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Som borger i Qaqortoq i minebørne-/ og ungdomsår varQaqortoq en smuk og indbyden-de by, som man kunne være stoltaf. Qaqortoq var en grøn by, ogder lå ikke affald rundtomkring, ligesom al sand/grus,som gennem vinteren var blevetbrugt til at gruse de sneglatteveje med, hen ad foråret blevfejet og samlet op fra gader oggrøfter. Byen var grøn, gul og hvid om sommeren – pyn-tet af græs og blomster, som jeg husker, jeg nød at væreen del af, når jeg gik rundt omkring i byen. Jeg forlod så Qaqortoq og flyttede til en anden by, hvor jegvar i mange år, indtil jeg besluttede mig for at vende tilbagetil Qaqortoq, da jeg savnede de smukke omgivelser i ogomkring byen. Jeg kom til byen i slutningen af januar, da byen var dækkettil af sne, men allerede dér, blev jeg noget chokeret over atse hvor forfalden byen var blevet. Flere blokke, herafQaava, Nipinngaaq og Kimmernaq trænger virkelig til enomgang maling. Tænk, hvor meget dette ville pynte, hvisdisse blokke/bygninger blev malet. Disse blokke/bygningerer endda beboet, og bør de ikke vedligeholdes, så de kanholde i længere tid?Ikke nok med det, så var det også et kæmpe chok at se allede ubeboede blokke/bygninger rundt omkring i byen, hvisvinduer var skoddet til. Hvad har man tænkt sig at gøre veddet? Så kom foråret, sneen forsvandt og den længe ventede som-mer med al sine smukke farver, kunne vi endelig begynde

at se frem til. Dér må jeg sige, at skuffelsen her også erstor. Den gode gamle sti nedenfor Hotel Qaqortoq ligner ikkesig selv mere, efter at den har været gravet op, og skrånin-gen nedenfor stien, som før i tiden var så smuk med alt detgrønne og blomsterne, ligner nu bare én stor sten/grus skrå-ning. Kan det virkelig være rigtigt, at man ikke vil gøremere for at det kommer til at ligne det gamle ved evt. at fålagt jord/muld på, og så græsfrø, så det så vidt muligt blivergrønt igen?Skolen har været under en stor renovering, og her kommerigen spørgsmålet, hvor er alle de grønne områder omkringskolen? Her har man, som så mange andre steder i byen,efterladt det med sten/grus, så det er blevet gråt og kedeligtat se på. Det samme lader sig ske ved Kommunen, som vender udmod vejen. Her har været gravearbejde, og igen efterladtmed grus/sten, som er noget så grimt at se på – ikke nokmed det, bilerne bruger det i dag som vej indtil p-pladsen. Tænker bare, hvor svært kan det være, at få tingene til at seud som før – muld/jord og græsfrø. 
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Kan se at man er gået i gang med at feje sand/grus fra vin-teren, og håber virkelig, man ikke KUN tager veje og grøf-ter – for se bare på den smukke grønne område ved dengamle kirke. Den er fuld af grus og sand – bør man ikkeogså feje al det grus/sand væk fra det område, så vi kanbevare det grønne?Nu vi er ved den gamle Kirke, så har jeg også bemærketden gamle bro, som både er en smuk lille bro, men somogså har en historie bag sig – kan det virkelig passe, atdenne smukke bro, skal have lov til at gå i forfald – se barepå træværket – det hele er råddent, og ikke noget særligsmukt syn. Stensætningen under og ved den gamle bro, som også ersmukt, og også har en historie bag sig, er jo ved at falde frahinanden. Har man heller ikke hér, tænkt sig at få det ord-net, inden at det helt bliver ødelagt. Hvor er gode, gamle, smukke Qaqortoq blevet af? Hvis viogså skal have flere turister hertil, så kan det altså ikkevære rigtigt, at vi bare skal lade byen forfalde – og ødelæg-ge det historiske vi har tilbage af byen. Til slut, så har jeg også lagt mærke til en masse ting ogskrammel stablet rundt omkring i byen. Kan det være rig-tigt, at man kan have lov til bare at samle al mulig skram-mel, og bare efterlade det rundt omkring i byen?Der er eksempelvis også området nede ved Fiskefabrikken– kan det være rigtigt, at tingene skal se så rodet ud, og atman bare kan efterlade sine ting på denne måde?Kan til slut heller ikke lade være med at nævne Kredsretten– kan det være rigtigt, at man bare kan tillade sig at øde-lægge byens charme, ved at placere sådan en kæmpe byg-ning, som ikke passer ind i området, sådan uden videre. 

