– Aningaasarsiorneq
eqqarsaatigalugu
qimmeqarnermiit qamuteralannut tulluussartariaqarsimavunga

– Kommunip avinneqarnissaanik marsimi taasinissamik aalajangerneq
torrallaaneruvoq

– Jeg har skiftet fra
hundeslæde til snescooter
af økonomiske grunde

– Det er godt at
kommunedelingen
kommer til folkeafstemning i marts

Karl Markussen

Kaaleraq Heilmann,
Qasigiannguit
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Taasinissamik aalajangerneq torallaaneruvoq
– Naqisimaneqarani naalakkersuineq tamakkiisumik atussappat, inuit isumaat
tusarneqartariaqarpoq, qinikkallu tamanna tunngavigalugu sulisariaqarput,
taama isumaqarpoq, Kaaleeraq Heilmann, Qasigiannguaneersoq
ALL.

Janus Maqe

Qaasuitsup kommuniata avinneqarnissaa pillugu 2014-imi marsip
naanerani innuttaasut taasisinneqassasut kommunalbestyrelsimi
amerlanerussuteqartut novembarip 25-ani akuerimmassuk, Kaaleeraq Heilmann tusarluarsimavoq.
– Taamatut aalajangiineq torral-

laanertut taarusuppara, Kaaleeraq
Heilmann oqarpoq. Kommunip
angivallaarnera Qasigiannguani
assut oqaluuserisarparput.
– Uagut najukkatsinni Qasigiannguani ineriartortoqarnera malugineqarsinnaajunnaarpoq. Namminersortut sukujunnguanik taamaallaat suliassaqartarput, suna tamarmi uninngasutut isikkoqarpoq,

VVS anlæg
Smedearbejde
Fjernvarme
Oliefyrsservice
Industrianlæg
Ventilation
Skorsten/kedelrensning
Postboks 660 | Ilulissat | Telefon 94 24 54 | 28 19 62 | Vagt 59 13 90

Unnuisarfik Tappava
Nipaattumi inissisimasoq
Inissat:
init marluk ataasiuttarissat
ini ataaseq marluuttariaq
Isersimaartarfik
iggavik uffarfik
Kaffe/te akeqanngillat

M.L BYG

v/Mikael Lange

Postboks 102 | 3961 Uummannaq | mobil 54 94 48 | Mikael.lange@greennet.gl

2

Kaaleeraq Heilmann oqarpoq.
Nangillunilu: – Sooruna namminersortut nipaaqaat?

Qeqqata kommuniani
politikerit nuannaartorai

Qeqqata kommuniani politikkikkut pissutsit nuannaartoralugit
Kaaleeraq Heilmannip isertornagu
oqaatigaa, assersuutigalugulu
oqaatigalugu Sisimiuni talittarfittaarnissamik aalajangiineq.
– Talittarfittaarniarpugut akileraarut procentimik ataatsimik qaffatsigu, suna ajorpa talittarfik pilersippaat, uagut arlaannik pisaarniarutta sipaarniarneq, sipaarniaaneq, akissaqanngilagut. Uanga eqqarsartarpunga procentimik ataatsimilluunniit qaffaaneq inuiaqatigiinnut sanigorsaataajunnanngilaq.
Kaaleeraq Heilmann isumaqarpoq akileraarutinik nikerartitsisoqarsinnaasoq.
– Isumaqarpunga nikerartitsineq
ukiunik pualasuuni taaneqartartuni procenti apparneqarsinnaasoq,
saluttunilu qaffaallatsinneqarsinnaalluni. Isumaqarpunga Qaasuitsup kommuniani taamaaliortoqartariaqaraluartoq, Kaaleeraq Heilmann oqarpoq.
– Qaasuitsup kommuniani politikerit uummaarinnerusariaqarput
siumullu isiginerusariaqarlutik,
taamaattumik Qeqqata kommuniani politikerit nuannaartorisarpakka. Aamma Sisimiormiut takuakka imminnut upperisut, uagut
aamma taamaalertariaqarpugut,
Kaaleeraq Heilmann oqarpoq.

Inunnik isumaginninneq

Qaasuitsup kommunia avinneqaraluarpat assersuutigalugu inunnik isumaginninnermi assigiiaarineq pitsaanerusoq anguneqarsinnaasoq, Kaaleeraq Heilmann isumaqarpoq.
– Isumaga naapertorlugu kommuni ima isikkortikkaanni Attumiit Saqqamut taagaani, Qeqertarsuup Tunuani kommuni, tassa
nalunngilarput tassani inoqarfiit
qanoq amerlatigisut, taamatut
sammiviliisuugutta, pitsaassagaluarpoq. Taavalu Uummannaq,
Upernavik aamma Qaanaaq, Avannaata kommunianik taallugu, soorunami qanorluunniit atsiisoqarsinnaavoq. Kommuni massakkutut

angitigitillugu inunnik isumaginninnikkut assigiiaarineq assut oqimaatsumik immaqa ingerlanneqartoq, isumaqarpunga.
Qasigiannguit kommuniugallarmat, Kaaleraq Heilmann 1997-miit
2001-ip tungaanut borgmesteriuvoq. – Kommuni aningaasaqarnikkut peqqissoq taamanikkut tullissatsinnut ingerlateqqipparput,
Kaaleeraq Heilmann oqarpoq.

