokale ånd, vores lokal patriotisme,
som formår at hjælpe og støtte vores lokale erhverv, ved at
handle i forretninger og bruge vores virksomheder, som på
nuværende lider og er vej til at forbløde og ydermere kan
bliver reduceret til en brøkdel af det nuværende.

Derfor skal vi, med et nyt syn på virkeligheden, ændre
vores brugsvaner og handel i forretninger, inden virksom-
hedsejerne overvejer en lukning af livsværket, fordi vi ikke
handler lokalt i et tilstrækkeligt omfang!

Indkøb af kommune & stat
Hvorfor er det ikke muligt, for både kommunen med insti-
tutionerne og staten, at foretage lokale indkøb i en væsent-
lig højre grad hos vores virksomheder og forretninger regi-
streret i Kommune Kujalleq?

Indkøbsaftalerne for staten og kommuner er kun vejleden-
de, ikke bindende og indkøbet kan, hvis viljen er til stede,
uden problemer foretages i én af vores firmaer med en prio-
ritering for et lokalt indkøb.

Derved kan dannes grobunden for et velfungerende
erhvervsliv i Kommune Kujalleq, fremfor subsidieringer
af udenbys virksomheder, hvor interessen kun findes i et
sted, en hurtig handel af deres sælgere!

Er vi for nemme, for ligeglad, for ukyndige, ikke dygtige
nok, for uopmærksomt på konsekvenserne eller hvilken
beslutning ligger bagved godkendelsen med en accept for at
handle med virksomhederne udenfor?

Vi skal være betydelig mere opmærksom på, at udenbys
virksomheder ikke genererer vækst i vores kommune, men
har derimod direkte indflydelse for en vedvarende nedgang
og afvikling af vores forretninger og virksomheder.

Støt vores erhverv
Hvorfor foretrækkes disse erhvervsnomader, som forlader
os efter afslutning af et salg eller arbejdsopgave?

Årsagen er varens prisniveau, hvor fokuseringen kun hviler
på prisen. Det lokale prisniveau er måske lidt højere, men
genererer selskabsskat til vores egen kommune inklusive
konsolideringer og udviklingen af vores samfund og lokale
erhverv. Derved skabes mulighederne for etableringer af
nye praktik- og arbejds-pladser samt for et nyt erhverv.

Et meget vigtigt, men overset incitament for lokal handel
er, at vores virksomheder tilfører energi og midler til vores
samfund og er én af grundpillerne i kommunens eksistens,
hvorimod en udsultning af erhvervet resulterer i en nedsat
omsætning og færre arbejdspladser, som stadig er et aktuelt
emne i samfundet.

Vores politikere skal investere i vores fremtid og dertil
behøves netop de økonomiske midler, hvilke bliver sendt
ude af kommunen!

Hvis vi ikke støtter og værner om vores virksomheder, vil
kommunen lide en økonomisk afmatning og en langsom
nedlukning med flere fraflytninger i kommunen til følge.

Derfor er det meget svært at forstår, hvorfor kommunen har
været en aldeles inaktiv partner i et samspil med erhvervet i
mange år, især for at tiltrække nyt erhverv med en priorite-
ret udvikling af regionerne.

BByyddeerr    ddeett    nnyyee    åårr    eenn    bbeeddrree    
ffrreemmttiidd??



Dog synes det nu, iht. borgmesterens nytårstale, at kommu-
nen er ved at vågne op, men vi må se tiden an!

Kommunen burde være lokomotivet i udviklingen, ved at
tilbyde bedre og gode vilkår for fritidsaktiviteter for børne-
familier og unge. Byggemodne grunde til opførsel af boli-
ger, indkøbs faciliteter, institutioner for småbørn og
erhvervsgrunde til nye virksomheder bliver en nødvendig-
hed.

Som jeg er bekendt med, er en ny og spændene byplan nær
forestående.

Støt vores unge generationer
Især vores unge generationer går en broget fremtid i møde,
fordi folkeskolens lave undervisningsniveau resulterer i
mangelfulde skolekundskaber og derved besværlig gøre
deres videreuddannelser.