Tænk nu over byen og dens charme, inden der bliver tagetbeslutninger om det ene og andet. Lad os nu få gode, gamle, smukke Qaqortoq tilbage.Red. er bekendt med skribentens navn.Kujataani PeqqinnissaqarfiupNapparsimaviaSundhedsregion KujataaAmbulance-t: 64 22 11Oqarasuaatikkut nuutsitsisarfik: 64 22 11Nakorsiartarfik: 80 11 22Akeqanngitsumik oqarasuaatikkut piffissamiinniminniineq: nal. 8.00 - 10.00 akornanni.Pingasunngornermi matoqqasarpoqpilaaviisarnera pillugu.Pulaarfiit:Nal. 14.00 - 17.00 aamma 18.00 - 20.00Ambulance: 64 22 11Telefonomstilling: 64 22 11Ambulatoriet: 80 11 22Gratis tidsbestilling: 8.00 - 10.00Onsdag lukket p.g.a operationer.Besøgstider:Kl. 14.00 - 17.00 & 18.00 - 20.00Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta / Med venlig hilsenNapparsimavik Qaqortoq / Sygehuset Qaqortoq



Siullerpaamik qaqortumi marathon-nerteqalerppoq.Ullualu aalajangerneqarpoq arfiningorneq junip 30-ni.arpaffisat nammineq takissusaa aalajangissavat.Tasersuap qinguanut kuuk sanequllugu. qumut nunakutsaqaasuk tunoqullugu mitarfisap aqutaatugut qaqortumut.Marathornertut aggut taana marleriaq arpassavaa.Aqutaa ilingersinarsinnaasooq arlaatigut. Marathon sakortu-sinnaavoq qummut ammut arpaffisat.Illoqarfimmi ataatsimoortitserusuppugutSiullerpaamik qaqortumi marathon-nerteqalerppoq.Neriuppugut illoqarfimiullu ataatimooqatigiisalluta. arpatar-tuugaluaruvit. Ikiuutaagaluaruvit. isiginaartuugaluaruvilluu-niit. Neriuppugut piviusungulerssoq siunissamut ingerlate-qineqassaseq. Kujataata kusanassusaa taamaasilluta takitin-niassavarput. Michael Günzel, oqaatigaa Qaqortumi marat-hon-nimi siulersuvisup. Takisuumik arparusungikkaaninaatsumik arpatoqarsinnaavoq. aama ilaqutariilluni pisuvi-narteqarsinnaavoq. qinigassat sisamaaput.Ilaqutariilluni pisoqatigiineq 3km. 10 km tasersuaq kaajal-lallugu. 21,1 km marathon affaa. 42,195 km marathon.Marathon aallartissooq kl 09:00 - 1/2 Marathon 10:00 - 10km kl 11:00 - Ilaqutariit pisuvinnartit kl 12:00 aallarfissaq.apuufissarlu. Pisiffik Pilivik. Eqaani. Apuufimmi aliikuser-suvisoqartassaaq. Meeqanut pissisaarfik. Nalliutorsiorpa-laartoqassaaq.Arlaatugut ikijuukusuppit ?Qaqortumi arpatartut suliaq ingerlataraa. Ikiuutussanik ami-gaateqarpugut. Imertitisussanik. Nalinaaqutalersuvisussamik. Pisiffiup silataani ikiuutussam-ik. Ikijuukusukkuvit ukununga  alinaarsinnaavutit.Qaqortumi arpatartut. Imaqaluuniit Michelle E-mailadresse:qaqotoqmarathon@hotmail.comAsigiingitut pisisat Qaqortoq Marathornimi.Ilaqutariillini 3km akeqangilaq. 10 km 50 kr-neqarpoq. 1/2

