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SAM-BYG
KUJATAANI ApS

- Tømrerarbejde
- Glarmester
- Låseservice
- Tæppeland
- Maler arbejde
- Transport

Tlf. 64 20 94 - Fax 64 22 94
Mobil 49 44 09 - Låseservice 49 26 27
Mestervej B-1328 - 3920 Qaqortoq

KA AUTO ApS
Tlf. 64 24 08 - Fax 64 24 28 - Mobil 53 24 18

- Service og reparation af alle bilmærker

TØMRER- & SNEDKERMESTER
Carl J. Olesen • Box 81 • 3920 Qaqortoq

Tlf.: / Fax 64 11 30 • Mobil 49 34 01 • Mail: carlj@greennet.gl

Alt i tømrer- og snedkerarbejde udføres
Linoleum / vinyl • Køkkener / bordplader / vaske

Betonarbejder • Gulvslibning • HtH køkkener
Mini-låseservice 5 stift - & 6 stiftcylinder

• Kom og kig i vores butik, Storesøvej B-782
• Rep. af alle marinemotor
• Salg af både & gummibåde
• MARINER • VOLVOPENTA • COMMiNS • mm.

• Kom og få en snak med fagfolk

At sejle er at leve

MMS GREENLAND APS
Postboks 25 • Mobil 494740/492394
E-mail: mms@greennet.gl
E-mail: qaqvvs@greennet.gl

     



Leif Ellebæk Motzfeldt-imit, Qaqortoq
”Kommunerput kusanartoq” - kommunip nittartagaani
ammarneqarsinnaasut ilaat, tassanilu asserpassuit kommuni-
mi nunatta kujataaneersut kusanaqisut iserfigineqarsinnaap-
put. Ilami assit torrallatat. Tamanna qularutissaangilaq.

Ukiorpaaluit matuma siornagut taamanikkut Qaqortup
Kommuniata oqariartaat ”Kalaallit-Nunaanni illoqarfik qor-
suk” saqqummiuppaa. Tamanna maana - Air Greenland-ip
saqqummersittagaani ”Suluk”-mi piseqqusaarutitut -
allanngortinneqarsimavoq Kommune Kujallermut tamarmut
tunngatilerlugu. ”Kommuuni qorsuk qalipaatigissaaqisoq
tikeraarfissatsialak”.

Aap, Kujataa kusanartuuvoq, qalipaaterpassualik aamma
qorsuusunik qorsorpaluttunillu. Kisiannili avatangiisinut
”qorsunnut” atussagaanni, taava ajortoqalerpoq.
Kissaatiginngilara killup tungaanut nikassaasallunga.
Aamma nalunngilara, eqqagassalerineq avatangiisit miane-
ralugit naak kusanartitsinissaq ajornartorsiutaagaluartoq -
akisoqalunilu.

Kisiannili soorlu aallaqqaataani taaneqartoq eqqortumik
ingerlanniaraani, suli annertunerusumik qanoq iliortariaqar-
poq. Taamaattoqanngippat asuli imaqanngitsutut isikkoqas-
saaq. Takornariat piinnarlugit qanoq iliuuseqassanngilagut,
aammali uagut nammineq puigussanngilagut. Ulluinnarni
eqqakkat isikkuminaatsut takusassaraavut. Immaqa ilatta

taamaattoqarnera sungiutereerpaat, tassalu ulorianartua,
taavami allanngortoqarnavianngilaq.

Tamanna aviisimi uani ataasiarnani atuartartunit aaqqissui-
sumillu saqqummiunneqartarsimavoq. Soorluli iluaqutaan-
gitsut. Aamma pisortatigoortumik akisoqarnikuungilaq.
Tamannali eqqartussallugu allarluinnaavoq.

Takornarialli avaqqussinnaangilagut, nunap immikkoortua-
nut maanga tikeraartikkusoqisavut. Umiarsuarsuit atorlugit
takornariat Qaqortumut tikilernerminni malugeqqaartagaat
tassa eqqaavik saviminikuusivillu. Kingorna aamma savimi-
nikuusivik alla, avatangiisinut atatillugu akuerineqarsi-
manngitsoq. Tamanna aamma eqqaaneqareersimavoq - ilua-
qutaangitsumik akineqarsimanngitsumillu. Ikuallaaviup
eqqaa aamma isikkuminaanartuungilaq, aamma kommuunip
suliffissuaateqarfia eqqartugassaavoq immikkut taasarialik.

Nanortalimmut tikikkaani namminerlu illoqarfiup unga-
taa'tungaanut tanke-qarfik qaangerlugu angalagaani savimi-
nikuusivik kusananngivissoq takuneqarsinnaavoq.
Tamatuma eqqaaniippoq umiatsiaq ikuallannikoq, tusatsiak-
kat malillugit qatserisartut sungiusarfittut atortarsimasaat.
Tamanna akuerineqarsinnaavoq pisariaqarlunilu. Kisianni
kusassaataangilluaasarpoq. Narsami aamma ajornartorsiu-
teqartoqarpoq, tassalu eqqaavik aamma saviminikunut
eqqaavik.

Ukiorpassuarni eqqartorneqartarsimavoq saviminikut eqqak-
kallu ulorianartut Danmark-imut nassiunneqassasut.
Tamaalisoqarsimanngilarli. Akeqarpummi, kisiannili avatan-
giisinik illersuisutut ”qorsuuniarlunilu” torersumik kusanar-
tumillu eqqakkat peerneqarnissaanut aningaasartuutissat
sipaarniartoqarsinnaangilaq. Minnerpaamik aallaqqaamut
piiarlugit torersaasoqartariaqarpoq, katatat sumullu tamanut
tamaanga igiat katersornerisigut.

Taamaattoqassanngippat taava ”kusanartumik” ”qorsumillu”
oqalunnerit taamaatittariaqarput.

