


Naalakkersuisut kissaatigisaat naapertorlugu danskitnaalakkersuisui Island`imut Canada`mullu isumaqati-giissute-qarsimavoq Kalaallit Nunaata silaannaata nak-kutiginissaa tiguneqassasoq Nunatsinni silaannakkutnakkutilliivimmik nutaamik pilersitsinikkut.
Naatsorsuutigineqarpoq Silaannakkut nakkutilliivik nutaaqnunatsinni najugaqavissunut 100`nut suliffissaqartitsissa-soq, kiisalu ilimagineqarluni Nakkutilliivik nunarput qulaa-vaallugu timmissartunik nakkutilliinini tigusinnaassagaaukiumi 2031`mi.
Ineqarnermut nunallu atortulersugaaneranut Naalakkersu-isup, Erik Jensen`ip, oqaatigivaa, nunatsinni timmisartunikqulaavaassisunik nakkutilliivimmik pilersitsiniarneq, tullu-artikkini nuna tamakkerlugu mittarfissanik nutaanik sanaar-tuinermut aamma nunatta innuttaasuisa timmisartuussinik-kut mittarfeqarnikkullu piginnaaneqarnerulernissaat malitsi-gissagaa. Erik Jensen ilanngullugu pingaartippaa Island´ipCanada´llu silaannakkut nakkutilliiviup nunatsinnut nutser-nerani pilersinneqareerneranilu qanimut suleqatigiinnertikingerlateqqissagaat.
Danskit angallannikkut ministeriat, Trine Bramsen ilanngul-lugu oqaatigaa, pissusissamisuuginnartoq, nakkutilliineq

nunatsinnut nuunneqarpat, tassami nunatta qulaani silaanna-ap inissisimanera naalakkersuinikkut annertuumik pingaa-ruteqarluni inissisimammat.
”Naalakkersuisut pilluaqquakka isumaqatigiissummut kusa-naqisumik angusaminnik, tamannalu timmisartuussinikkutsilannakkullu angallassinikkut piginnaasannik inerisaaner-mik ajunngitsumik kinguneqassammat. Isumaqatigiissutipnunatta inerisaqqinnissaannut suli annertuumik periarfissaq-artitsivoq. 
Tamanna piviusunngortinneqarsinnaavoq Nunatta QulaaniSilaannakkut Nakkutilliivissaq nutaaq maani kujataani inis-sineqarneratigut. Qinikkat taamaalillutik Inatsisartunutqinersinermi kingullermi neriorsuutitik eqquutsissinnaavaat,neriorsuutigimmassuk immikkut ittumik iliuuseqartoqaru-maatoq Nunatta Kujataani inerisaanissamik pilersitsinikkut.Kiisalu Nunatta Kujataani inissinneratigut suli annertuseqq-inneqarnissaannut periarfissiisoqarsinnaammat AtlantikupAvannarpasissua ilanngutsillugu, Nunattalu nunatut inissi-simaffiata naalakkersuinikkut pingaaruteqassusaa suli pin-gaarneruliinnarluni, tamannalu tassa Nunatta Kujataani inis-siinermi ajunnginnerpaamik pisinnaammat”, Karen MarieKyed Frederiksen, Siumut sinnerlugu Kommune Kujallermikommunalbestyrelsemi ilaasortaasoq oqarpoq.
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Air Greenlandimi billetsimik akikinnerusumik pisiner-mi qaavatigut akitsuummik akiliillutit issiavigisassatnammineq toqqarsinnaalerpat. Immiaaqqat aalakoor-nartortaqanngitsut akeqarunnaarput, Fly'n'sleepilu aki-kinnerulerluni. Nerisassanik nuannarisaqartunutaamma nutaarsiassatsialaqarpoq.
Air Greenlandimi atlantiku qulaallugu angalanermi billet-sinik "Takuss" aamma "Fly'n'sleep"-imik pisinermi akit-suummik immikkut akiliilluni issiavigisamik nammineqsiorna septemberimiit toqqaasoqarsinnaalerpoq.
Taamaasiussagaanni check-in 24 tiimit sioqqullugit kingu-sinnerpaamik akiliinikkut periarfissaqarpoq.
”Fly’n sleep” billetsit aamma 1.995 koruuniniit 1.595koruuninut apparneqarput. Fly'n'sleep siullermik atulerpoqseptember 2021.
Atlantiku qulaallugu timmisartuussinermi økonomi-mi ilaa-sunut imigassat sakkortunerusut akeqalersinneqarput, viin-nit immiaaqqallu suli akeqanngitsut.
Air Greenland ilisimatitsivoq taamaasiornermi aamma im-miaaqqat aalakoornartortaqanngitsut akeqanngitsunngorlu-git periarfissatut ilanngunneqarsimapput.
Nerisassat allannguuteqartutTuukkaq ilaaffigalugu angallassinermi nerisassat pillugitAir Greenland neqeroortunik oqaloqateqarpoq.
- Nerisassat neqeroorutigineqartartut nikerartuutinnissaan-nut ilungersuuteqalaarsimavugut. Københavnimimi neqe-rooruteqartartoq coronap kingorna sullitaminik amerli-saaqqissimanngilaq.