marathon 100 kr-neqarpoq. Marathon 200 kr-neqarpoq.Ulloq taana unnukut nereqatigiitoqassooq. Nerinermut ilaa-sagivit/ssi 100 kr-neqassooq saniatugut nereqataaniarissi.Nereqataanissamut nalinaarfissaq. Qaqortoq marathon 2018Facebook-miArlaanik paasisaqarusukkuvit ukuat saaffigisinnaavatit.Michael Gunzel løbeschef. Qaqortoq marathon, Telefon562408. E-mail: Qaqortoqmarathon@hotmail.com- elteknik for fremtiden- Siunissami innaallagisserineqEl-installationerIndustri-installationerServiceSkibs-installationerData-installationerKommunikationAntenneanlægElevatorerBelysningsteknik SikringsanlægPatient- og nødkaldBrandalarm anlægMaskinelektroTermograferingHvidevarerStorkøkkenerDøgnvagtEl butikStort udvalg i lamper og hårdehvidevarerQinigassaqarluartoq qullinik errorsiviitnillataartitsiviit allalluArssarnerit A/SJaraatooq B-13053920 QaqortoqTlf:   642030Fax: 642033www.arssarnerit.glqaqortoq@arssarnerit.gl Qaqortoq afd.Søren tlf. 494525Elvis tlf. 493550
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Inuit Ataqatigiit vil på det kraftigste opfordreFormanden for Inatsisartut til at huske, at han er for-mand for hele parlamentet og at Inatsisartut er parla-ment for hele landet.Det betyder, at der selvfølgelig også skal være plads til attale og skrive dansk i Inatsisartut.Grønland, vores land, har brug for alle kræfter. Opdelingenaf vores befolkning på baggrund af sprog må stoppe. Ogdet skal netop Formanden for Inatsisartut, som besidderlandets højeste embede, stå i spidsen for.Vi anerkender at det kan være en udfordring for mangeInatsisartutmedlemmer og partigrupper at aflevere alt mate-riale på begge sprog. Det gælder både for de grønlandsk-sprogede og for de dansksprogede. Det er både dyrt og tids-krævende at få oversat alle forslag og ordførerindlæg.Vi vil dog opfordre Formanden for Inatsisartut til, i stedetfor at køre en populistisk og splittende linje, at gå ind i enkonstruktiv debat om, hvordan sagsgangene i Inatsisartutkan smidiggøres.For år tilbage lå tolkeopgaven i Inatsisartuts Bureau.Partierne kunne aflevere på de sprog de ville. I dag er mid-lerne til tolkningen lagt over i partistøtten, og partierne fårselv oversat alt, hvilket giver partierne mulighed for selv atkunne kvalitetstjekke deres tekster. Det er et system vi fraInuit Ataqatigiit er tilfredse med.Vi vil dog ikke stå i vejen for, at andre partier eller løsgæn-gere kan vælge andre løsninger, og vi vil være åbne for, atdet bliver valgfrit for partierne om de vil aflevere materialepå et eller to sprog. Skal der være en mulighed for kun at

aflevere på et sprog, om det så er grønlandsk eller dansk, såmå partistøtten nedsættes tilsvarende for de som vælgerdette.Formanden for Inatsisartut er formand for hele landets oghele befolkningens parlament. Da vi stemte for HansEnoksen som Inatsisartutformand sagde vi klart, at vi for-venter, at han som Formand for Inatsisartut inkluderer alle.Den fornemste opgave for formanden er at sikre, at alle pålige fod kan deltage i landets vigtigste demokratiske for-samling, uanset sprog. Vi forventer, at Formanden forInatsisartut med det samme uddyber sin udtalelse og gørdet klokkeklart, at Inatsisartut er for alle.Sara OlsvigFormand for Inuit Ataqatigiit

Den 13. og 14. juni 2018 gives frit lejde for virksomheder og institutioner i Kommune Kujalleq til atkunne aflevere affald på kommunens affaldsmodtagestationer. Affald, der må afleveres, er udelukkende virksomhedernes eget affald fra almindelig renhold ved virksomhedernes udendørsområder, og altså ikke affald relateret til bygningsarbejder eller miljøfarligt affald. Virksomheder, havne og institutioner har pligt til jævnligt at rengøre ved og omkring deres ejendom i enafstand af 25 m målt vandret fra ejendommens yderbegrænsning, eller til midterlinien til naboejendom. Affaldet skal være sorteret og afleveres i henhold til kommunens Regulativ for affald fra erhverv, 2015.Kommunen ønsker med dette initiativ, at fremme renholdelse af udeområderne, således at KommuneKujalleq fortsat har de smukkeste byer.Eventuelle spørgsmål til ordningen bedes adresseret til kommunens miljøafdeling.
Kommune KujalleqForvaltning for Teknik & MiljøForårsrengøring 2018

Inatsisartut er for allePasfoto - 120 kr.B-46 (Kujataamiu)JYSK akianiNal. 11.00 - 17.00Oqarasuaat 49 44 60



Qaqortumi mittarfiliornissaq ukiut 30 missaasa matu-ma siorna siullermermik saqqummiunneqarpoq, piffis-salli ingerlanerani kinguartinneqartuarsimalluni.Kommune Kujallermi suliffissaqartitsinikkut inuussutissar-siornikkullu kinguariatortoqarnera pissutigalugu attaveqaa-tit ajorsiartornerat inukilliartornermik nassataqarsimavoq. Taamaammat inukilliartor-neq aammalu suliffissaqar-titsinikkut inuussutissarsio-nikkullu kinguariartorneqilluanut saatsinniarluguQaqortup Narsallu akornan-ni mittarfiliorneq pisariaq-arluinnarpoq. Taamaammat QaqortupNarsallu akornanni mittarfi-liornerup piaarnerpaamikpinisaanikNaalakkersuisooqatigiit isu-maqatigiissuteqarsimaneratKommune Kujallermi asso-rujussuaq nuannaarutigaar-put. Kommune Kujalliup taman-na ima paasivaa QaqortupNarsallu akornanni mittarfi-liorneq Naalakkersuisut siu-artikkusukkaat, taamaam-mat Nuummi, Ilulissani