Ligeledes mangler en nødvendig hensyntagen til skolens

svage elever, som mistrives og efter end folke-skolen går en
megen svær fremtid i møde! Derved bremses deres mulig-
heder i et trauma uden tilstrækkelige muligheder for profes-
sionel hjælp, hvormed deres planer om en uddannelse må
tilsidesættes i byen.

Derfor skal vi i et betydeligt større omfang øge indsatsen,
ved at tilbyde hjælp og indgyde dem håb for en uddannelse
efter deres behov i Danmark.

Andre afgangselever flytter fra byen, for at starte på en
uddannelse, men kun en brøkdel vender tilbage efter afslut-
ning af uddannelsen.

En afhjælpning af denne uheldige udvikling i samfundet
kræver en koordineret indsats af flere parter i kommunen,
for vi kan risikerer en endnu større mangel af kvalificerede
uddannede personer i samfundet.

I næsten 20 år har jeg ventet på en bedre udvikling af regio-
nen, dog uden at have fået et
konkret svar eller set et tiltag
af det samme, men den er for-
mentlig på vej nu! Derfor må
svaret, på et svært og vanske-
ligt spørgsmål, om kommu-
nen skal udvikles eller afvik-
les, eller vente lidt endnu!

Med et spinkel håb om, at
kurven for nye initiativer er
for opadgående og kommu-
nalpolitikere vågner fra deres
tornerosesøvn med et innova-
tiv syn og nye visioner for en
frugtbærende fremtid i vores
Kommune Kujalleq, det skyl-
der vi vores kommende gene-
rationer.

Sydgrønlands El ApS
V/ Per Holm

Alt I El udføres
Per Holm . . . . . . . . . . . . . . . 49 45 19
Jørgen Andreassen . . . . . . . 49 46 58
Værksted . . . . . . . . . . . . . .   64 34 81
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Greenland Mineralsiusimasup ullumikkullu Energy
Transition Mineralsimik taaguuteqalersimasup nittar-
takkamigut saqqummiussimavaa, Kuannersuarni misis-
suinissamut akuersissutini nutartertissimallugu.
Qinnuteqaammullu ilanngussamik nassiussisimalluni.

Energy Transition Minerals Kujataani Narsap eqqaaniittumi
Kuannersuarni aatsitassanik qaqutigoortunik saniatigullu
uranimik piiaanissamut akuersissummik qinnuteqaamminut
ilanngussisimavoq. Ilanngussami siunnersuutigineqarsima-
voq allatut aatsitassarsiortoqassasoq, tassani urani tuniniar-
neqarani igitassatut isigineqassasoq tailingisillu sinnerinut
peqatigitillugu nunamut toqqorterneqassasoq.

Suliffeqarfimmilli aamma allapput, Kuannersuarni atortus-
siassani aningaasarsiutaasinnaasunik tamanik (urani ilan-
ngullugu) piiaanissamut akuersissummik aallaqqaammut
qinnuteqaatigineqarsimasoq suli attatiinnarneqartoq. Urani
suliffeqarfimmut 50 millioner dollarsinik isertitsissutaassa-
soq naatsorsorneqarsimavoq.

Naalakkersuisut suliamik suliarinnittut
Aatsitassanut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersui-
soqarfimmi pisortap Jørgen Hammeken Holmip Sermi-
tsiaq.AG-mut uppernarsarlugu oqaatigaa, Kuannersuarni
aatsitassarsiorniarneq pillugu suliami nutaamik takkuttoq-
arsimasoq.

- Atortussanik allanik taakkunannga (Energy Transition
Minerals) tigusaqarsimavugut, taakkununngali atatillugit
uppernarsaatit suli pissarsiarinngilavut. Naalakkersuisut
qinnuteqaammik nutaamik qanoq suliarinnissanerlutik
maannakkorpaq eqqarsaasersuutigaat.

Ingerlatseqatigiiffiup piiaanissamut akuersissummik qinnu-
teqaamminut ilanngussaqarnermi saniatigut misissuinis-
samut akuersissunni ukiunik pingasunik sivitsortissimavaa.
Tamanna pisimavoq, Namminersorlutik Oqartussat piia-
anissamut akuersissummik qinnuteqaammut itigartitsissu-
taasa Energy Transition Mineralsimut tusarniaassutigineq-
arnerani.