Angalasut amerleqqinneranni suliffeqarfinni sulisussatamerlanerulerseqqinniarnerat malinnaasinnaasimanngilaq.
- Tamakkuli inissilluinnalerput. Premium Classimi aammaEconomy Classimi nerisassat 1. december 2022 nutarterpa-gut, Tuukkaq angalasussanngormat, Air GreenlandimiitKatja Vahl Sermitsiaq.AG-mut ilisimatitsivoq.
Nerisassat amerlanerulissasutNerisassat, tassa frikadellet kartoffelsalatitallit aamma kuk-kukuuaqqat pastasalatitallit kukkukuuaqqamik spidskålimiksalatilikkanik taarserneqarsimapput. Kapisilillu pujuugaqkartoffelsalatilerlugu aamma sassaalliutigineqartalivilerpoq.
- Nerisassat neqeroorutigisagut taarseraattunngorteqqin-nissai 2023-mi ukiup affaani siullermi iluatsissasoq neriuu-tigaarput.
Air Greenlandimi nunatta iluani angalanermi ataatsimiakunnerit marluk angalasoqassatillugu kiisalu nunatsinniitIslandimut angalanermi sandwitchit pastasalatillu aammasassaalliutaasarput.
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af Leif Ellebæk MotzfeldtI flere særskilte indlæg i Kujataamiu har jeg beskrevetmine selvoplevede trængsler med i en konkret sag at fåsvar og reaktioner fra Kommune Kujalleq. Senest harjeg på baggrund af borgmesterens nylige opfordring tilborgerne om at rette direkte henvendelse til komunenoplyst, at jeg derfor har gjort endnu et forsøg.
Flere sagerTiden vil vise, om det lykkes denne gang. Desværre eromtalte sag langt fra den eneste, som jeg har været udsatfor, hvor direkte henvendelser er blevet ignoreret.
Uden at gå i detaljer kan jeg nævne en sag, hvor ennæringsdrivende i Nanortalik mener at have et pengekravmod kommunen. Flere henvendelser fra det pågældendefirma selv førte ikke til noget. Adskillige e-mails fra under-tegnede til kommunen (socialforvaltningen) er aldrig blevetbesvaret.
I en anden sag har jeg søgt om aktindsigt i en konkret sag(teknisk forvaltning). Efter nogle indledende juridiske tra-kasserier, hvor kommunen førte sig frem på en måde, derikke har grundlag i gældende lovgivning på området, blevjeg lovet, at det efterspurgte materiale ville blive fremsendt.Flere efterfølgende rykkere har ikke haft nogen effekt.
Samme politikere – samme embedsmændDe 2 her nævnte tilfælde hidrører ganske vist fra Siumuts”regeringstid” i kommunen. Det gør den tidligere omtaltesag også, men den rækker samtidig også ind i tiden, hvorIA har haft magten. Uanset de mange flotte ord om at servi-cen for borgerne skal forbedres, og uanset påstande om detiltag, der er gjort med henblik på at bedre servicen, må jegdesværre konstatere, at det i alt fald for mig at se er et fedt,om det er Siumut eller IA, der sidder på flertallet i kommu-nalbestyrelsen.

Det er da også den samme administration og stort set desamme embedsmænd, der går igen. Jeg kan i alt fald ikkebekræfte, at kvaliteten af administrationens arbejde er ble-vet bedre. Dette kan blandt andet illustreres med et pareksempler, som er hentet fra dagsordener til og referater frakommunalbestyrelsens møder. Samtidig kan man så undresig over, at der ikke er politikere, der reagerer.
Kommunens håndtering af boligområdet, herunder detkommunale boligselskab, scorer ikke mange points på kva-litetstavlen. Helt grotesk var det, da man en gang sidste årkunne læse, at ingen åbenbart vidste eller forstod, hvorkapitalafkastet vedrørende de kommunale boliger var blevetaf. Det vidner ikke om den store indsigt. Den enkle forkla-ring på “mysteriet” er, at pengene er kommet ind i denkommunale kasse, bogført og herefter brugt, uden at nogenhar gjort sig tanker over, hvor pengene kom fra.
Huslejetilskud til Narsaq-lejereImponeret bliver man heller ikke, når man læser, at kom-munalbestyrelsen beslutter at give huslejetilskud til flereboligafdelinger i Narsaq, således at lejerne der ikke mærkerde huslejestigninger, der rent faktisk gennemføres. Hvorforlejere i Narsaq skal tilgodeses på bekostning af skatteyder-ne fremgår ikke.
Og der er da tilsyneladende heller ingen i den kommunaleadministration, der overhovedet har spekuleret på, om kom-munen i det hele taget har hjemmel hertil. Gad vide, om derikke er boligafdelinger og lejere i Nanortalik og Qaqortoq,der gerne vil have tilsvarende tilskud.
Forretningsorden – hva’ er det?For nylig behandlede man i kommunalbestyrelsen en sagom køb af et enfamilieshus. Jeg angriber ikke motivet forkøbet. Men jeg undrer mig over, at sagen ikke blivebehandlet på et lukket møde, hvilket ellers er udgangspunk-tet, medmindre kommunalbestyrelsen konkret beslutter
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andet. Det synes man imidlertid ikke at have gjort. Detfremgår i alt fald ikke. Noget tyder på, at kommunalbesty-relsens forretningsorden er ukendt.
Men endnu mere undrer det mig, at kommunalbestyrelsenkan beslutte et køb til en købesum, der er fastsat på et mil-dest talt tyndt og løsagtigt grundlag. Kommunen burdeanstændigvis have konsulteret sagkyndige på området ogikke blot basere sig på et prisforlangende og en tekniskøkonomisk vurdering fra teknisk forvaltning.
Fejlagtigt grundlagSenest “hopper kæden helt af” under behandlingen af“Personalehåndbog” på mødet den 14. december 2022. Jegvil ikke blande mig i kommunens bemyndigelsesordning,omend jeg kan have en mening herom.
Men når kommunalbestyrelsen baserer en beslutning på etfuldstændigt fejlagtigt grundlag, må det vel være tilladt atgøre opmærksom på det. Samtidig med at jeg såre undrermig over, at der tilsyneladende ikke er en eneste i admini-