Taamatuttaaq paasisinnaangilara kommunimi pisortat manna
tikillugu qasseeriaqalutik avatangiisinut illersuiniarluni inat-
simmik soqutiginninnginnerat, akerlianik innuttaasut ”pilla-
atissinneqartartut” soorlu assersuutigalugu angallat ukiuune-
rani qaqikkaangassuk  akuerineqaratillu inissiisartut, naak
immaqa angallatip inissisimanera akornutaangilluinnartoq.
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Ny butik 
(VS)Det er et stort spring at beslutte sig for at blive selvstæn-
dig erhvervsdrivende. Det ved Else Høegh Møller noget om.
Hun er nemlig uddannet indenfor økonomi og regnskab og er
vant til at arbejde med underskud og overskud. Derfor tog
det noget tid, før Else tog den store beslutning om at åbne sin
egen forretning her i byen - og dermed satse stort.

Initiativ i byen
”Jeg synes det var synd, at lokalet stod tomt. Der har været
så mange butikslukninger i byen, og når man rejser ud siger
folk, at i Qaqortoq kan man ikke handle, der er så stille og
kedeligt.. Jeg vil gerne være med til at vise, at vi kan tage ini-
tiativer her i byen.”

Butikken ligger i den gamle La Boutique og hedder Pilu.
Her forhandles gaveartikler og blomster. Ikke alt er hjem-
kommet endnu, men det er tanken, at man kan finde alle
slags gaver i butikken. Else laver buketter af afskårne blom-
ster og i butikken er der masser af bl.a. roser, som er meget
smukke. Også orkideer er der, og tillige en del andre potte-
planter af forskellig art, både større og mindre. 
Man kan også få en smuk urtepotteskjuler til sin plante, også
her er der forskelligt udvalg. 

Et synligt resultat
”Jeg trængte til at lave noget andet, efter mange år med regn-
skab. Noget, hvor jeg kunne se et håndgribeligt resultat af
det, jeg gjorde.  Jeg ved godt, at det er lange arbejdstider at
være i butiksfaget, men jeg kan da indtil videre hente lidt
hjælp fra min familie. Egentlig ønskede jeg at lave en café,

for der mangler virkelig en café her i byen. Især for de unge,
for inden de er 18 år må de ikke komme på hotellet. Det bety-
der, at der er en stor gruppe unge, som ikke har noget sted at
være i fritiden. Derfor ville jeg lave en café til dem  - men nu
blev det altså en gavebutik i stedet for…”

I Pilu vil man kunne finde en del glas- og porcelænsvarer fx
fra Royal Copenhagen og Georg Jensen. Der er ikke andre
forhandlere af Royal Copenhagen her i byen, og deres platte
for 2010 er børn i grønlandsk nationaldragt. Og den skal
selvfølgelig kunne fås her i byen, mener Else Høegh. Men
også puder, voksduge, lysestager og andre ting vil kunne fås,
når alle varer er kommet hjem. Der skal være lidt for enhver
pengepung.  



Vores smukke kommune
Af Leif Ellebæk Motzfeldt, Qaqortoq
”Vores smukke kommune” - et link på kommunens hjemme-
side, der giver adgang til et slideshow med en mængde bille-
der fra den smukke sydgrønlandske kommune. Og det er da
også smukke motiver, der dukker op på skærmen. Ingen tvivl
om det.

For år tilbage lancerede den daværende Qaqortup kommunia
sloganet ”Grøn by i Grønland”. Dette har nu - ifølge annon-
cer i Air Greenlands magasin ”Suluk” - ændret sig til, at det
omhandler hele Kommune Kujalleq. ”En grøn kommune
med mange farver og absolut et besøg værd”.

Jo, Sydgrønland er smuk, og der er mange forskellige farver
og grønne nuancer. Men i det omfang, hvor ordet ”grøn”
også står for miljø, så begynder det at halte. Gevaldigt. Jeg
har ikke noget ønske om at være negativ. Jeg ved også, at
affaldsbortskaffelse på miljømæssig forsvarlig og æstetisk
vis kan være vanskelig - og bekostelig.

Men hvis man vil promovere sig som anført i de indledende
afsnit, så bør man også gøre en noget større indsats. Ellers
kommer det hele til at lyde hult. Vi skal ikke kun gøre en ind-
sats for turisternes skyld, men så sandelig også for vores
egen. Vi skal jo se på møget til daglig. Nogen vænner sig
måske hertil, men det er farligt, for så bliver det næppe
anderledes.

Der har været skrevet en del herom i lokalavisen, både læse-
rindlæg og på lederplan. Men lige lidt har det hjulpet. End
ikke et officielt svar er det blevet til. Men det er et andet
emne.

Vi kommer imidlertid ikke uden om turisterne, som vi jo
gerne vil have til landsdelen. Det første krydstogt turisterne
ser på nærmere hold, når de kommer til Qaqortoq, er dum-
pen og skrotpladsen. Herefter kommer der endnu en skrot-
plads, som næppe er miljøgodkendt. Det er også før nævnt -
uden resultat eller svar. Området ved forbrændingsanlægget
er heller ikke altid noget smukt skue, og kommunens entre-
prenørplads er et helt kapitel for sig selv.

Hvis man kommer til Nanortalik og bevæger sig lidt på egen
hånd uden for byen og ud på ”landet” efter tankanlægget,

mødes man også af et fælt skue, nemlig skrotpladsen. I nær-
heden står en udbrændt båd, som efter sigende har fungeret
som brandøvelse for brandvæsenet. Det er naturligvis både
acceptabelt og nødvendigt. Men det bliver det altså ikke
smukkere af. Narssaq har også sine problemer med både
dump og skrotdump.

Der har i årevis været talt om, at skrot og farligt affald skul-
le fragtes til Danmark. Det er bare aldrig blevet til noget. Det
koster vel, men man kan ikke både være ”grøn” og samtidig
spare på udgifterne til en miljømæssige forsvarlig og æste-
tisk bortskaffelse af affaldet. I det mindste kunne man da
begynde at rydde op og dermed få lidt styr på alt det, der lig-
ger og ligner noget, der bare er tabt eller smidt tilfældige ste-
der.

Alternativt bør man droppe al tale om det ”smukke” og
”grønne”.