- Inatsit naapertorlugu taamatut iliortoqartussaavoq. 

Taamaallaat suliffeqarfik pisussaaffimminik naammassin-
nissimanngippat, akuersissutip tunuartinneqarnissaa piuma-
sarisinnaavarput. Pisussaaffitsik naammassisimavaat, taa-
maammat misissuinissamut akuersissutaat sivitsorneqarsin-
naatitaavoq, naalakkersuisoqarfimmi pisortaq Jørgen
Hammeken Holm oqaluttuarpoq.

Itigartitsissut piffissami sivisuumi akiniarneqarsimasoq
Aatsitassanut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersui-
soqarfimmit Greenland Mineralsiusimasup piiaanissamut
akuersissummik qinnuteqaataanut itigartitsissutissatut mis-
singiut juulip qaammataani ingerlatseqatigiiffimmut nas-
siuppaa, taamanikkut ingerlatseqatigiiffik oqaaseqaateqar-
nissamut sapaatip-akunnerinik sisamanik piffissalerneqarlu-
ni.

Greenland Mineralsip aningaasarsiornermi aqutsisuata
Garry Frere-p septembarip qaammataani Sermitsiaq.AG-
mut ilisimatitsissutigaa, ingerlatseqatigiiffimmi oktobarip
naanerani akissuteqartoqarnissaa naatsorsuutigineqartoq.
Qaammatilli sisamat ingerlareersut suli tamanna pisiman-
ngilaq, tamatumunngali nassuiaatissaqartoq, naalakkersui-
soqarfimmi pisortaq ilisimatitsivoq.

- Energy Transition Mineralsimit suliamut tamarmut
tunngatillugu pappiliaatinik takunnikkusuttoqarsimavoq,
takunnissinnaatitaappullumi. Tamanna maannakkorpiaq
suliaraarput, sapaatillu-akunnerani matumani akissuteqar-
toqarnissaa naatsorsuutigalugu.

Akissuteqarutta ingerlatseqatigiiffik uppernarsaatinik arla-
linnik tunineqassaaq, tamatumalu kingornatigut piiaanis-
samut akuersissummik qinnuteqaammut itigartitsissutaasu-
mik tusarniaanermi akissuteqarnissamut nutaamik piffissa-
liisoqassalluni.

KKuujjaattaaaannii     aattoorr ttuussssiiaassssaanniikk
ppii iiaaaanniissssaammuutt    ssoorrssuuuutteeqqaarrnneeqq
iinnggeerr llaaaannnnaarr ttooqq



Kære medborgere i Kommune Kujalleq, kære medbor-
gere ud på kysten og i den vidde verden!

I den forgangne år er der taget store skridt til ændringer i
Kommune Kujalleq, og tiltageen forbedres og udvikles hele
tiden. 

En god borgerservice er en nødvendighed uanset om vi bor
i en by eller bygd, og derfor blev der afholdt den først kur-
sus for vores medarbejdere i bygdekontorerne, og kurset
skal følge op med flere tiltag.

I år skal vi forsyne vores bygder med satellittelefoner for at
forbedre sikkerhedsberedskabet. 

En kommune med fokus på børn
Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq prioriterer bør-
nenes udviklingsmuligheder indenfor daginstitutioner og
skoler.

Kursus for daginstitutionsledere omkring tidlig indsats skal
føre til et bedre fokus på daginstitutionsbørnenes udvik-
lingspotentialer, og formålet med kurset er at indsatserne
skal påbegyndes allerede i førskolealderen.

Vi er i gang med at udarbejde en strategiplan for daginstitu-
tioner og skoler, og jeg som borgmester er særdeles stolt
over at vi udarbejder den strategi i tæt samarbejde med for-
ældrene. Jeg skal dog i den forbindelse opfordre til at
endnu flere forældre deltager i den slags initiativer.

Jeg er sikker på, at vi alle som forældre ønsker de bedst
mulige vilkår for vores børn, dog er der forældre med
begrænsede ressourcer og har brug støtte. Da behovet for
støtte er stort, og da mange børn stadigvæk anbringes uden-
for hjemmet, har vi oprettet stillinger som professionelle
plejeforældre.