strationen eller blandt kommunalbestyrelsens medlemmer,der råber op. Så meget større bliver forundringen, når manendog i teksten kan læse, at økonomiudvalget rent faktiskønsker at kompetencen fortsat skal ligge i udvalget.
Håbløs argumentationDet påstås i sagsfremstillingen, at det vil være i strid medStyrelseslovens § 25 stk. 2 (det skal nu retteligt være § 25stk. 1 litra 2) at fastholde kompetencen til at ansætte ogafskedige forvaltningschefer i økonomiudvalget.
Påstanden følges op af en “argumentation”, der tydeligvisbærer præg af, at man betragter jura som raketvidenskab ogderfor undlader at bruge sin sunde fornuft. Man burde i ste-det ganske enkelt læse, hvad der står i bestemmelsen og sådroppe enhver form for mystiske fortolkninger.Argumentationen er helt ude i hampen. Og konklusionenbliver således naturligvis også forkert.
Skåret ud i pap:Ifølge Styrelseslovens § 25 stk. 1, litra 2 har økonomiud-valget kompetencen til atansætte og afskedige detkommunale personale, her-under forvaltningschefer.Udvalget kan vælge at dele-gere sin kompetence, menhar hidtil ikke gjort det, forså vidt angår forvaltnings-chefer. Hvilket absolut ikkeer i strid med nævntebestemmelse.

Ovenstående kommer alenesom et indlæg i Kujataamiu.For borgerne i KommuneKujalleq vil jeg dog ønske,at politikere og den admini-strative ledelse alligevel viltage kritikken til efterretningtrods den manglende direktehenvendelse.Med venlig hilsen
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Artic Umiaq Line uuliamut akit qaffangaatsiarsimaga-luartut, umiarsuarmi ilaasut inaannik atorluaanerunis-sap ukkatarineqarneratigut akinik qaffaarujussuarnis-saraluamik pinngitsoortitsisussanngortoq, umiarsuaa-tileqatigiiffimmit ilisimatitsissutigineqarpoq.
Arctic Umiaq Line 2023-mi angallassinissaminut piareer-saateqarluni akit ilusiligaanerannik nutaamik atuutsitsilis-saaq, Arctic Umiaq Linemit (AUL) tusagassiorfitsigut nalu-naaruteqarnermi ilisimatitsissutigineqarpoq.
Ingerlatseqatigiiffiup akit appasinnerutinniarlugit ilaasutinaannik atorluaanerunissaq anguniarpaa. Ingerlatseqatigiiffiup billetsinut akigititani 2014-imiillianingaasat naleerukkiartornerinut naleqqussarsimanngilai,orsussamullu 2023-mi 47 procentimik qaffattussamutimmikkut ittumik akilingassaqangaatsiartussaalluni.
- AUL ilaasumut ataatsimut umiarsuarmi inimik parnaar-tartumik ataatsimik, inummut ataatsimut timmisartumiissiavinnik sisamanik neqerooruteqarnermut assersuunneq-arsinnaasumut, neqerooruteqarluni unammillersinnaanngi-laq. 
AUL-ili angalaqatigiit umiarsuarmi ineqatigiillutik angala-nissaannik, kangerlummi illuaqqami qanigisat unnueqatigi-nerinut assersuunneqarsinnaasumik, neqerooruteqarsinnaa-voq, Arctic Umiaq Linemi pisortaaneq Jens-JakobSandgreen oqarpoq.
Umiarsuaatileqatigiiffimmit akigititassat nutaat ukusaqqummiunneqarput:Ilaasunut 1-2-nut inimut parnaartartumut billetsimut akigi-tinneqartoq 7,1%-inik qaffanneqassaaq.
Ilaasunullu 3-4-nut inimut parnaartartumut billetsimut aki-gitinneqartoq 8,3%- inik appartinneqassaaq.
Ilulissat Nuullu akornanni ingerlaarfimmi ilaasunut 3-4-nutinimut parnaartartumut billetsimut akigitinneqartoq 31%-inik apparneqassaaq.
Qaqortoq/Narsaq – Nuuk akigitinneqartoq 23%-inik appar-