aammalu Qaqortumi mittarfinnik sanaartorneq, ingerlatsi-neq aningaasalersui-nermi atugassarititaasut pillugit inatsi-sissatut siunnersuutip aasakkut sulinngiffeqarneq sioqqullu-gu naammassineqarnissaanik Naalakkersuisut aalajangerne-rat kommu-nimit tamakkiisumik taperserneqarpoq. Qaqortup Narsallu akornanni mittarfiliornerup Kalaallit
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Airport A/S-imit imaluunniit NamminersorlutikOqartussat ataanni oqartussaqarfimmit allat isumagineq-arnissaa Kommune Kujallermut apeqqutaanngilaq,Kommune Kujallermummi apeq-qutaaginnarpoq 1.499meteriusumik mittarfiliornerup siuartinneqarnissaa ima-luunniit kinguartitsinertaqanngitsumik pilersaarutit malil-lugit naammassineqar-nissaat. Qaqortup Narsallu akornanni mittarfiup niuerneq tunnga-vigalugu ingerlanneqarsinnaanera ilaasa qularaat isumaq-arlutillu sinneqartoorfiusumik ingerlanneqarsin-naanngit-soq. Naliliinerli tamanna massakkut ilaasartut amerlassu-siannik tunngaveqarpoq, taavalu ilaasut 2%-iinnarmil-luunniit amerliallappata mittarfik sinneqartoorfiusumikingerlanneqarsinnaangussaaq. Kommune Kujalliup paasin-ninera naapertorlugu Qaqor-tup Narsallu akornanni mit-tarfiliornissaq Kujataata kin-guariartortinneqarnissaanikineriartortinneqarnissaanil-luunniit politikkikkut kissa-ammut tunngassuteqarpoq,tassami mittarfik qular-nanngivissumik ineriartortit-silersussaavoq, taamaammatKujataata ineriartortinneqar-nissaa siunertaasimassappatpolitikkikkut sapiissuteqar-toqartariaqarlunilu iliuuseqar-sinnaassuseqarnissaq pisa-riaqarpoq.Inussiarnersumik inuulluaritsiKiista P. Isaksen (S)Borgmesteri
Sydgrønlands El ApSV/ Per HolmAlt I El udføresPer Holm . . . . . . . . . . . . . . . 49 45 19Hans Mikaelsen . . . . . . . . .  49 46 50Jørgen Andreassen . . . . . . . 49 46 58Værksted . . . . . . . . . . . . . .   64 34 81Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64 19 41E-mail: sydel@greennet.glPostboks 527 • 3920 Qaqortoq
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Inatsisartunut qinersinerup kingorna suleqatigiilersutkatitigaanerisalu kingunerisaanik nalorninarsivoq partiiNaleraq Kuannersuarni uranitalinnik piiaanissamutapeqqummi qanoq isummersimanersoq.Tamanna ersa-rissumik paaserusupparput.Naalakkersuisooqatigiit isumaqatigiissutiminni immikkoor-toq 166, uranisiornissamik oqariartuutitalik ersarimmat,paaserusunnarsivoq Partii Naleraq aamma uranisiorusullunitassani akuersaaqataanersoq.Kuannersuarni aatsitassarsiorfik ammaanneqassagaluarpatuumasuuteqarnermik ingerlatsineq ukiuni 100-nit amerlane-rusuni siulitsinnit ineriartortitaq, ukiualuinnaat ingerlaneriniannaariaannaavarput.Nunatsinni nammineq pilersornerunermik oqalunnitsinnuttaanna naapertuutinngilaq.Takornariaqarnermik inerisaaniarneq annertuumik innarler-neqassaaq, UNISCO-p periarfissarujussuamik ammaassinis-saralua ipitinneqariaannaavoq, kinami aatitassarsiorfiupuranitalinnik piiaaffiusup eqqannguanut takornariassagami !
Takornariaqarneq nunap immikkortuani annertuumik ineri-sarneqarsinnaavoq, inuussutissarsiortunut amerlasuunutannertuumik iluaqutaasussamik.Nunatta kujataani suliffissaqartitsinikkut tamanna annertuu-mik periarfissiissaaq.Aalisakkanik tunisassiorneq ukiuni kingullerni nunattakujataani annertusiartoqqilersoq inerisaqqinneqartariaqar-poq, suliffissanik suli amerlanerusunik pilersitsinissaq siu-nertaralugu.Tamanna pisinnaavoq Naalakkersuisut kommuunillu qani-mut suleqatigiinnerisigut.Uumasuutinik amerlisaanissaq, neqiliortunillu allanik, soor-lu kukkukuunik puulukinillu uumasuuteqarnermik inerisa-anissaq nunatsinnut iluaqutaaffissaqarnerungaarpoq.Mingutsitsineq ukiorpassuarni kinguaariinnut nammatas-siissussaq akuersaanngilluinnarparput.Nunarput minguitsoq, kinguaassatsinnit attartugarput,”aningaasaannaat” pillugit pilliutiginianngilarput!Inuit Ataqatigiit, kommunalbestyrelsemi ilaasortat sinnerlugit (Kommune Kujalleq)Stine Egede (IA)
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kommunalbestyrelsemi ilaasortaq sinnerlugit(Kommune Kujalleq) Stine Egede (IA)