Med henblik på en styrkelse af koordineret støtte for famili-
er, er Familiecentret og børn- og ungeområdet samlet under
et tag.

Vi er også i gang med et foretage opsøgende arbejde i samt-
lige byer i forbindelse med lønningsdage, og der stilles
væresteder til rådighed, til dem, der har behov et sted at
sove i. Børn og unge med behov modtager hjælp under den
indsats, og som en opfølgning igangsættes en rådslagnings-
tilbud til forældrene.

For at gøre indsats mod ungdomskriminalitet i Sydgrønland
er der projekt i gang i samarbejde med Det Grønlandske
Politi, og vores håb er at samarbejdet vellykkes.
Kommunalbestyrelsen prioriterer, at kommunen danner
trygge rammer for familier og alle borgere, og ud fra de
ovennævnte, kan jeg med rette sige, at vi har øget indsatsen
for børn.

Borgere der tager del i kommunal indsats
Jeg skal dog sige at kommunen ikke kan løfte opgaven
alene, det er absolut nødvendigt at borgerne tager deres del
af ansvaret.

I den forbindelse vil jeg gerne give udtryk for min hjerte-
følt tak til de mange frivillige kræfter, foreningsaktører,
trænere ved idrætsforeninger, og forældre der sikrer vidun-
derlige miljøer, der bidrager til forebyggelsesindsatsen. I
giver et stort positiv bidrag til kommunen igennem jeres
indsats og engagement og på denne sikrer I også et større
fysisk aktivitet.

Erhvervslivet og vækst
Nye erhverv er absolut uundværlige for vækst og udvikling
i vores kommune. 

I tæt samarbejde med erhvervslivet i vores kommune er vi
godt i gang med opbygge en arbejdsgruppe der skal sikre

BBoorrggmmeesstteerr    SSttiinnee    EEggeeddeess    
nnyyttåårrssttaallee



multiplikatoreffekt af den nye landingsbane og for en koor-
dineret planlægning.

Det er meget relevant at præsentere Sydgrønland som
mulighedernes land. De rigdomme vi har her er får, kvæg,
forskellige grønt, marine- og mineralske ressourcer og ver-
densarvsområder.

Med hensyn til bæredygtig udvikling skaber det også glæde
hos os at forskellige former for produktion igangsættes af
de private erhvervsaktører, hvor blandt andet en produktion
af hundefoder igangsættes, baseret på biprodukter fra lam-
meslagteriet, der før plejer at ende i dumpen.

Fra kommunen støtter vi den slags virksomheder som er
med til at skabe vækst via deres innovation, og byder dem
velkommen med åbne arme.

Jeg er yderst tilfreds med at Naalakkersuisut har nu nedsat
en arbejdsgruppe, der skal sikre fiskeriudvikling i

Sydgrønland. Det er mit håb, at relevante parter aktivt del-
tager i arbejdet og at der foregår realistisk og konstruktivt
samarbejde tværs over. Alle kan se at vi har uudnyttede
potentialer da vi har store havområder i Sydgrønland. 

Manglende frysekapacitet udgør i dag et probleme for vores
indhandlingssteder her i Sydgrønland. På grund af corona-
krisen opstod de en stor lagerbeholdning af stenbiderrogn,
og det betød at der ikke var indhandling sidste år, go det er
mit håb at vi ikke kommer ud for samme problem i år.

Mineralsk ressourcer
Med hensyn til mineral udvinding må det desværre konsta-
teres at der er stigende mangel af arbejdskraft hos virksom-
heder der servicerer mineralindustrien. I det forgangne år
var der mere end 40 medarbejdere, der beskæftiges i de 2
kommende miner i vores kommune.

Jeg vil i den forbindelse opfordre erhvervsfolk, der gerne
vil videreudvikle deres virksomheder eller iværksættere om

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

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

Udbringning sker i alle hverdage mellem 08.00 - 16.00
Bestilling til udbringning samme dag skal ske inden kl. 12.00

Derefter betjening via automat
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udnytte mulighederne i vores erhvervsudviklings selskab,
ISG. 

Turisme
Der vil opstår vækstmuligheder når Narsarsuaq-København
ruten åbnes i slutningen af marts, og jeg håber at vores
turismeaktører vil får gavn af det. 