Jeg har i øvrigt svært ved at forstå, hvordan man som kom-
munal myndighed til stadighed kan ignorere miljøbeskyttel-
sesloven i mange tilfælde, mens borgere ”får på puklen”,
hvis de for eksempel opstiller deres både for vinteren uden
arealtildeling, uanset hvor hensigtsmæssigt, bådene er place-
ret.
Med venlig hilsen

Isikkorikkusukkuit taava ikiorsinnaavatsigit.
Isarussat, kontaktlinsit, seqinersiutit pinnersaatillu

Vil du se godt ud, så kan vi hjælpe dig.
Briller, kontaktlinser, solbriller og smykker.

KUJATAANI
ISARUSSAT

BRILLER & KONTAKTLINSER
GULD & SØLV - URE

TLF. 64 15 12 - FAX 64 15 39

Ammarsarfiit
Ataas. - tall.
Mandag - fredag

Arfininngorneq
Lørddag

Åbningstider

10.00 - 17.00

10.00 - 13.00





Allakkat ammasut
Kommunalbestyrelsen, Kommune Kujalleq
Juulip 11-ani 2010 Kommune Kujalleq, Inunnik
Isumaginniffik / Utoqqalinersisartut Allaffiat ima allaffigaa-
ra:

“300341-xxxx Bent Sand - Utoqqalinersiat

Juulip 9-ani 2010 Isumaginninnermi naamagittaalliortarfiup
AALAJANGERNERA ilanngullugu nassiussara tiguara,
naammagittaalliortarfiup taamanikkut Qaqortup
Kommuniata inerniliinera 21. November 2008-meersoq
akuerinngilaa, naamagitaalliuutinnut 3. Februar 2009-meer-
sumut utoqqalinersiutit annertussusissaanut tunngassutilin-
nut atatillugu imaattunik saqqummiiniarpunga:

1.
Assuarinnissutiga Isumaginninnermi naamagittaalliortarfim-
mut 3. Februar 2009 tunniuppara, kisiannili tamanna sioqq-
ullugu 5. Januar 2009 utoqqalinersiutileriffik paasitereersi-
mavara, isumaqarama utoqqalinersiassat kukkusumik naat-
sorsorneqarsimasut kiisalu tamanna pillugu nassuiaateqaq-
qusillunga.

2. 
Tamatuma kingorna 13. Januar 2009 kommuunip nalunaaru-
tigeqqippaa angissusiliineq naatsorsorneqarsimasoq utoqqa-
linersiutit angissusissaanut takussutissaq UA2 tunngavigalu-
gu.

3.
Isumaginninnermi naamagittaalliortrafiup qasseeriarluni

Qaqortup Kommunia - maanakkut Kommune Kujalleq
piumaffigisarsimavaa suliap qanoq suliarineqarsimaneranik
nassuiaateqaqqullugu aamma suliap pappiarartai nassiuteqq-
ullugit, tamannali suli pisimanngilaq.

Aamma kommuunip Utoqqalinersiutinut immikkoortoqar-
fiata / Inunnut Isumaginniffiata Isumaginninnermi naamagit-
taalliortarfik akissallugu piumassuseqarfiginngilluinnaraa,
tassalu maanamut ukiup aapaa qeqqa qaangiuttoq sakkortu-
nerpaamik isornartorsiorpara, isumaqarpungalu immikkoor-
tortaqarfiup soqutiginngilluinnaraa utoqqalinersiallit qanoq
pineqarnerat, tamannalu pisimasoq kisiartaanginnguatsiar-
poq. Taamaakkaluartoq suliap qanoq ingerlanneqarnissaanut
piumasarisassat naamassineqarsimanngillat, maanalu piuma-
saraara suliassap piaarnerpaamik  suliarineqarnissaa kiisalu
kingusinnerpaamik naamaginarsinnaasumik 16. Juli 2010
akissuteqassasut utoqqalinersiassat 2009-mut 2010-mullu
naatsorsornerannut atatillugu, taamalu pisoqanngippat suliaq
tusagassiorfinnut, Inatsisartut Ombudsmandianut nassiunne-
qassammat, aammalu eqqartuusivimmut utoqqalinersiuserif-
fiup tunniunneqarnissaa eqqarsaataasinnaamat, Inatsisartut
inatsisaanut pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqar-
tarnerannik unioqqutitsisutut.”

Tamatuma saniatigut 19. Juli 2010 suliamut tunngatillugu
akeqqullugit nassitsisimavunga, mannalu tikillugu susoq-
anngilaq.

Kommune Kujallermi Inunnunut isumaqinnittoqarfiup /
Utoqqalinersuuseriffiup akissuteqaranilu qisuariaateq-
annginnera MAALAARUTIGINIARPARA, ilami ingasap-
pallaaqaaq ullumimut 15. September 2010 suliamut tunnga-
tillugu susoqanngimmat.

Taama kommunimi innuttaasunik sullissineq qinersilernermi
allanilu sullissinissamut nalinginnaasutut aallaaviunngilaq,
taamatuttaaq innuttaasunik sullissinermi nalinginnaasuunani
siornagut Qaqortup Kommuniusumi.

Maanna Kommune Kujalliup tungaaniit paasissutissiineru-
nissaq allaaserineqaqattaarpoq, qanorlu pisoqarpa.
Immikkoortortaqarfiit innuttaasullu akornanni imminnut
attaveqartoqanngilluinnaqqinnaarpoq, taamatummi attave-
qatigiinginneq Inunnik / Utoqqalinersiutinullu immikkoor-
tortaqarfimmiinnaangilaq, aammali immikkoortortaqarfinni
allani atuulluni.

Allakkiat immikkoortortaqarfinnut nassiunneqartarput, pine-
rillu tamaasa akisoqassanani, tamannalu paasitinneqarsin-
naatitaanermut inatsimmut naleqqutinngilluinnarluni, innut-
taasormi allakkat tiguneqarsimanerannik nalunaarfigineqar-
tussaavoq, tamatumalu kingorna immikkoortortaqarfiup
inatsimmi piumasarisaasut tunngavigalugit suliassaq suli-
arissavaa akissuteqarlunilu.