neqassaaq.
Arctic Umiaq Line meeqqanut suli ukioqalinngitsunutakeqanngitsumik billetseqartitsisarpoq 1-11-nik ukiulinnut -50%-inik akikillisaasarluni, utoqqalinersialinnullu piffissa-mi angallaviunnginnerusumi 50%-inik akikillisaasarpoqpiffissamilu angallaviunerpaasumi 25%-inik akikillisaasar-luni.
Jens-Jakob Sandgreenip Sermitsiaq.AG-mut ilisimatitsissu-tigaa, umiarsuarmi ilaasut inaanniinneq agguaqatigiissillu128 koruuninik qaffassassoq.
Taassuma nassuiaatigaa, aaqqissuussaq nutaaq atorluguakit agguaqatigiissillugu 1,8 procentimimik qaffakkiartor-nerat annikinnerpaaffianiitinneqassasoq, umiarsuarmi ilaa-sut inaat 239-t atorluarneqarnerussammata. 
Umiarsuaatileqatigiiffiup 2014-imi aningaasat naaleerukki-artornerannut akit naleqqussarsimasuuppagit, akigititat13,8 procentinik qaffanneqarsimassagaluartut, pisortaaneqilisimatitsivoq.
Billetsit Killilikkat aamma EqaatsutArctic Umiaq Line billetsit Killilikkat aamma Eqaatsut atu-lersinniarpai, billetsi Killiligaq aallarfissaq nalunaaquttapakunnerinik marlunnik sioqqullugu allanngortinneqarsinna-alluni, angalanissamik taamaatitsinermi billetsip akiataaffaa utertinneqarsinnaalluni takkutinngitsoornermilu aki-liutinik utertitsisoqarsinnaanani. Billetsi Eqaatsoq ilaasumutataatsimut 90 kr.-inik ilassutitut akiliutaavoq, billetsilu aal-larfissaq nalunaaquttap akunnerinik marlunnik sioqqulluguallanngortinneqarsinnaalluni, angalanissamik taamaatitsi-nermi billetsip akia tamaat utertinneqarsinnaalluni takku-tinngitsoornermilu akiliutit affaat utertinneqarsinnaallutik.
- Aallarfissaq nalunaaquttap akunnerinik marlunnik sioqq-ullugu angalanissamik taamaatitsisarnerit akeqanngitsutAUL-imut ukiut tamaasa aningaasanik arfineq marlunnikkisitsisitalinnik annaasaqarfiusarput, akiliutinillu utertitsine-rit kisimik pineqarput, ilaasussaraluanillu inissaqartinneq-anngitsunit kaaviiaartitassaraluit matumani ilanngunneq-anngillat. Taamaammat ingerlatseqatigiiffimmut pissusissa-
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misoorpoq immikkoortunik billetseqartitsissalluni, ilaasus-sanut naatsorsuutigineqarsinnaasunut sunniuteqanngitsu-mik,” pisortaaneq Jens-Jakob Sandgreen bilitsit nutaat pil-lugit oqarpoq.
Arctic Umiaq Line Suitet assigiinngitsut marluk 2023-miangalaffiusumi atulersissavai, suite ataaseq taaguuteqarluni”Umiaq Junior Suite” ini parnaartartoq nalinginnaasoqangeqqatigalugu ”Igdlo Suite”-lu marloriaammik anginerul-luni.
Umiaq Junior Suite inunnut marlunnut inimut parnaartartu-mut nalinginnaasumut naleqqiullugu 500 koruuninik akisu-neruvoq inullu ataasiinnaappat 1.000 koruuninik akisune-rulluni, Igdlo Suitelu inunnut marlunnut inimut parnaartar-tumut nalinginnaasumut naleqqiullugu 1.500 koruuninikakisuneruvoq inullu ataasiinnaappat 2.000 koruuninik aki-sunerulluni.
Pisortaanerup neriuutiginerarpaa, suitet sulinermut atatillu-gu angalasuni atorluarneqalerumaartut:
- Kommunit tallimaasut tamaasa sapaatit akunnerata affaaatorlugu tikinneqarsinnaammata, taanna oqarpoq.
Visit Greenlandip takornariartitsisarnerup Nunatta sineriaa-ni siammarneqarnissaanik kaammattuutigisaa Arctic UmiaqLinep suleqataaffigisinnaassallugu neriuutigaa:
- Paasissutissaatitta takutippaat sumiiffiit mikinerusut sivi-

kitsuinnarmik tikeraarneqartartut. Ilulissat umiarsuup uti-mut kaajallaffigisarpaa sapaatit akunneri tamaasa tikittarlu-gu, illoqarfiilli amerlanerit sapaatit akunnerannut marloriar-lugit tikinneqartarput. Paasissutissaatittalu takutippaatsapaatit akunnerat ataaseq illoqarfimmiinnermut sivisusoq,sapaatilli akunnerat ataaseq Nunatsinniinnissamut sivikip-pallaartoq. Sumiiffimmi immikkuullarissunik neqeroorutaa-sut piffissami sivikitsumi misigisaqarfigineqarsinnaapput,misigisassalli tamanit atorneqarsinnaasut soorlu qimusser-nerit, qaqqami sisorarnerit, umiatsiarnerit, SUP-it pisuttuar-nerillu najukkami takornariartitsinermik inuussutissarsiu-teqartut suleqatigalugit sinerissamut siammarneqarsinnaap-put. Tamannalu siunissaq eqqarsaatigalugu eqqumaffiginiarpar-put, pisortaaneq Jens-Jakob Sandgreen oqarpoq.

”Igdlo Suite” aamma “Umiaq Junior Suite” 
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Kujataani uumasut nakorsaattut atorfeqartoq kingulleqsivikitsumik atorfeqareerluni aallarpoq, inuttassarsiuus-sinermilu annertuumik ajornartorsiortoqareersoqmaanna uumasut nakorsaqarfiata inissinneqarnissaapilersaarusiorneqarpoq, uumasullu nakorsaat nunatsin-ni tassanngaanniit angalasinnaassapput.
Uumasut nakorsaannik Kalaallit Nunaannut suliartortitsini-arneq ajornakusoorpoq, tamatumalu kinguneranik juunimi2022-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 piniarnermutnaalakkersuisoq, Karl Tobiassen (S), Inatsisartunut ilaasor-tamut Mariane Paviasenimut akissuteqarnermini ilisimatit-sivoq.
Naalakkersuisut qanoq iliorniarnersut, Paviasenip paaseru-suppaa, qitiusumillu inissiisoqarnissaa oqaatigaat.
Atorfinitsitsiniarnerup ajornakusoornerata kinguneranikNuummi 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 piffissamisivikinnerusumi taartaasartussanik sulisussarsiortarnissaqsulissutigineqarluni, assersuutigalugu savat piaqqiornerisaaammalu savaaqqanik toqoraanerup nalaani, Karl Tobiassentaama akissuteqarpoq.