I Sydgrønland genererer vi indkomst fra turister der kom-
mer med flyveren og overnatter i fåreholderstederne og
byerne.

Men, såfremt krydstogtturismen skal give positivt bidrag og
vækst i vores kommune, så kræver det at turisterne betaler
afgift til steder de anløber, og vi er i gang med arbejde på at
opnå dette.

Med hensyn til fremtidig turisme er det hensigten at udvik-
le og udvide adgangsvejene til de attraktioner vi har i kom-
munen, derfor har vi bevilget midler til et pilotprojekt, der
skal sikre adgangsvej til Qajiittat isbræen, og derudover
arbejder vi på en anlæggelse af en bro i Narsarsuaq elven i
samarbejde med Naalakkersuisut.

Jeg har positive forventninger til et kommende tæt samar-
bejde med fåreholdere og konsulenttjenesten eftersom kom-
munen højt prioriterer styrkelse af vilkårene for landbrugs-
aktører .

Priserne på grovfoder- og gødningsprodukter er blevet tårn-
høje på grund af krigen i Ukraine. Den globale klimaop-
varmning kan også mærkes i høj grad her i vores område
da der er sket omfattende ødelæggelser af fåreholderveje. 

Her til efteråret oplevede vi hidtil usete mængder af regn.
Store dele af fåreholderveje blev skyllet væk som følge af
al den regn. Heldigvis er der nu gehør omkring vores krav
for politisk indblanding. Der er planlægning i gang i samar-
bejde med Konsulenttjenesten og fåreholdererhvervet.

Jeg er glad for kommunen var med til at hindre lukning af
en fåreholderstation, der ellers var i fare for at blive lukket.
Vi skal gøre vores andel i at sikre at der ikke er færre og
færre lam der sendes til slagtning.

Som kommunen vil vi meget gerne være med til at sikre en
fortsat eksistens af et erhverv der var et eksistensgrundlag
for mange familier igennem tider. 

Affaldshåndtering
I kommunen er vi omgivet at den skønneste natur, og vi
skal passe på den i fællesskab ved at undgå udsmid af
affald ude i det frie. 

Vi arbejder hen imod transport af sorteret affald, også i
bygderne. Arbejdet fortsætter i år i samarbejde med offent-
ligheden. 

Boligområdet
En af kommunalbestyrelsens prioriteter er at alle kommu-
nens borgere har en bolig.
I den forbindelse kæmper vi også for en etablering af her-
berg i byerne.

Kommunalbestyrelsen fastholder at kapitalafkastet fra INI
A/S kanaliseres tilbage til INI A/S således midlerne kan
anvendes til vedligehold samt renovering.

I Nanortalik har man manglet et offentligt vaskeri i mange
år, og vaskeriet bliver en realitet i år. Det er jeg yderst til-
freds med denne. 

En kommune, der inddrager sin befolkning
Med henblik på at give den brede offentlighed mulighed til
at følge med udvalgsarbejdet og give udvalgsmedlemmerne
mulighed for at mødes med borgere ansigt til ansigt, har vi
vedtaget at der kun afholdes 2 årlige fysiske kommunalbe-
styrelsesmøder fremover, og resten afholdes elektronisk, og
på denne måde frigives der midler til flere udvalgsrejser.

Budget 2023
Årets budget blev vedtaget af enigt kommunalbestyrelse
med budgetteret overskud på 15,8 mio. kr.

De ældre, der har tjent samfundet
Det er vor alles ønske at der er gode vilkår til de ældre, der
har tjent samfundet igennem mange år; der er ældre, der
stadigvæk kan give deres bidrag til samfundet, og vi bør
bruge deres vilje og rige erfaringer. 
Vi vil gerne benytte denne lejlighed til at takke dem der
drager omsorg for vore ældre.

Mine tanker er hos de studerende, arbejdere eller de syg-
domsramte, der er nødsaget til at forlade deres familier og
land for at blive behandlet. Uagtet hvilken livssituation man
er i, det er mit håb alle har oplevet højtidernes dejlige stun-
der. I år er har vi også medborgere der kom ind i det nye år
uden deres kære. Må I allesammen får fornyede kræfter
fremover.