Naamagittaalliortarfimmut ingerlatitseqqiissagaanni immik-
koortortaqarfiup pisussaaffigisussaavaa naamagittaalliortar-
fiup piumasarisai naamassissallugit, tamannali Kommune
Kujallermi atuutinngigunarpoq.

Suliamut tunngatillugu paasissutissat allat Kommune
Kujallermi pigineqareerput, taamaatumilli tamakku
ilanngullugit nassiunneqaratik.
Inussiarnersumik inuulluarit

Bent Sand

- 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 hårde hvidevarer

Qinigassaqarluartoq qullinik errorsiviit
nillataartitsiviit allallu

Arssarnerit A/S
Jaraatooq B-1305
3920 Qaqortoq
Tlf:   642030
Fax: 642033
www.arssarnerit.gl
qaqortoq@arssarnerit.gl

Qaqortoq afd.
Søren tlf. 494525
Hans tlf. 494650

Nanortalik afd.
Keld tlf. 490230



Politiit nalunaarusiaat
Ulloq  20. september ullaaralaaq RAL-ip toqqorsiviani  til-
linniartoqarnerani kalerrisaarutaa aallartippoq. Tillinniartup
isaariap pingaarnerup  igalaava aserorsimavaa iserlunilu.
Allaffimmut iserluartareerami aningaasat 5000,00 kr-nit
aningaaserivimmiit tillissimavai. Tillinniarneq suli paasineq-
anngilaq.

Ulloq taanna, ullaap tungaa utoqqqaat illuata ikuallannermut
kalerrisaarutaa aallartippoq. Qatserisartullu piffimmut
tikiummata, takuneqarsinnavoq ineeqat ilaaninngaaniit
pujortorujussuaq. Qujanartumillu sulisut namminneq qamis-
simavaat, qatserisartut tikiutinnginneranni.

Akulikilliartuinnartumik politiit taxartartuninngaaniit saaffi-
gineqartalerput ilaasut akiliijumanngitsut imaaluunniit
angallanneqarnerminnut akissaqanngitsut. Ajornartorsiut
tamanna politiit susinnaarpiarneq ajorpaat. Amerlanertigut
tamakku aalakoortuusarput illoqarfimmiissimallutillu anger-
lartut.

Kujataamiuni kingullermi atuarneqarsinnaavoq inuusut-
tuaqqat marluk 16-nik ukiullit, eqqartuussivimmi ullunik 14-
nik titummigallagassanngortinneqarput. Taakku marluk qas-
seeriarujussuarlutik aallarussisarsimapput. Ulloq 21. septem-
ber ulluni 30-ni isertitsivimmiittussanngorlugit ukiunilu
marlunnik nakkutigisassanngorlugit eqqartuunneqarput.

Inuit ooriutaarikkiartornerat malillugu, amerlasuut kommu-
nimut saaffiginnittalerput pisortaniit ikiorsiissutinik qinnute-

qariartorlutik. Tamarmillu ikiorserneqarneq ajoput, ilaallu
sullissisumut qunusaarisutut pissusilersortarput. Tamannalu
pivoq ulloq 23. september, sullissisoq politiinut sianertariaq-
arsimammat saaffiginnittoq eqqissiniassammat.

Tallimanngorneq ulloq 24. september illoqarfimmi pisoqan-
gaatsiarpoq. Ullup qeqqaanartoq illoqarfimmi aalakoortut
takussaalereerput.  Unnukkulli angerlarsimaffinni perullu-
liortorqarneranut arlalinnut politiit orniguttariaqarsimapput.
Unnuap qeqqata missaani biilertoq unitsinneqartariaqarsima-
voq, aalakoorsimaneranik pasillugu. Taammaasimavormi.
Pineqartoq 0,70 poimillimik aammigut imigassartaqarsima-
voq.

Arfininngormat ullaakkut politiit biilertoq malippaat, taanna
aalakoorsorineqarmat. Angut angerlarsimaffimminut
apuummat  pasineqarnerminut oqarfigineqarpoq. Tassanilu
politiit qularutissaqanngillat. Biilertoq takuneqarsinnaasu-
mik aalakoorpoq.

Ulloq taanna ataatsit missaani biilertoq aamma unitsinneqar-
poq. Pineqartoq pullartamik pullaatinneqarpoq. Biilertoq
kingusinaatumik unitsinneqanngilaq. Tassami misilitsinne-
qani aava 1,74 promillinik akorqarpoq.

Biilertut  taakku tamarmik aaversikkiartortinneqarput upper-
narsiniarlugu aava qanoq akoqartiginersoq.

Sapaatiummat ulloq 26. september politiit ilinniartunik isu-
maalittunik attavigineqarput. Isumaalunnerannut pissutaa-
voq, ilinniaqatertik festereernerup kingorna angerlarsi-
manngimmat. Angut taanna kingullermik takuneqarpoq arfi-
ninngornerup unnuaani nal. 03.30 missaanni. Angullu taanna
inuusuttoq ulloq 27. suli angerlarsimanngimmat, politiit
pisarnermittut atuartut paasiniaaffigilerpaat.
28. september illoqaarfimmi atuartoq ujarneqalerpoq.
Ujaasineq kinguneqanngimmat ujaasineq annertusineqarpoq
qatserisartunik 8-nik ikiorteqalernikkut. Ujaasineq nunami
qaqqanilu kiisalu naqqut ataannut illuaqqanullu pilerpoq.
Kinguneqanngitsumilli. Maanna angummik ujaasineq taa-
maatinneqapoq.

Naluneqanngitsutut pujortar-
tarnermut inatsit ulloq 1.
oktober atuutilerneqarpoq.
Politiit malugaat pisarner-
miit inuit imerniartarfiup
silataaniinnerusut.piffissani
aalajangersimasuinnar niin-
gitsoq, kisianni ataavartu-
mik. Pujortartarnermut inat-
sit pissutaanersoq eqqoriaa-
narsinnaavarput.