Kangerlussuup Narsarsuullu heliportitut atorneqaler-nissaat aningaasaqarnikkut pitsaanerussaaqKangerlussuaq Narsarsuarlu suluusalinnut mittarfittut ato-runnaarsinneqarnissaat sulissutigineqalerpoq.Mittarfinnik annertusaanermi inuiaqatigiinnut aningaasaqar-nikkut sunniutaasussanik nalilersuinerup ersarissumik taku- tippaa, Ilulissani, Qaqortumi aamma Nuummi nutaanik mit-tarfittaarnermi mittarfiit ilusiligaaneranni nutaami aningaa-saliinissaq, inuiaqatigiinnut iluaqutissartaqarnerpaajusoq,siunnersuummi atuarneqarsinnaavoq.Periarfissat marluk misissorneqarput. Siullertut Kangerlus-suaq aamma Narsarsuaq heliportitut atuutilernissaat ima-luunniit Kangerlussuarmi mittarfik 1.500 meteritut atuler-nissaa. Mittarfittulli tamarmik atorunnaarpata aningaasaqar-nikkut Nunatsinnut pitsaanerpaajussaaq.Periarfissatut ilusiliaq alla 1-imi maannakkut naliusoq sin-neqartoorfiulluni 280 mio. koruuniulluni, siunnersuummiatuarneqarsinnaavoq.Kangerlussuaq mittarfittut atorneqaannassaguni 241 millionkoruuninik annaasaqarfiussaaq, ilisimatitsissutigineqarpoq.Narsarsuup mittarfia allanngortinneqassanngitsoq kisianniheliportitut kisimi atorneqarnissaa siunnersuutigineqarpoq.Taamaattoq erseqqissumik oqaatigineqanngilaq Kangerlus-suaq aamma Narsarsuaq qanoq ilineqassanersut.Kangerlussuup aamma Narsarsuup atorneqaannarnerisaannertussusaa sunniutaasussallu suleqatigiissitaliani mar-lunni Namminersorlutik Oqartussanit, Qeqqata Kommu-nianit aamma Kommune Kujallermit ilaasortaaffigineqartu-ni, qulaajaavigineqassaaq. Kangerlussuarmi aamma Narsar-suarmi mittarfiit siunissami atorneqarnissaannut ingerlan-neqarnissaannullu pilersaarummik inaarutaasumik inner-suussinissaq, siunnersuutip matuma avataani inissisimavoq.Suluusalinnik mittarfiliornissat pingasut sanaartorneqarnis-saat Nunatsinnut pitsaanerpaajusoq aamma erseqqissaatigi-neqarpoq.

QaqortoqVVS-Service ApSBoks 59 • 3920 QaqortoqAlt i vand, varme og sanitetsamt oliefyrserviceFali. . . . . . 49 41 11Telefon. . 64 20 77Fax. . . . . 64 26 77Værksted: Masarsuk B-762
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For første gang nogensinde vil der blive afholdtMarathon i Qaqortoq. Sæt kryds i kalenderen lørdagden 30. juni – der er distancer for alle løbere. Med en rute langs storesøen, igennem fjeldet og retur afden nye lufthavnsvej får løberne i Qaqortoq Marathon enhård og alsidig rute at prøve sig selv af på. Løbet bliver etaf de hårdeste Marathon løb på grund af de mange bakkerog store højdeforskelle. Vil samle hele byen ”For første gang nogensinde vil der blive afholdt etMarathon i Qaqortoq og vi håber på at kunne samle helebyen om arrangementet. Enten som løbere, frivillige ellertilskuere. Det er vores mål at lave en tilbagevendende begi-venhed som vil være med til at vise hvor fantastisk sydGrønland er.” Udtaler Michael Günzel, Løbschef forQaqortoq Marathon.Hvis man ikke har mod på den længste distance, så er detogså muligt at snøre skoene og løbe en af de kortere distan-cer. De fire forskellige distancer er Ca. 3 kilometer (fami-lieløb), kvart marathon rundt om storesøen, 21,1 kilometer(halvmarathon) og 42,195 kilometer (marathon). Marathon starter kl 9, halv Marathon kl 10, 10 km kl 11 ogfamillieløb kl 12, og både start og mål er ved Pisiffik