Jeg vil takke jer allesammen for det forgangne år. Uanset
hvilket arbejde du har, hvis du hjælper de andre, hvis du
viser omsorg til vores børn og ældre, eller til dem der har
mindre mulighed til at klare sig, så vil jeg gerne takke dig
inderligt.

Tak til alle mine kollegaer i kommunalbestyrelsen.

Kære alle, uanset hvor I befinder jer i den store verden,
ønsker jeg jer et godt nytår, og ønsker jer al lykke og sund-
hed.

Tak!

Pasfoto - 120 kr.
B-46 (Kujataamiu)
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Fødeafdelingen på Qaqortoq Sygehus åbner midlerti-
digt - men indtil der er fundet en permanent løsning, er
ængstelsen at spore hos Ernisussiortut Kattuffiat,
Grønlands Jordemoderforening.
Det nye år starter med en lettende nyhed for gravide i
Sydgrønland.

Fødeafdelingen på Qaqortoq Sygehus genåbner den 11.
januar til 24. marts, og dermed skal gravide ikke længere
rejse til Nuuk for at føde.

Det vækker også glæde hos Ernisussiortut Kattuffiat,
Grønlands Jordemoderforening, fortæller fungerende for-
mand i foreningen Charlotte Bøgelund.

- Vi er selvfølgelig rigtig glade for, at det er lykkedes
rekrutteringsenheden at finde en kirug, siger hun.

Sagen kort - lukning af fødested i Qaqortoq
I august meddelte Departement for Sundhed, at Qaqortoq
lukker som fødested frem til januar 2023.

Sundhedsledelsen har forgæves forsøgt at få ansat en kirurg
til regionssygehuset over en længere periode.

En kirurg er nødvendig for at kunne opretholde et fødested,
hvis der opstår kejsersnit, blødningskomplikationer eller
kritiske tilstande hos den nyfødte.

I stedet skal gravide kvinder i Sydgrønland ind til nytår
flyve til Nuuk for at føde på Dronning Ingrids Hospital.

Fødestedet i Qaqortoq lukkede tilbage i august, da der ikke
længere var en kirurg på sygehuset, som kunne hjælpe med
komplicerede fødsler og kejsersnit.

Det skabte bekymring hos blandt andet Ernisussiortut
Kattuffiat for, om Qaqortoq sygehus ville blive nedgraderet
til et sundhedscenter, og at det dermed ikke længere ville
være muligt at føde på sygehuset i Qaqortoq.

Tidligere har sygehuse i andre byer lukket deres fødeafde-
linger – senest i 2019 i Aasiaat. Og de er ikke åbnet igen.
- Det er stadigvæk en gældende bekymring, fordi man fort-
sat ikke har en fastansat kirurger, og der dermed ikke er
fundet en permanent løsning. Derfor kan vi ikke sige, at

bekymringen er forsvundet, siger Charlotte Bøgelund, der
er jordemoder ved Qaqortoq Sygehus.

Behov for afklaring
For de gravide, der skal føde inden marts, er det en lettelse
at kunne blive i deres hjemregion og føde, fortæller
Charlotte Bøgelund fortsat.

Men anderledes ser det ud for de kvinder, der har termin
efter marts.

- De har stadig et behov for at få en afklaring på, hvad der
kommer til at ske. Og det er meget forståeligt, så de kan
forberede sig på dem kommende fødsel i god tid og ikke
lige pludselig skal omstille sig og rejse væk, siger Charlotte
Bøgelund.

Derfor fortsætter Ernisussiortut Kattuffiat dialogen med det
politiske bagland og sundhedsledelsen.

- Vi forventer i hvert fald, at dialogen fortsætter konstruk-
tivt, siger Charlotte Bøgelund.

En af de kvinder, der skal føde til juni, er Marîna Anthon
sen, der bor i Nanortalik.

Hun holder fast i håbet om at føde i Qaqortoq.
- Vi fødende skal rejse lige meget hvad. Men det ville være
bedre at tage til Qaqortoq end Nuuk, siger hun til KNR.