Tobiassenip oqarnera naapertorlugu, Kujataani uumasutnakorsaattut atorfik arlaleriarluni kinguneqanngitsumikinuttassarsiorneqartarsimavoq, atorfinitsitsiniarnermilu ajor-nartorsiutit pillugit ima allappoq:
- Nalinginnaasumik nunarsuaq tamakkerlugu uumasutnakorsaat 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 suliartortitsisartutNunatta qeqqani avannaanilu sulisoqarnermut tunngatilluguAvannaani uumasut nakorsaannik ataatsimik marlunnilluun-niit atorfeqartitsisoqartartoq, naalakkersuisoq ilisimatitsi-voq, taakku pingaarnertut qimmit qimuttut kiisalu angerlar-simaffimmi uumasuutigineqartut nakorsaqarfinni nammi-nersortuni isumagineqartarput.
Nuummi Uumasunut Nakorsaqarfik Inuussutissaleriner-mullu Oqartussaaffiup qitiusumik allaffeqarfiani uumasutnakorsaat sisamanik inuttaqartinneqarpoq, taakkuli aammanunap ilaani sumiiffinni allani suliassaqartarput.
Uumasut nakorsaat oqartussaaffimmeersut ilaatigut Neqimisavanik toqoraasunut angalasarput, tassanilu neqinik nakku-tilliisarlutik, kisianni toqoraanermut atatillugu Danmarkimiuumasut nakorsaannik saniatigut suliartortitsinissaq pisa-riaqartarsimavoq.
Oqartussaaffik 2022-mi neqinik nakkutilliisussanik suliar-tortitsinermi akissarsianut, angalanermut ullormullu anin-gaasarsianut 311.429,32 koruunit aningaasartuutit atorpai.
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af Rainer Permien
Hvad er status for de forestående ændringer for affalds-håndteringen i vores kommune?
Er tiden ikke ved at løbe fra nødvendige ændringer medmotivationer for implementering af en gennemgåendeomlægning af affaldshåndtering fra alle affaldsproducentertil et mere tidssvarende sorteringsbehov med genbrug?
Med respekt for kommunens tekniske forvaltning medansvar for renovationen, er initiativer på området ikke over-væltende synlige med nye tiltag og behørige orienteringerom grovsorteringer i husstandene eller virksomhederne!Teknisk forvaltning promoverer sig, sikker i en godmening, ved offentliggørelsen af sporadiske indkøb af red-skaber
for håndteringen af en voksende mængde assorteret affald.Men promoveringer er kun hensigtserklæringer, hvor defysiske langsigtede tiltag ikke er til stede eller heller ikkefulgt til døren! Til d.d. er det endnu ikke lykkedes forvalt-ningen med mere eller mindre heldige eller uheldige udfaldaf forskellige tidligere ansatte, fratrådte eller nuværendepersoner, med en forsvarlig deponering af sorteret affald,hvilket især bliver en udfordring med et stort efterslæb tilfølge i både byer og bygder. 
Hvilke foranstaltninger foretages for imødegår yderligeremiljøforureninger på modtagerstationen, opmagasineringeraf bigbags med udsivninger i undergrundet og havet samtluftforureninger?
Burde kommunen ikke orienterer samfundet om forvaltnin-gens strategi- og miljøplan, hvis denne findes?
Min mening af affaldshåndteringenI flere årtier har mange borgere givet udtryk for deres fru-

stration om affaldshåndteringen med ikke tilstrækkeligeeller komiske initiativer og manglende opsyn for ophobningaf affald, tilmed forurening af miljøet med en sund-hedsfar-lig og uforsvarlig håndtering til følge!
Årsagen kan sikkert tilbageføres til affaldsproducenterne,såsom husholdninger og firmaer, som afleverer blandetaffald uden en forsvarlig sortering, men manglen på mulig-heder for aflevering af grovsorteret husholdningsaffald inærheden af beboernes hjemmeadresser forhindrer en for-svarlig deponering og bliver derfor et voksende problem forhusstande. En grovsortering bliver også meningsløst, fordial affald køres blandet sammen til modtagerstationen.
Den nuværende og meget forældet ordning med opstillingaf affaldsstativer og brug af plastiksække, en yderligeremiljøbelastning, hvori næsten alt affald deponeres, burdeudfases med erstatninger af mere fremtidsorienterede oggennemtænkte løsningsmodeller af en væsentlig bedre ogmindre miljøbelastende karakterer.
Derfor skal udfases skraldestativer og affaldscontaineremed erstatninger af afmærkede mindre containere til depo-nering af grovsorteret affald. Hvornår påtænkes at stille denødvendige containerne til rådighed, således vi kan læregrovsorteringen af hus- eller byggeaffald?
Tidslinjen er netop ved at løbe fra den ansvarlige forvalt-ning, hvor kræves en bedre forståelse og indsigt i problem-stillingen for affaldsproducenten. Forvaltningerne burdeudarbejde forståelige og tillidsvækkende oplysninger medgode argumenter som fuld ud kan underbygge de tvingen-de, men nødvendige og gennemgribende ændringer, ved enstrategiudvikling for implementeringer af et tidssvarendeaffaldshåndterings system med oprettelsen af en genbrugs-model, som burde går hånd i hånd med husstandens grov-sortering og finsortering på modtagerstationen.
Projektet kræver nytænkninger, logistik og handlekraft med
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holdbare løsninger og initiativer fra forvaltningen indenproblemet vokser sig for stort og vi drukner i den stigendemængde af især plastikprodukter af forskellige kemiskesammensætninger, samt for diverse andre affaldsproduktermed muligheden for recirkuleringer og komposteringer.
Forvaltningen burde skue lidt ud i fremtiden og allerede nuaktivere de lediggående personer med hensyn til oplæring ifrasorteringen af affaldsprodukter til genanvendelse. 
Implementering af en genbrugsordning burde hurtigstmuligt indfases i hele kommunen med oprettelser af nyearbejdspladser.
Løsninger med genbrug skal være lønsomt i fremtiden ogkræver samarbejdspartner i og udenfor Grønland, men kanløses ved innovative løsninger og handlekraft, hvilke jegmåtte sande, ikke er til stede i vores kommune!
En gang i mellem fremkommer sporadiske informationerfor lemfældige initiativer, men efterfølgende en larmendetavshed og ingen særlige og synlige ændringer for sorteringaf almindeligt hus- og byggeaffald.
Dette er skræmmende og styrker bestemt ikke forvaltnin-gens troværdighed for nye initiativer i affaldshåndteringen.
En lille ”gratis” rød plastikkasse leveret til husstandene,hvorefter opkræves et beløb for ”Miljøkassen” er ikke gra-tis!
En dåse- og glascontainer placeret på forskellige steder ibyen er heller ikke fuld ud gennemtænkt, men burde op-stilles i hvert af boligområderne og implementeres i strate-giplanen med sortering af farvet og klar glas samt dåser. 
Tiltagene er på ingen måde fremtids orienteret med holdba-