Arfininngormat unnuaa
angut 20-nik ukiulik unnuap
sinnera parnaarussivimmiit-
tariaqarsimavoq,  politiinut
sakkortuuliornini pissutiga-
lugu.

Sydgrønlands El ApS
V/ Per Holm

Alt I El udføres
Per Holm . . . . . . . . . . . . . . . 49 45 19
Knud Hansen . . . . . . . . . . .  49 31 11
Værksted . . . . . . . . . . . . . .   64 34 81
Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64 19 41

E - mail: sydelogteknik@greennet.gl
Postboks 527

3920 Qaqortoq



Pisiniarfik nutaaq

(VS)Nammineerluni suliffiuteqalerneq alloriarneruvoq
annertooq. Tamannalu Else Høegh-ip nalunngilaa.
Taasumami ilinniagarisimavai aningaasarsiorneq naatsor-
suuserinerlu, suliaminullu atatillugu amigartoornerit sinneq-
artoornerillu nalunngilluarlugit. Taamaattumik piffissaq sivi-
sungaatsiartoq Else-p illoqarfimmi pisiniarfimmik amma-
anissaminut atorsimavaa - annertuumik misiliinniarluni.

Illoqarfimmi suliniarneq
”Init atorneqannginnerat ajorusuutigisimaqaara. 
Illoqarfitsinnimi pisiniarfippassuit matusimapput, avammul-
lu angalasimagaanni inuit oqartarput, Qaqortumi pisiassaq-
anngilaq, ilami ”toqungavoq”.. Uangalu illoqarfittinni sulini-
artoqarnera takutitseqataaffiginiarpara.”

Pisiniarfik siornagut La Boutique-kkiusimavoq taaguuteqar-
lunilu Pilu. Tassani tunissutissaqqissut naasullu tuniniarneq-
arput. Suli tamakkerlugit tikisissimanngilakka, siunertari-
neqarporlu tunissutissaqqissut suusinnaasut pisiniarfimmi
nioqqutaasasut. Else nammineerluni naasunik qilertaliortar-
poq, pisiniarfimmilu naasorpassuaqarpoq, soorlu ilaatigut
ruusat kusanarluinnartut. Aamma orkidiit pigineqarput, aam-
mattaaq naasut allat naasulivimmiittut, angisuut mikisullu.
Aamma naasuliviit kusanartut assigiingitsut pigineqarput.

Suliaq takuneqarsinnaasoq
”Ukiorpassuarni naatsorsuuserisimallunga allamik misilee-
rusulersimavunga. Naamassisaqarsimaninnik takussutissar-
talimmik. Nalunngilara pisiniarfimmi sulissagaanni ulloq
isukkaarlugu sulisariaqartoq, maanakkugallartorlu ilaqutta-
ma ikiorluarpaanga. Kissaatigeqqaarsimagaluarpara café-
mik ammaaniarlunga, illoqarfitsinnimi café amigaataalluin-
narpoq. Ingammik inuusuttunut, 18-nimmi inorlugit ukioqa-
raani akunnittarfimmiittoqarsinnaangilaq. Tassalu imaappoq
inuusuttorpassuit sunngiffimminni sumunnarfissaqanngillat.
Taakulu café-liuukusussimagaluarpakka - taarsiullugulu
tunissutissanut pisiniarfinngorpoq…”

Pilu-mi igalaamernit marriallu soorlu Royal Copenhagen
aamma Georg Jensen-imeersut nassaarisinnaavatit.
Illoqarfitsinni allanit Royal Copenhagen-ip tunisassiai
pineqarsinnaangillat, 2010-milu puugutaasaliaat tassaavoq
meeqqat kalaallisoortut. Aammattaaq akisaasat, voksdug-it,
naneruuserfiit allallu pisiarineqarsinnaalissapput suut tamaa-
sa tikiseriarutsigik. Kikkut tamarmik akissaqartissinnaasaat

Kommune Kujalleq - Qaqortoq  
Pissarsiorpoq / Søger:

• Naatsorsuusiorfimmi overassistentimik 
akiitsulinnut naatsorsuusiortumik 
(saqqummiuteqqitaq).

Qinnuteqarfissaq kingusinnerpaamik:
18. oktober 2010.

Inuttassarsiuinermi allagarsiussaq tamak-
kiisumik oqaasertalik pissarsiarineqarsin-
naavoq Sulisoqarnermut Allaffimmut saaffi-
ginninnikkut, sorluttaaq uani atuarneqar-
sinnaalluni: www.kujalleq.gl. 

Qinnuteqaatit uunga nassiunneqassaaq:

Kommune Kujalleq
Sulisoqarnermut Allaffik 

Postboks 514
3920 Qaqortoq

Oqarasuaat: 70 41 00 • Fax:  70 41 77

• Overassistent i debitorafdelingen i 
Qaqortoq (genopslag).

Ansøgningsfrist: 
18. oktober 2010. 

Opslaget i fuld ordlyd kan rekvireres ved
henvendelse til Personalekontoret, lige-
som den kan ses på: www.kujalleq.gl. 

Ansøgninger fremsendes til:

Kommune Kujalleq
Personalekontoret

Postboks 514
3920 Qaqortoq

Tlf.: 70 41 00 • Fax: 70 41 77

Doortiit Magdalene Lund
Inuusoq: 29. april 1988

Toqusoq: 18. September 2010

Asanerpaasatta paninnguatta toqukkut peerun-
nerani misiginneqataallutik tutsiuttorpassuar-
nut, ilisaaneranilu qaniuisorpassuarnut, naa-
sunullu, kiisalu minnerunngitsumik uatsinnut
ikiuuttunut, uummammik pisumik qujanarujus-
suaq. Tamarmik uatsinnut tuppallersaataallu-
tillu nukissamik tuniseqaat.