DDeett    bbll iivveerr    iiggeenn    mmuull iiggtt    aatt    fføøddee    ii     QQaaqqoorr ttooqq    --
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Kujataani uumasut nakorsaattut atorfeqartoq kingulleq
sivikitsumik atorfeqareerluni aallarpoq, inuttassarsiuus-
sinermilu annertuumik ajornartorsiortoqareersoq
maanna uumasut nakorsaqarfiata inissinneqarnissaa
pilersaarusiorneqarpoq, uumasullu nakorsaat nunatsin-
ni tassanngaanniit angalasinnaassapput.

Uumasut nakorsaannik Kalaallit Nunaannut suliartortitsini-
arneq ajornakusoorpoq, tamatumalu kinguneranik juunimi
2022-mili kujataani uumasunut nakorsaqanngilaq, naak tas-
sani nunalerisoqarluni savaateqartoqarmat, hiistiuteqartoq-
armat aamma nersussuaateqartoqarmat kiisalu qimmiuteq-
artoqarlunilu qitsuuteqartoqarmat pisariaqartitsisoqaraluar-
poq.

Kujataani uumasut nakorsaat kingulleq piffissami sivikitsu-
mi atorfeqareerluni tunuarpoq, aalisarnermut piniarnermut
naalakkersuisoq, Karl Tobiassen (S), Inatsisartunut ilaasor-
tamut Mariane Paviasenimut akissuteqarnermini ilisimatit-
sivoq.

Naalakkersuisut qanoq iliorniarnersut, Paviasenip paaseru-
suppaa, qitiusumillu inissiisoqarnissaa oqaatigaat.
Atorfinitsitsiniarnerup ajornakusoornerata kinguneranik
Nuummi qitiusumik uumasunut nakorsaqarfimmik inissii-
soqarnissaa sulissutigineqartoq, Karl Tobiassen ilisimatitsi-
voq:

Uumasut nakorsaannik amigaateqarneq
- Tassanngaanniillu avannamut kujammullu ukiumi piffis-
sap ilaatigut pisariaqartitsineq naapertorlugu angalasarnis-
saq sulissutigineqaraluartoq, peqatigisaanillu piffissami
sivikinnerusumi taartaasartussanik sulisussarsiortarnissaq
sulissutigineqarluni, assersuutigalugu savat piaqqiornerisa
aammalu savaaqqanik toqoraanerup nalaani, Karl Tobiassen
taama akissuteqarpoq.

Tobiassenip oqarnera naapertorlugu, Kujataani uumasut
nakorsaattut atorfik arlaleriarluni kinguneqanngitsumik
inuttassarsiorneqartarsimavoq, atorfinitsitsiniarnermilu ajor-

nartorsiutit pillugit ima allappoq:

- Nalinginnaasumik nunarsuaq tamakkerlugu uumasut
nakorsaat amigaataapput aammalu suliffinni atugassarititat,
suliffiup angerlarsimaffiullu oqimaaqatigiissuunissaanik kii-
salu suleqatigiittut isumasioqatigiittarnissamik suleqatigiil-
luarnissamillu ukkatarinninnerit annertusiartortillugit siu-
nissami uumasut nakorsaannik ilinniarsimasunik naleqqut-
tumik sumiiffinni atorfinitsitsiniarneq ajornakusuussalluni.

Danmarkimit uumasut nakorsaannik neqinik nakkutil-
liinermut suliartortitsisartut
Nunatta qeqqani avannaanilu sulisoqarnermut tunngatillugu
Avannaani uumasut nakorsaannik ataatsimik marlunnilluun-
niit atorfeqartitsisoqartartoq, naalakkersuisoq ilisimatitsi-
voq, taakku pingaarnertut qimmit qimuttut kiisalu angerlar-
simaffimmi uumasuutigineqartut nakorsaqarfinni nammi-
nersortuni isumagineqartarput.

Nuummi Uumasunut Nakorsaqarfik
Inuussutissalerinermullu Oqartussaaffiup qitiusumik allaf-
feqarfiani uumasut nakorsaat sisamanik inuttaqartinneqar-
poq, taakkuli aamma nunap ilaani sumiiffinni allani sulias-
saqartarput.

Uumasut nakorsaat oqartussaaffimmeersut ilaatigut Neqimi
savanik toqoraasunut angalasarput, tassanilu neqinik nakku-
tilliisarlutik, kisianni toqoraanermut atatillugu Danmarkimi
uumasut nakorsaannik saniatigut suliartortitsinissaq pisa-
riaqartarsimavoq.