Pilivik. I målområdet er der underholdning, hoppeborg ogmasser af feststemning. Kan du tænke dig at være frivillig? Løbet bliver arrangeret af løbeklubben QaqortumiArpattartut Der er behov for frivillige til at være postvagter,til at stå for tidtagning og til opsætning af arena. Hvis duhar lyst til at hjælpe til, kan du henvende dig til QaqortumiArpattartut eller Frivilligchef Michelle på e-mailadresse:Qaqortoqmarathon@hotmail.com Forskellige løb til Qaqortoq Marathon Familieløb på 3 kilometer (gratis), kvart marathon (delta-gelse koster 50 kroner), Halvmarathon, 21,1 kilometer (del-tagelse koster 100 kroner), Marathon, 42,195 kilometer(deltagelse koster 200 kroner). Der er afterparty samme dag efter løbet. Deltagelse koster100 kroner. Se hvordan du tilmelder dig på: Qaqortoq Marathon 2018på Facebook For yderligere oplysninger, kontakt: Michael Günzel,Løbschef Qaqortoq Marathon, telefon: 56 24 08, e-mail:Qaqortoqmarathon@hotmail.comOLIECOMPAGNIET ApSTelefon 64 21 80 • Fax 64 26 72ÅbningstiderMandag - Fredag 08.00 - 17.00Lørdag 08.00 - 13.00Søndag 09.00 - 12.00Udbringning sker i alle hverdage mellem 08.00 - 17.00Bestilling til udbringning samme dag skal ske inden kl. 14.00Derefter betjening via automat
Palbyforhandler
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Inuit Ataqatigiit Inatsisartut siulittaasuat Inatsisartunuttamanut siulittaasuunini Inatsisartullu inuiaqatigiinnuttamarmiusunut inatsisartuummata eqqaamassagaa sak-kortuumik kaammattorumavarput.Tamanna isumaqarpoq Inatsisartuni danskisut oqalunnis-samut allannissamullu soorunami aamma inissaqartariaqar-mat.Kalaallit Nunaata, nunatta, nukiit tamaasa atorfissaqartip-paa. Oqaatsit tunngavigalugit inuiaat avissaartuutsinneqar-nerat unittariaqarpoq. Tamannarpiarlu InatsisartutSiulittaasuata, nunatsinni qaffasinnerpaamik qinikkatut inis-sisimasup, siuttuuffigisariaqarpaa.Inatsisartunut ilaasortanut partiillu gruppiinut suut tamaasaoqaatsit marluk atorlugit tunniuttarnissaat unammillernar-sinnaasoq paasilluarparput. Tamanna kalaallisut oqaasilin-nut qallunaatullu oqaasilinnut atuuppoq. Siunnersuutitoqaaseqaatissallu tamakkivillugit nutsertinnissaat akisusar-lunilu piffissamik annertuumik atuiffiusarpoq.Inatsisartulli siulittaasuata nuannareqqusaarluni avissaartuu-titsillunilu pissusilersorani angusaqarfiulluartumikInatsisartut suleriaasiinik eqaallisaanissamut oqalliseqata-anissaa kaammattuutigiumavarput.Ukiut arlallit matuma siorna nutserineq pineqartoqInatsisartut allattoqarfiannit isumagineqartarpoq. Kingornasuliassamut tamatumunnga aningaasartuutit partiinut tapiis-