re løsninger, men kun spild af økonomiske midlerne!
Kommunen har i mellemtiden anskaffet redskaber for sorte-ringen på modtagerstationen mht. det store og kostbareaffaldsprojekt (ESANI) om nogle år, men mangler stadigdeponeringsmuligheder for husstandenes grovsortering.
Tidspunktet burde være passende, for at implementerenogle væsentlige bedre og varige muligheder, som eksister-er i andre steder i verden. Disse eksisterende holdbare løs-ninger kunne være af en interessant karakter og kan heltsikker kopieres, fremfor ”genopfinde den dybe tallerken”og prøve sig frem med diverse komiske tiltag! 
Hovedproblemet:En ny affaldsstrategi kræver udfærdigelsen af forståeligeinformationer med holdbare argumenter fra forvaltningen.Tiltrængte initiativer for genbrug kræver en nødvendig ind-sigt med forståelser i affaldshåndteringen og i genbruget ogburde være ønskværdige af respektive ansatte i forvaltnin-gen.
Befolkningen skal aktiv deltager i processen og tager godtimod ændringer med en behørig konduite og viljen, for atacceptere omlægningen og strategien af affaldshåndteringensammen med nye kommende genbrugsordninger.
Befolkningens forståelse og accept vil tage år og kræver sintid med en fuld erkendelse af at leve ikke længere i et for-urenet, men nu færdes i et mere sundheds venlige og reneremiljø med genbrug, hvormed et fuldt ud tilfredsstillenderesultat sikkert ikke kan forventes lige om hjørnet.
Kære forvaltning, smøge ærmerne op, for kaffeklubben erlukket!



Aningaasaqarnermut Naligiissitaanermullu Naalakker-suisup Naaja H. Nathanielsenip Kommune KujallermiBorgmesteri Stine Egede aamma Kommunalbestyrelsinaapippai.
Marlunngornermi januaarip 17-anni 2023 Aningaasaqar-nermut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoq Naaja H.Nathanielsen aamma Kommune Kujallermi BorgmesteripStine Egedep naapinnerminni aningaasaqarnermut aqutsi-neq, sulisussarsiortarneq aamma piitsuususeq eqqartorpaat.Kingusinnerusukkut Naalakkersuisup Kommune KujallermiKommunalbestyrelsi naapippaa, eqqartukkanik avitseqati-galugit.
-Pisortani ingerlatsinermi aningaasartuutit qaffakkiartuin-nannginnissaannik Naalakkersuinikkut inatsisitigut atuutsit-silernerup kingunerisaanik paatsuungassutigisavut paaseqa-tigiiffigaavut, soorlu inerisaajuarnissamut periarfissaqartoqqulakkeerparput. Siunissami sanaartugassat nutartigassallupillugit sulineq nangeqqinneqassaaq, Borgmester StineEgede oqarpoq nangillunilu;
-Soorlu meeqqeriviit, isumaginninnerup iluani illuutit nutar-tigassat assigisaallu. Aammattaaq nunagissaanerni, pingaar-tumillu nutaanik anartarfiit kuuffilersuinerit pimoorullugitannertusisamik ingerlanneqarsinnaalernissaannik oqaloqati-giinnerit pitsaasumik ingerlapput. Naalakkersuisunik tikit-toqartarnera pitsaasutut nalilertarpara, pingaartumik kom-munalbestyrelsimi ilaasortat naapinneqarnissaannut aammaperiarfissinneqaraangata, Kommune Kujallermi BorgmesterStine Egede oqarpoq.
Naalakkersuisoq for Finanser og Ligestilling, Naaja H.Nathanielsen mødtes med Borgmesteren ved KommuneKujalleq Stine Egede og Kommunalbestyrelsen.
Under mødet d. 17. januar 2023 drøftede Naalakkersuisoq

Naaja H. Nathanielsen og borgmesteren ved KommuneKujalleq Stine Egede økonomi styring, rekruttering samtfattigdom.
Derefter mødtes Naalakkersuisoq med Kommunalbestyrel-sen ved Kommune Kujalleq og delte hvad der blev drøftettidligere.
Der var afklaring omkring de tvivlsspørgsmål, der opstodpå grund af budgetlovens bestemmelser vedrørende balancei de samlede offentlige finanser, og derved sikrede man atder altid er mulighed for yderligere udviklingstiltag. 
Arbejdet med anlæg og renovering vil fortsætte fremover,siger, Borgmester Stine Egede og fortsætter:
De kommende opgaver er blandt andet renovering m.m. afdaginstitutioner socialområdets bygningsmasse. Der varogså konstruktive drøftelser omkring byggemodning, speci-elt omkring udvidelse af kloakledninger. Besøg af Naalak-kersuisut er altid positive, især når kommunalbestyrelses-medlemmerne også får mulighed et møde, siger borgmeste-ren ved Kommune Kujalleq, Stine Egede.
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Den senest ansatte embedsdyrlæge i Sydgrønland rejsteefter kort tid, og efter omfattende rekrutteringsproble-mer arbejdes der nu på en plan om at lave en centralveterinærmyndighed i Nuuk, hvorfra dyrlæger kanrejse ud i landet.
Der er svært at tiltrække dyrlæger til Grønland, og det bety-der, at der siden juni 2022 ikke har været en embedsdyrlæ-ge i Sydgrønland, hvor der ellers er landbrug med får,heste og køer samt familiedyr som hunde og katte.
Den sidste dyrlæge i Sydgrønland fratrådte desuden efterkortere tids ansættelse, oplyser naalakkersuisoq for fiskeriog fangst, Karl Tobiassen (S), i en stribe svar til medlem af