Oqartussaaffik 2022-mi neqinik nakkutilliisussanik suliar-
tortitsinermi akissarsianut, angalanermut ullormullu anin-
gaasarsianut 311.429,32 koruunit aningaasartuutit atorpai.

QQiittiiuussuummiikk    iinniissssii iinniikkkkuutt    uuuummaassuutt
nnaakkoorrssaaaannnniikk    aammiiggaaaatteeqqaarrnneeqq
aaaaqqqqiinnnneeqqaassssaaaaqq



Det tidligere Greenland Minerals, der har skiftet navn
til Energy Transition Minerals, har ifølge deres hjem-
meside fået fornyet efterforskningstilladelse til
Kuannersuit. De har desuden indsendt en tilføjelse til
ansøgningen.

Energy Transition Minerals har indsendt en tilføjelse til
deres ansøgning om en udnyttelseslicens til sjældne jordar-
ter og uran som biprodut på Kuannersuit ved Narsaq i
Sydgrønland. Tilføjelsen foreslår et alternativt mineprojekt,
hvor Uran ikke sælges men anses for affaldsmateriale og
deponeres med resten af tailings fra projektet.

Virksomheden skriver dog, at de udtrykkeligt fastholder
den oprindelige ansøgning om udnyttelseslicens for alle
kommercielt levedygtige mineraler på Kvanefjeldet (inklu-
sive uran). Uran er beregnet til at indbringe virksomheden

50 millioner dollars.

Naalakkersuisut behandler sagen
Departementschef i Departement for Råstoffer og
Justitsområdet, Jørgen Hammeken Holm, bekræfter overfor
Sermitsisaq.AG, at der er sket nyt i sagen om mineprojektet
ved Kuannersuit.

- Vi har modtaget noget materiale fra dem (Energy
Transition Minerals) men vi har ikke haft adgang til de
underliggende dokumenter endnu. I øjeblikket overvejer
Naalakkersuisut, hvordan det skal sagsbehandles.

Ud over tilføjelserne i ansøgning om en udnyttelsestilladel-
se så har selskabet fået fornyet sin efterforskningstilladel-
se i tre år.

Det sker mens Selvstyret har sendt et afslag på udvindings-
tilladelsen i høring hos Energy Transition Minerals.

- Det skal man gøre i henhold til loven. Vi kan kun kræve,
at tilladelsen bliver tilbagekaldt, hvis ikke virksomheden
har opfyldt deres forpligtelser. Da de har gjort, som de
skulle, så har de ret til en forlængelse af efterforskningstil-
ladelsen, fortæller departementschef Jørgen Hammeken
Holm.

Afslaget trækker ud
Tilbage i juli sendte Departement for Råstoffer og
Justitsområdet et udkast til et afslag om en udvindingstilla-
delse til daværende Greenland Minerals, som selskabet i
udgangspunktet havde fire uger til at komme med bemærk-
ninger til.

Greenland Minerals kommercielle manager, Garry Frere,
oplyste i september til Sermitsiaq.AG, at selskabet forven-
tede at afsende svar i slutningen af oktober. Men det er
endnu ikke sket her fire måneder senere, og det er der en
forklaring på, oplyser departementschefen.

- Energy Transition Minerals har bedt om aktindsigt i hele
sagen og det har de ret til. Det sagsbehandler vi i øjeblikket
og forventer, der kommer en administrativ besvarelse i
denne uge.

Når det sker, vil selskabet få udleveret en lang række doku-
menter, hvorefter der fastsættes en ny frist for at svare på
høringen på afslaget af udvindingstilladelsen.

- elteknik for fremtiden
- Siunissami innaallagisserineq

El-installationer
Industri-installationer
Service
Skibs-installationer
Data-installationer
Kommunikation
Antenneanlæg
Elevatorer
Belysningsteknik

Sikringsanlæg
Patient- og nødkald
Brandalarm anlæg
Maskinelektro
Termografering
Hvidevarer
Storkøkkener
Døgnvagt
El butik

Stort udvalg i lamper og hårdehvidevarer
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