sutinut nuunneqarnikuupput, partiit allassimasaminnik nut-serisimanermik kukkunersiuilluarsinnaanissaannut periarfis-siisumik. Suleriaaseq taanna Inuit Ataqatigiit iluarisimaar-parput.Partiilli allat attaviitsullu allatut suleriaaseqarnissaminnikkissaateqarsimappata partiillu allataminnik oqaatsit ataatsitatorlugit tunniussisarumassappta, tamassuma periarfissaa-tinnissaa uagut aporfissalersussanngilarput. Oqaatsit ataatsitatorlugit tunniussisarnissaq periarfissaassappat partiimutpineqartumut tapiissutit apparlugit tamanna aaqqiivigisaria-qassaaq.Inatsisartut Siulittaasuat nuna tamakkerlugu inuiaallutamarmiusut inatsisartuinut siulittaasuuvoq. Hans EnoksenInatsisartut siulittaasussaattut taaseqataaffigigatsigu tama-nik peqataatsitsinissaanik naatsorsuuteqarfigiginni erseqqis-sumik oqaatigaarput.Siulittaasutut suliassat pingaarnersaat tassaavoq nunattatamat oqartussaaqataanermi oqalliffianni pingaarnerpaamikikkut tamarmik peqataasinnaanissaannut qulakkeerinnin-nissaq, oqaatsit apeqqutaatinnagit. Inatsisartut Siulittaasuatanalornisitsiunnaarluni oqaatigisimasani piaarnerpaamikerseqqissassagaa naatsorsuutigaarput, Inatsisartullu tamanikinissaqartitsisuussammata erseqqissarlugu. Sara OlsvigInuit Ataqatigiit siulittaasuatJuunip 13-ianni 14-iannilu 2018 Kommune Kujallermi suliffeqarfiit inunnillu sullissiviit akornuserne-qaratik kommunip eqqaanik tigooqqaaviinut eqqanik tunniussisinnaapput. Eqqakkat tunniunneqartussat tassaassapput taamaallaat suliffeqarfiup silataata eqqaani eqqiluisaarnerminammineq igitassaatit nalinginnaasut, tassaasussaanatillu eqqakkat sanaartornermut tunngassuteqartut imaluunniit eqqakkat avatangiisinut ulorianaatillit. Suliffeqarfiit, umiarsualiviit inunnillu sullissiviit illuutigisami eqqaanni avammut illuutigisap iigaaniit silarlermiitsanimut 25 m. tikillugu saliillattartarnissaminnut pisussaatitaapput, imaluunniit sanilerisap illuutaata tungaanutqeqqani titarneq tikillugu. Eqqakkat immikkoortinneqarsimassapput tunniunneqassallutillu una najoqqutaralugu:Inuussutissarsiuteqarfinniit igitat pillugit malittarisassat, 2015.Suliniut una aallaavigalugu silami sumiiffinni assigiinngitsuni saligaatsuunissap siuarsarnissaa kissaatigineqarpoq, taamaalilluni Kommune Kujalleq nangitamik kusanarnerpaanik illoqarfeqarniassammat.Aaqqissuussinermut apeqqutaasinnaasunik peqaruit kommunip avatangiisinut immikkoortortaqarfianut saaffiginneqquneqarputit.

Kommune KujalleqTeknikkimut Avatangiisinullu IngerlatsivikUpernaakkut saliineq 2018
Inatsisartut kikkunnut tamanut



For at få internationale långivere til at spytte et milli-ardbeløb i de ambitiøse lufthavnsprojekter i Ilulissat ogNuuk kan det ende med, at Qaqortoq-lufthavnen bliverudskilt fra Kalaallit Airports.Valget er overstået, og det nye Naalakkersuisut har alleredefremsat et lovforslag om rammebetingelserne for de nyelufthavne.Forslaget blev førstebehandlet den 28. maj og anden- ogtredjebehandles til efterårssamlingen.Qaqortoq – en klods om benetDet har været kendt, at driften af en regional lufthavn iQaqortoq ikke kan foregå på kommercielle vilkår.Ifølge Kalaallit Airports prognoser, vil lufthavnen iQaqortoq ikke kunne drives med overskud. Den sydgrøn-landske lufthavn er dermed blevet en klods om benet fordet totale lufthavnsprojekt, som Kalaallit Airports er sat isøen for at etablere og drive.Det underskudsgivende projekt i Sydgrønland kan vise sigat spænde ben for, at långivere vil putte penge i KalaallitAirports eller fordyre låneoptagelsen, fremgår det afbemærkningerne til lovforslaget.Lovforslag med kattelemDet er forklaringen på, at lovforslaget opererer med en kat-telem; en paragraf, hvor Naalakkersuisut får bemyndigelsetil at fjerne Qaqortoq-lufthavnsprojektet fra Kalaallit Air-ports og overdrage opgaven til andre offentlige myndighe-der eller selskaber, der er ejet af Grønlands Selvstyre.I forvejen bøvler Kalaallit Airports med at få den nye luft-havnsplacering i Qaqortoq til at leve op til en tilfredsstillen-de regularitet, så man undgår for mange aflysninger i løbetaf et år.Regularitet bekymrerDe første vind- og turbulensstudier har afsløret, at regulari-