Inatsisartut Mariane Paviasen.
Paviasen vil vide, hvad Naalakkersuisut har tænkt sig atstille op med situationen, og svaret er centralisering.
Karl Tobiassen oplyser, at der som følge af rekrutterings-vanskeligheder arbejdes på en centraliseret veterinærmyn-dighed i Nuuk:
Generel mangel på dyrlæger- Hvorfra der vil ske udrejse til nord og syd i strategiskeperioder af året, eventuelt kombineret med rekruttering afpersonale til vikariater af kortere varighed, f. eks. i læmme-og slagtesæsonerne, står der i svaret fra Karl Tobiassen.
Ifølge Tobiassen har stillingen som dyrlæge i Sydgrønlandværet slået op flere gange uden resultat, og han skiver føl-gende om rekrutteringsproblemerne:
- Der er generel mangel på dyrlæger på verdensplan, ogmed den stigende fokus på arbejdsmiljø, worklife-balancesamt fagpersoners krav om kollegial sparring og samarbej-de med ligesindede vurderes det, at det vil blive tiltagendesvært at rekruttere uddannede dyrlæger til yderområdernepå de vilkår, der følge positionen.
Hyrer dyrlæger fra Danmark til kødkontrolMed hensyn til bemandingen i midt- og nordgrønland oply-ser naalakkersuisoq, at der historisk set har været ansat 1-2dyrlæger i Nordgrønland, som hovedsageligt har taget sigaf slædehunde samt familiedyr i deres private klinik.
I Nuuk er normeringen på fire dyrlæger i Veterinær- ogFødevaremyndighedens hovedkontor, men de har ogsåopgaver i andre dele af landet.
Dyrlægerne fra myndigheden rykker blandt andet ud tilslagtninger på Neqi, hvor de skal føre kødkontrol, men dethar i forbindelse med slagtningerne også været nødvendigtat hyre ekstra dyrlæger fra Danmark.
I 2022 brygte myndigheden 311.429,32 kroner til løn,transport og dagpenge til dyrlæger hyret ind til at førekødkontrol.
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Ved at have fokus på bedre udnyttelse af kahytter und-går Arctic Umiaq Line voldsomme prisstigninger, selv-om olieprisen er skudt i vejret, oplyser rederiet.I 2023 indføres der nye priser og nye koncepter på kystski-bet Sarfaq Ittuk, oplyser Arctic Umiaq Line (AUL) i enpressemeddelelse.
Rederiet vil satse på bedre udnyttelse af kahytterne for atholde prisstigninger nede. Rederiets priser har ikke væretreguleret siden 2014, og rederiet ser desuden ind i en storekstraregning for brændstof, som stiger med 47 procent i2023.
- AUL kan ikke være konkurrencedygtig på individuellerejser i en kahyt, som minder om at tilbyde fire flysæder tilden ene person. AUL kan derimod være konkurrencedygtigpå mikrogruppe rejser i en kahyt, som minder om en hytte-overnatning i fjorden med ens nærmeste, udtaler Jens-Jakob Sandgreen, direktør i Arctic Umiaq Line.
Rederiet kommer med følgende priseksempler fra dennye prisstruktur:Billetpriser for en kahyt ved 1-2 passagerer stiger med+7,1%
Billetpriser for en kahyt ved 3-4 passagerer falder med -8,3%.
Ilulissat – Nuuk forbindelsen falder med ned til -31% i enkahyt ved 3-4 personer
Qaqortoq/Narsaq – Nuuk forbindelsen med ned til -23%.
Arctic Umiaq Line yder en gratis billet til 0-årige spædbørn

og giver -50% rabat til 1-11-årige, mens pensionister får -50% rabat i lavsæsonen og -25% i højsæsonen.
Jens-Jakob Sandgreen oplyser at skibets liggepladser vilopleve en gennemsnitsstigning på 128 kr.
Han forklarer, at den nye struktur minimerer de gennem-snitlige prisstigninger til 1,8 procent, fordi skibets kapaci-tet med 239 sengepladser forventes udnyttet bedre. Skullerederiet have justeret priserne direkte efter inflationensiden 2014, skulle priserne være sat op med 13,8 procent,oplyser direktøren.
Restriktive og fleksible billetterSom noget nyt introduceres restriktive og fleksible billet-ter, hvor den fleksible billet koster 90 kroner ekstra. Denkan ændres op til to timer før afgang, hvor kunden kan få100 procent af billetprisen refunderet ved annullering og50 procent ved såkaldt 'no-show', hvor passageren ikkemøder op til afgang.
- Annulleringer op til to timer før afgang for alle, kosterAUL årligt et 7-cifret beløb alene i refunderinger, og det erfør, vi medregner mistet omsætning fra potentielle kunder,der var holdt tilbage. 
Det er derfor naturligt for selskabet at opdele billetten i totyper, uden at det skal påvirke sikre kunder, siger Jens-Jakob Sandgreen om de nye billet typer.
I det nye år introduceres også to typer suites.
Den ene ”Umiaq Junior Suite” har en størrelse som en stan-dard kahyt, og den anden ”Igdlo Suite” som er dobbelt så
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Air Greenland har indført betaling for sædevalg for debilligste flybilletter og stærk alkohol på økonomiklasse.Til gengæld kan man nu få alkoholfri øl gratis, Fly’nsleep er blevet billigere og så er der godt nyt til de mad-glade passagerer.
I september sidste år indførte Air Greenland gebyr forsædevalg på billetterne ”Takuss” og ”Fly’n sleep” overAtlanten. Dog kun hvis man ønsker at vælge sæde førcheck-in processen begynder 24 timer før afgang.
I samme ombæring blev ”Fly’n sleep” billetterne sat ned til1.595 kroner fra prisen på 1.995, som de har kostet onewaymellem København og de tre største byer her i landet sidenkonceptet blev indført i september 2021.
Sidste år blev der også indført betaling for stærk spiritus påatlantflyvningerne på økonomiklasse, mens vin og øl fortsater gratis.
Air Greenland oplyser, at det er sket samtidigt med, at dehar indført et udvidet sortiment af for eksempel alkoholfriøl (som også er gratis) og ? liters vand.
Menu udskiftetI forhold til maden ombord på atlantflyet som nu hedderTuukkaaq, så er Air Greenland i dialog med leverandørenomkring et nyt koncept.
- Vi har haft lidt udfordringer med at komme tilbage til deroterende menuer, da vores catering leverandør i Køben-havn ikke har fået opskaleret deres faciliteter endnu efterCorona.
Det har ligesom i andre brancher været svært at få faglærtog ufaglært personale på plads i det tempo de rejserne komtilbage.