Anaanaa ataataalu



Politirapporten
Tidlig søndag morgen den 20. september gik tyverialarmen i
gang i RAL`s lagerbygning. Tyven havde slået hoveddørens
rude i stykker og efterfølgende kravlet ind. Vel inde på kon-
toret stjal tyven 5.000 kr. i kontanter fra pengeskabet.
Indbruddet er endnu ikke opklaret.

Samme dag om formiddagen gik alderdomshjemmets brand-
alarm i gang. Da brandfolkene ankom til stedet, kunne de
konstatere kraftig røgudvikling fra et af værelserne.
Heldigvis havde personalet selv slukket ilden, inden brand-
væsenet nåede frem.

Politiet får oftere og oftere henvendelser fra taxichauffører-
ne om kunder, som nægter eller mangler penge til at betale
kørslen. Politiet kan desværre ikke rigtig gøre noget ved pro-
blemet. Typisk er disse gratister berusede og på vej hjem
efter en våd aften.

I sidste nr. af Kujataamiu kunne vi berette om 2 16-årige
drenge, der af Kredsretten blev tilbageholdt i 14 dage. Disse
2 har en lang række brugstyverier bag sig. Den 21. septem-
ber blev drengene idømt 30 dages ophold i anstalten samt 2
års tilsyn.

I takt med at flere og flere fattes penge, henvender mange sig
til kommunen for at få hjælp fra de offentlige. Ikke alle får
hjælp, og det får dem til at virke truende overfor sagsbehand-
leren. Det var tilfældet den 23. september, hvor medarbejder-
ne måtte ringe efter politiet for at få klienten til at falde til ro.

Fredag den 24. september var der rimelig gang i byen.
Allerede ved 12-tiden kunne man se mange berusere i byen.
Om aftenen var der flere opkald på grund af husspektakler.
Ved midnatstid stoppes en bilist med mistanke om spiritu-
skørsel. Hvilket også var tilfældet. Vedkommende havde en
promille på 0,70. 

Lørdag morgen kørte ordensmagten efter en bilist, som de
antog, var beruset.  Politiet konfronterede manden om mis-
tanken, da han var nået hjem. Og her var politiet slet ikke i
tvivl. Bilisten var synligt beruset.

Samme dag ved 13-tiden blev endnu en bilist stoppet.
Vedkommende fik lov til at puste i alkoholmetret. Bilisten

blev ikke stoppet 1 meter for tidlig. Testen viste nemlig en
promille på 1,74.

Alle de tre bilister fik taget blodprøve for at fastslå den ende-
lige promille.

Søndag aften den 26. september blev politiet kontaktet af
bekymrede studerende. Deres bekymring lød på, at deres
medstuderende ikke var kommet hjem efter en fest. Manden
blev sidst se lørdag nat ved 03.30-tiden.
Da den unge mand fortsat ikke var kommet hjem den 27.,
begyndte politiet rutinemæssig at forhøre de studerende.
Den 28. september begyndte eftersøgningen af den studeren-
de i og omkring byen.
Da eftersøgningen ikke gav resultat udvidedes eftersøgning
med hjælp af 8 brandfolk. Eftersøgningen indbefattede ter-
rænet og i fjeldene og samtlige kældre og udhuse. Dog uden
resultat. Eftersøgningen af manden er nu indstillet.

Som bekendt trådte den nye rygelov i kraft fredag den 1.
oktober. Patruljen noterede sig, at mange flere folk befandt
sig udenfor værtshuset end normalt. Ikke kun i perioder, men
konstant. Om dette skyldes den nye rygelov, kan vi kun gisne
om.

Lørdag nat den 2. oktober måtte en 20-årig mand tilbringe
resten af natten i detentionen, da han var aggressiv overfor
politiet. 

Qaqortoq Elektronikservice ApS(Qaqortoq Vagtservice ApS)

Postboks 67 - Telefon 64 21 18 - Fax 64 12 71

Email: elektronikservice@qaqvagt.gl

• Installation / reparation af skibselektronik, tv, radio etc”

• Salg af omstillingsanlæg - Telefoni installationer - ADSL

• Netværksinstallationer

• Kig ind i Sevicebutikken på Vestervej B-421. Vi har mange spændende ting.

Kujataani Asaasoq ApS
Sydgrønlands Rengøring ApS

Postboks 527, 3920 Qaqortoq
Fax 64 19 41 • Mobil 49 31 32

Asaaqqissaarneq, Sullissilluarneq
- Nuannisarneq Ipiitsoq

Proffessionel Rengøring, God Service
- En ren fornøjelse



Åben brev til kommunalstyrelsen, 
Kommune Kujalleq
Ved skrivelse af 11. Juli 2010 har jeg tilskrevet Kommune
Kujalleq, Socialforvaltningen/Pensionskontoret således:
Vedrørende .: 3003431-xxxx Bent Sand - Alderspension

Jeg har den 9. juli 2010 modtaget vedlagte kendelse fra Det
Sociale Ankenævn, hvor ankenævnet hjemviser daværende
Qaqortoq Kommunes afgørelse af 21. november 2008,  i for-
bindelse med min klage af 3. februar 2009 over fastsættelse
af alderspensionen, skal jeg herved tillade mig af fremkom-
me med følgende:

1.
Min anke er indgivet til Det Sociale Ankenævn den 3. febru-
ar 2009, idet jeg dog allerede den 5. Januar 2009 har gjort
pensionsafdelingen opmærksom på, at det var min opfattel-
se, at pensionsbeløbet var beregnet forkert og har samtidig
anmodet om en forklaring.

2.
Kommunen har derefter den 13. Januar 2009 blot gentaget,
at beløbet er beregnet i henhold til tabel over pensioner UA2.

3.
Det Sociale Ankenævn har gentagne gange anmodet
Qaqortoq Kommune - nu Kommune Kujalleq om at frem-
komme med en redegørelse  sagen og fremsendelse af sagens
akter, hvilket imidlertid ikke er sket.