teten er så lav som 75, og bestyrelsesformanden forKalaallit Airports, Johannus Egholm Hansen mener, at mansom minimum skal op på en regularitet på 90.Yderligere studier skal fastslå, om justeringer af lufthav-nens placering kan øge regulariteten, så den bliver tilfreds-stillende.Kangerlussuaq indgår ikkeAf bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at manikke vil beskæftige sig med lufthavnen i Kangerlussuaqsfremtid i nærværende lovforslag.Det store spørgsmål er nemlig, om den skal skæres ned tilen heliport, hvilket er samfundsøkonomisk mest givtigt,eller landingsbanen skal reduceres, så den får status afregional lufthavn, hvilket vil kræve en investering på enhalv milliard kroner.Det fremgår af bemærkningerne, at en arbejdsgruppe medrepræsentanter fra Selvstyret og Qeqqata Kommunia skalafdække Kangerlussuaqs fremtid.
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Efter valget til Inatsisartut samt den efterfølgende kon-stituering er det blevet usikkert hvilket holdning PartiiNaleraq har med hensyn til udvinding af uranholdigematerialer i Kuannersuit. Vi ønsker at få klar beskedherom.Da det i koalitionsaftalens punkt 166 er man kommet meden klar udmelding om udvindig af uran, ønsker vi at fåoplyst om også Partii Naleraq nu også går ind for udvin-ding af uran.Hvis der skal åbnes en mine i Kuannersuit risikerer vi iløbet af kort årrække, at miste vores husdyrhold som voresforfædre har udviklet i mere end 100 år.Dette er ikke i tråd med vores udmelding om større selvfor-syning.Bestræbelserne for at udvikle turismen vil blive skadet istort omfang, UNESCOs bestræbelser for at åbne om for enstor mulighed vil blive kvalt, for hvilke turister ønsker atbesøge steder tæt på en uranmine!Turismen kan udvikles i stort omfang i denne landsdel ogdette vil være til stor gavn for mange erhvervsdrivene.Dette vil give store beskæftigelsesmæssige muligheder forSydgrønland.Fiskeproduktionen i Sydgrønland som igen er i fremgang i
de senere år må videreudvikles for at skabe endnu flerearbejdspladser.Dette kan ske gennem tæt samarbejde mellem Naalakker-suisut og kommunen.Udvidelse af dyrehold, udvidelse af arter, som for eksempelhøns og grise vil være til større gavn for vores land.Afslutningsvis vil vi understrege at vi under ingen omstæn-digheder vil acceptere et projekt der i mange år og gennemflere generationer vil pålægge byrder til vore efterkommere.Vi ønsker ikke at ofre vores rene natur, som vi har lejet afvore efterkommere for pengenes skyld!På vegne af Inuit Ataqatigiits medlemmer af kommunalbe-styrelsen (Kujalleq) Stine Egede (IA)
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Byggeri af en lufthavn i Qaqortoq blev præsenteret forførste gang for ca. 30 år siden, men er er blevet udsatgang på gang igennem tiden.Den manglende udvikling og forværring af de infrastruktu-relle forhold har medført en stagnerende befolkningsudvik-ling på grund af tilbagegangen i beskæftigelses- ogerhvervsudviklingen i Kommune Kujalleq.Byggeriet af en lufthavnmellem Qaqortoq ogNarsaq er derfor bydendenødvendig for at vende denstagnerende befolkningsud-vikling og tilbagegangen ibeskæftigelses- ogerhvervsudviklingen fraafvikling til udvikling.Derfor vakte det stor glædefor os Kommune Kujalleqat målet i Naalakkersuisutskoalitionsaftale er, at ”derbygges hurtigst muligt enlufthavn imellem Qaqortoqog Narsaq.”Kommune Kujalleq forstårsåledes at Naalakkersuisutønsker at fremskynde byg-geriet af lufthavnen mellemQaqortoq og Narsaq, hvor-for kommunen bakker

Naalakkersuisut fuldt ud op i deres beslutning om at fær-digbehandle lovforslaget om rammebetingelserne for anlæg,drift og finansieringen af lufthavnene i Nuuk, Ilulissat ogQaqortoq inden sommerferien.For Kommune Kujalleq er det ikke afgørende om anlæg,drift og finansieringen af lufthavnen mellem Qaqortoq ogNarsaq varetages af Kalaallit Airport A/S eller af en andenoffentlig myndighed under Grønlands Selvstyre, da det
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alene er afgørende for Kommune Kujalleq at lufthavnsbyg-geriet af 1.499 meter bane fremskyndes eller gennemføresefter planerne uden forsinkelser. Nogle sår tvivl om driften af lufthavnen mellem Qaqortoqog Narsaq kan drives på kommercielle vilkår, hvorfor de
ikke finder at den kan drives med overskud. Denne vurde-ring er dog baseret på grundlag af det nuværende antal pas-sagerere, men blot en stigning på 2 % af passagererne vilmedføre overskud i driften af lufthavnen.Derfor er byggeriet af en lufthavn mellem Qaqortoq ogNarsaq – efter Kommune Kujalleq´s opfattelse - et spørgs-mål om man politisk ønsker at afvikle eller udvikleSydgrønland, hvor en lufthavn uden tvivl vil iværksætte enudvikling, hvorfor det er tvingende nødvendig at have denfornødne politiske mod og handlekraft, såfremt udvikling afSydgrønland er et mål.Venlig hilsen Kiista P. Isaksen (S)Borgmesteri/Borgmester
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