- Vi er dog ved at være der, og faktisk skiftede vi menuernepå både premium class og economy class 1. december2022, da Tuukkaq gik i drift, oplyser kommunikationscheffor Air Greenland Katja Vahl til Sermitsiaq.AG.
Flere menuer på vejDe ellers efterhånden kendte frikadeller med kartoffelsalatog kylling med pastasalat er nu byttet ud med kylling ogspidskål den ene vej og varmrøget laks med kartoffelsalatden anden vej.
- Vi håber at kunne få rotationerne med flere menuer tilba-ge indenfor det første halve år af 2023 igen.
Sidste år introducerede Air Greenland også en ny leveran-dør på alle indenrigsruterne, hvor der roteres med forskelli-ge sandwiches og pastasalater på de forskellige ruter, dervarer over 2 timer på indenrigs og på ruten til Island.
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Air Greenland har skruet pågebyr og priser



Qaqortup Timersortarfiata timigissartarfia allilerneqar-neranut Kommune Kujalleq tapersersuisutut aningaa-saliissuteqarpoq.
Qaqortup Timersortarfiani timigissartarfiup allilerneqarne-ranut sanaartorneq novembarimi naammassimmat timigis-sartarfik nutaaq innuttaasunit atorluarneqarluni aallartippoq.-Timigissartarfiup allilerneqarnera naammassimmat atorlu-arneqarnerulernera malunnaqaaq, inuit siornatigut takusarsi-manngisagut aamma atuilernikuupput. Tamanna qujana-qaaq, timigissartarfiummi allilerneqarnerani silaannarinne-rulerpoq isersimaffigiuminarnerulerlunilu, taamaattumikaningaasaliillutik tapiissuteqartut, tassa Kommune Kujalleqaamma Lokale- og Anlægs Fonden tapiissuteqarnerannutqutsavigingaarpagut, Timersortarfiup pisortaa Kent Kielsenoqarpoq.
Qaqortup Timersortarfiata timigissartarfianik alliliinissam-mut Kommune Kujalleq 250.000 koruuninik tapiissuteqar-poq, timigissartarfimmillu innuttaasut atuilluarnerat Kom-mune Kujallermiit nuannaarutigineqarpoq.
-Timersorneq Kommune Kujallermiit tapersersugaraarput,taamaattumik timigissartarfiup allilerneqarnissaanut anin-gaasaleeqataasinnaanerput nuannaarutigaarput.
Nuannaarutigaarpullu timigissartarfiup allilerneqarneratakingorna timigissartarfimmik atuisut amerleriariarsimane-rat, Kommune Kujallermi kulturimi sunngiffimmilu sulias-saqarfimmi pisortaq, Freddy Christensen oqarpoq.
Qaqortup Timersortarfiani timigissartarfiup ulloq unnuarluammasalernissaa maanna Timersortarfimmiit suliniutigine-qaleruttorpoq.

Qaqortup Timersortarfia har udvidet fitnesslokalet, oghar modtaget økonomisk støtte til formålet fraKommune Kujalleq.
Udvidelsen af fitnesslokalet i Qaqortup Timersortarfia blevfærdig i november måned, og er blevet taget godt i mod afborgerne.
- Efter udvidelsens færdiggørelse er det mærkbart, at fit-nesslokalet bliver brugt flittigt. Vi ser også andre ansigter,som tidligere ikke kom her. Det er vi meget taknemligeover, fitnesslokalets indeklima er blevet meget bedre, og errarere at være i, derfor er vi meget taknemlige for den øko-nomiske støtte fra Kommune Kujalleq og Lokale- og An-lægs Fonden, vi siger mange gange tak til dem, siger halin-spektør, Kent Kielsen.
Udvidelsen af fitnesslokalet i Qaqortup Timersortarfia blevstøttet med 250.000 kroner af Kommune Kujalleq, og detglæder Kommune Kujalleq, at mange borgere benytter fit-nesslokalet.
- Fra Kommune Kujalleq støtter vi sporten, vi er derforglade for, at kunne støtte formålet. Vi er ligeledes glad for,at der er endnu flere, som er begyndt at bruge fitnessloka-let, siger Freddy Christensen, fagchef for Kultur ogFritidsområdet.
Der arbejdes på, at fitnesslokalet holder døgnåbent.
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