Idet kommunens Pensionsafdeling/Socialforvaltning ikke
engang har gidet at svare Det Sociale Ankenævn efter
omkring halvandet år er simpelthen under al kritik, og jeg
har på fornemmelsen, at forvaltningen er komplet ligeglade

med , hvordan alderspensionister har det, og dette drejer sig
formentlig ikke kun om dette tilfælde. 
Alligevel er sagsbehandlingskravet ikke opfyldt, og nu
anmoder jeg om, at sagen behandles omgående og at jeg har
modtaget et acceptabelt svar senest den 16. juli 2010 både
for beregningen af alderspension for 2009 og 2010, i modsat
fald vil sagen blive fremsendt i sin helhed til pressesystemet,
Landstingets Ombudsmand, ligesom der vil blive taget stil-
ling til en eventuel retssag mod pensionsafdelingen for over-
trædelse af lovgivningen på området samt overtrædelse af
Landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvalt-
ning (Forvaltningsloven).

Jeg har derudover den 19. Juli 2010 fremsendt en rykker for
sagen, men der er stadig ikke sket noget.

Jeg skal derfor tillade mig at klage over manglende reaktion
og svar fra Kommune Kujalleq Social-
/Pensionsforvaltningen, idet det stadig er alt for dårligt, at
det endnu den 15. september 2010 er sket noget i sagen.

En sådan behandling af borgere i kommunen er ikke den
behandling der normalt er lagt op til i forbindelse med valg
og lignende, ligesom det ikke er normalt for tidligere
Qaqortoq Kommune at byde borgene denne behandling.

Nu er der skrevet så meget om information og lignende fra
Kommune Kujalleq´s side, men hvad sker der. Der er slet
ingen kommunikation mellem forvaltningerne og  borgerne,
idet denne kommunikationsbrist ikke kun gælder Social-
/Pensionsforvaltningen, men også øvrige af de kommunale
forvaltninger.

Der fremsendes skrivelser til forvaltningerne, men svar ude-
bliver hver gang, hvilket slet ikke stemmer overens med
Forvaltningslovens regler, hvorefter en borger skal have en
bekræftelse på modtagelse af skrivelsen, hvorefter den
pågældende forvaltning skal behandle sagen efter lovgivnin-
gen og derefter give sit svar.

Kan svaret indankes for Ankenævnet skal forvaltningen
opfylde Ankenævnets anmodning om yderligere oplysnin-
ger, men dette sker åbenbart ikke i Kommune Kujalleq.

Eventuelle bilag i sagen foreligger allerede hos Kommune
Kujalleq, hvorfor disse ikke medsendes.

Med venlig hilsen
Bent Sand

Qaqortoq
VVS-Service ApS
Boks 59 • 3920 Qaqortoq

Alt i vand, varme og sanitet
samt oliefyrservice

Fali. . . . 49 41 11

Telefon. 64 20 77

Fax. . .  64 26 77

Værksted: Masarsuk B-762

Transport og
flytning på
land

Sydgrønlands Vognmand
&

Flytteforretning
v/ Poul Réne Thomsen

Box 57 • 3920 Qaqortoq
Tlf. 64 20 21 • Mobil 48 65 16



Løsgående hunde
Hunde skal som bekendt føres i snor. Når man kører / går på
arbejde om morgenen, ser man mange løse hunde, som bare
er lukket ud og først bliver lukket ind, når ejeren får fri fra
arbejde.

Jeg for nylig har fået bidt nogle af mine høns ihjel af løse
hunde, dette på trods af at hønsene er indhegnet. Jeg vil på
baggrund af episoden gøre opmærksom på, at såfremt der
kommer hunde inden for indhegningen, vil hunden blive afli-
vet.
Med venlig

Niels Jørgen Nielsen

Qimmit angaalaannartut
Naluneqanngitsutut qimmit pituutalerlugit aneerunneqartus-
saapput. Ullaakkut suliartornermi qimmit pituutaqaratik
angalaartut naapinneqarsinnaapput piginnitsiminnit anisiin-
narneqartartut aatsaalli soraarnermi isertinneqartartut.

Qimminit pitussimanngitsunit timmiaatikka arlallit toqutaa-
reerput, naak ungalusat iluaniikkaluartut. Uanga pisisasoq
una aallaavigalugu ilisimatitsissutiginiarpara, qimminik
ungalusap iluanut isertoqaraluarpat toqunneqassammat.

Inussiarnersumik unuulluaqqusillunga
Niels Jørgen Nielsen

Røde Kors-ip ulluat Kalaallit Røde Kors-iata  10. oktober
ullorsiorniarput.
Siornamut assigitillugu maanni Qaqortumi katersortarfimmi
malunnartinniarparput. Tassunga tunngatillugu akitserteri-
nermut atugassanik ujarlerpugut.
Tassa , qaliat quilluunniit imaarniarukku piffissanngorpoq.
Kissaatiginartut soorlu makuusinnaaput.
Pequti , assilissat, qalipakka, pinnersaatit, igaffimmi atortut
pissanganartut allalluuniit atorsinnaasut.
Aaneqarnissaannut sianerfigisinnaavat  N.P. Køreskoli
493228.
Anginerusunik  aasassaqarpat  siulersuisunut sianersinnaa-

vutit .

Kirsten Nielsen 251353 
Emanuel Møller 494740 
Tove Blidorf 492228

Siulersuisut sinnerlugit 

Tove  

Kalaallit Røde Korsiat afholder national Røde Kors Dag søn-
dag den 10. oktober.
Her i Qaqortoq vil vi, i lighed med sidste år, fejre dagen i for-
samlingshuset.
I den anledning efterlyser vi affekter, vi kan bruge til en auk-
tion.
Så, hvis dit loft eller din kælder trænger til at blive ryddet op,
er det måske lige det rigtige tidspunkt.
Vi vil være rigtig glade for at få:
Møbler, billeder, malerier, smykker, spændende køkkengrej
eller andet, som du gerne vil af med.Du kan ringe til NP,s
køreskole 493228, som kan hente mindre ting.
Vil du gerne af med større ting, kan du ringe til et af besty-
relsesmedlemmerne:

Kirsten Nielsen, 251353
Emanuel Møller, 494740
Tove Blidorf, 492228

På vegne af bestyrelsen

Tove

OLIECOMPAGNIET ApS
Telefon 64 21 80 • Fax 64 26 72

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

Udbringning sker i alle hverdage mellem 08.00 - 17.00
Bestilling til udbringning samme dag skal ske inden kl. 14.00

Derefter betjening via automat

Autoriseret Yamaha forhandler



Skimmelsvampskampagne
INIs kampagne om skimmelsvamp
har været sendt som radio- og TV-
spots fra 1.-20. september.

Kampagnen fortæller at man som
beboer kan gøre positiv forskel og 
være med til at forhindre, at der op-
stårskimmel.

Plakater og foldere
Der er i forbindelse med kampagnen
produceret plakater og foldere.

Plakaterne kan rekvireres gratis af
skoler, uddannelsesinstitutioner, bib-
lioteker, medborgerhuse, sygehuse,
mv. Et sæt plakater består af 3 pla-
kater i A3 format med temaerne:
Forebyg, Rengør og Tag ansvar.

Kontakt csf@ini.gl eller ring 861033

En smagsprøve på folderens indhold 
kan du få i højre kolonne af denne
side.

Konstruktion eller den måde man
bor på
Fugt i boligen kan både skyldes for-
kert brug af boligen og problemer
med bygningens konstruktion.

Der er oftest en uheldig kombination
af forkert brug og svagheder ved
bygningen, der giver skimmelsvam-
pe i boligen.

Kontakt INI hvis du har mistanke
om, at der er mere skimmelsvamp i
din bolig, end du selv kan bekæmpe.

Elektronisk anmeldelsesskema kan
findes på www.ini.gl

ISERUMINA   NOGET RART AT KOMME IND TIL 

ISERUMINA Skrives af

A/S Boligselskabet INI
Hovedkontoret
Boks 1020 • 3911 Sisimiut
Tlf. 70 10 00 • Fax 865700
Email: iserumina@ini.gl

TIL KAMP MOD SKIMMELSVAMP

En familie på fire personer producerer 15 liter vand i
døgnet ved udånding, bad, madlavning og opvask. Jo
flere der bor sammen per kvadratmeter, des mere fugt
opstår der.

Luft ud 3 x 3 minutter hver dag.

Det er ikke farligt at vaske skimmelsvamp væk. det er 
noget du selv kan gøre.

Rengør - god hygiejne bremser skimmelsvamp

Udvikling af skimmelsvamp kan være selvforskyldt, og
du kan blive holdt erstatningsansvarlig for uforsvarlig
adfærd.

Stop ikke ventilationsåbninger til



Oquk pillugu paasisitsiniaaneq
Oquk pillugu INIp paasisitsiniaanera
septembarip 1.-niit 20.-nut raadiuk-
kut tv-ikullu aallakaatinneqartarpoq.

Paasisitsiniaanermi oquup pilersit-
saaliornerani najugaqartutut iliuuse-
risassat iluaqutaasinnaasut oqaluttua-
rineqarput.

Allagartarsuit quppersakkallu
Paasisitsiniaanermut atatillugu alla-
gartarsuit - plakatit - quppersakkal-
lu naqititerneqarput.

Pkakatit atuarfinnit, ilinniarfinnit,
atuagaateqarfinnit, innuttaasut illui-
nit, napparsimavinnit, il.il. akeqan-
ngitsumik piniarneqarsinnaapput.
Plakatit ataatsimoortut tassaapput
plakatit A3-mik angissusillit, taak-
kunani sammineqarlutik: Oqutsaa-
liuineq, Asaaneq aamma Akisussaaf-
fik Tiguuk.

csf@ini.gl atassuteqarfigiuk imaluunniit
861033 sianerfigalugu.

Quppersakkap imaanik assersuutit
uuma talerpiani takusinnaavatit.

Quppersagaq ungasinngitsumi saaffi-
ginnittarfitsinni pissarsiarineqarsinnaa-
lisaaq.

Ilusiliineq imaluunniit najukkamik
atueriaaseq
Inissiap isugutanneranut peqqutaasinnaap-
put inissiamik kukkusumik atuineq imaluun-
niit sannartukkamik ajornartorsiuteqarneq.

Inissiat oqummik naasoqartarnerinut peq-
qutaakulasuupput kukkusumik atuineq
aammalu sanaartukkamik ajornartorsiu-
teqarneq.

Inigasat illit akiorsinnaanngisannik oqoqar-
nera pasitsaatigigukku INI atassuteqarfigiuk.

Qarasaasiatigut nalunaarfissaq
www.ini.gl atorlugu nassaarisinnaavat.

ISERUMINA   NOGET RART AT KOMME IND TIL 

ISERUMINA Suliarineqartarpoq
A/S Inissiaatileqatigiiffik INI
Qullersaqarfik
Boks 1020 • 3911 Sisimiut
Tlf. 70 10 00 • Fax 865700
Email: iserumina@ini.gl

OQUMMUT AKIUINIARNEQ

Ilatariinni inuit sisamat ullormut anersaartornerminni,
uffartarnerminni, igasarnerminni errruisarnerminnilu
imermik 15 liiterip nalingasut atuisarput. Inissiani 
kvadratmeterimi ataatsimi inuit najugaqatigiit arlali-
ugaangata oqummik pilersitsigasuarnissaq qaninneru-
sarpoq. Nerisassiornermi igatilluni iga matoqqartinnagu
igagaanni inissiap oquqalernissaa annertusisarpoq

Ullut tamaasa pingasoriarlutit 3. minutsit missaani
silaannarissartarit

Oqummik asaalluni piaaneq ulorianartortaqanngilaq.
Namminerlutit eqqiarsinnaavat.

Eqqiaaneq - Eqqiluisaarnerup oquk 
unitsissinnaavaa

Oquk nammineq pisuulluni pilersinneqarsinnaavoq,
inigisamullu paarsinerlukkaanni 
taarsiisussangortitsisoqarsinnaavoq.

Silaannarissarfiit ammaneri matoorneqassanngillat