Aningaasarsiorneq

Qalerallit kisiisa isumalluutiginagit aningaasarsiorneq pitsanngortinneqarsinnaasoq Kaaleeraq Heilmann aamma isumaqarpoq.
– Nalunngilarput Kangaatsiaq
saarulleqarfissuusoq. Kangaatsiaq
piorsarneqarsinnaagaluarpat assersuutigalugu saarullinnik fileliornikkut aallaavilimmik ingerlanneqarsinnaasuuppat tassani aningaasarsiorfimmik pilersitsisoqassagaluarpoq. Qaleralinniarneq kisimi aallaaviuajallaarpoq. Taamaattumik nuna tamakkerlugu aalisakkanik allanik isumalluuteqarnerunissamik Naalakkersuisut
anguniagaqalernerat assut nuaannarutigaara, tassa qaleralinniarnermi killilersuisoqalernera nalunnginnatsigu. Taamaattumik uanga
eqqarsartaasera tunngavigalugu
Kangaatsiami saarullinniarneq
eqqarsaatigalugu piorsaasoqaraluarpat aningaasarsiornikkut ajunngitsumik pilersitsisoqassaluarpoq.
– Aningaasarsiorneq qummut aallartinneqartariaqarpoq, Kaaleeraq
Heilmann oqarpoq.
Qaasuitsup kommuniata angivallaarnera pillugu aappaagu marsip
naanerani innuttaasut taasisinneqarnissaanni amerlanerusut akuersaarumaartut Kaaleeraq Heilmannip ilimagaa.
– Innuttaasut oqallilluarnissaannik kissaappakka, aamma misilittagarilikkavut nalunngereerpavut,
Kaaleeraq Heilmann naggasiivoq.
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– Naqisimaneqarani
naalakkersuineq atussappat, innuttaasut
tusaaneqartariaqarput, taasinissamik
aalajangerneq torrak,
Kaaleeraq Heilmann,
Qasigiannguani 1997miit 2001-mut borgmesteriusimasoq
isumaqarpoq.
– Hvis demokratiet
skal bruges, må vi
hører borgernes
stemme. Derfor er
det godt, at det er
besluttet, at en deling
af kommunen skal
til folkeafstemning,
fastslår Kaaleeraq
Heilmann, der var
borgmester i
Qasigiannguit fra
1997 - 2001.

Godt, at vi skal stemme
– Hvis demokratiet skal bruges fuldt ud, må borgernes mening høres,
og det må politikerne rette sig efter, det mener Kaaleeraq Heilmann fra Qasigiannguit
AF

Janus Maqe

Flertallet af kommunalbestyrelsen
i Qaasuitsup kommunia, besluttede den 25. november, at spørgsmålet om en deling af Qaasuitsup
Kommunia skal til folkeafstemning i slutningen af marts 2014, og
det mener Kaaleeraq Heilmann fra
Qasigiannguit er rigtigt og bedst
for samfundet.
– Det er godt gået, siger Kaaleeraq Heilmann om beslutningen
som Siumuts gruppe i kommunalbestyrelsen fik presset igennem.
– Vi taler alle her i Qasigiannguit meget om, at At Qaasuitsup
kommunia er for stor. I Qasigiannguit kan vi slet ikke mærke udvikling. Private mestre laver kun små
ting, alt står stille, siger Kaaleeraq
Heilmann og spørger: – Hvorfor
siger de private virksomheder slet
ikke noget?

Ser op til politikerne
i Qeqqata kommunia

At Kaaleeraq Heilmann ser op til
de kommunalpolitiske forhold i
Qeqqata kommunia, skjuler han
ikke, som eksempel nævner han
beslutningen om byggeri af kaj
anlægget i Sisimiut.
– Kommunen ville udvide
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havnen og have et nyt kaj anlæg.
Skatteprocenten blev sat op med et
vupti, og kajen blev udvidet. Når vi
her i kommunen skal have et eller
andet, er stemningen en helt anden. Vi har ikke råd. Vi skal spare
og spare. Jeg plejer, at tænke, at
én skatteprocentstigning ikke kan
gøre borgerne fattigere i kommunen, siger Kaaleeraq Heilmann,
der mener, at der kan være mere
fleksibilitet i skatteprocenten.
– I såkaldte fede år kan procenten sættes ned, og i tynde år
forøges lidt. Den politik bør vi
indføre i Qaasuitsup kommunia,
siger Kaaleeraq Heilmann.
– Politikerne i Qaasuitsup kommunia må være mere vågne, og
må kikke mere fremad og se, hvor
vi kan skabe grundlaget for vækst
og give det private erhvervsliv de
bedste rammer for at udvikle sig.
Det gør man i Qeqqata Kommunia.
Derfor ser jeg op til politikerne i
Qeqqata kommunia. Og jeg kan
se, at Sisimiut borgerne tror på sig
selv. Vi skal også tro på os selv, og
tro på at vi har en fremtid, siger
Kaaleeraq Heilmann.

Social området

Hvis Qaasuitsup kommunia deles
op i to kommuner, så kan der

opnås en mere ligelig og bedre
social styring, mener Kaaleeraq
Heilmann.
– Hvis kommunen deles i to
kommuner således, at den ene er
en Diskobugt-kommune fra Attu
i syd til Saqqaq i nord. Og den
anden en nordkommune fra Uummannaq i syd, med Upernavik og
Qaanaaq og til Siorapaluk i nord.
Den kan vi så kalde Avannaata
kommunia. Vi ved godt, hvor
mange indbyggere, der er i de to
områder. Det vil være godt, hvis vi
kan dele den nuværende kommune
på den måde. Som kommunen ser
ud nu, er den meget stor, og socialvæsenet er et meget tungt område,
vurderer Kaaleeraq Heilmann.
Han var selv borgmester i Qasigiannguit fra 1997 til 2001.
– Dengang gav vi en økonomisk
sund kommune videre til næste
kommunalbestyrelse, fortæller
Kaaleeraq Heilmann.

Økonomi

filet fabrik i Kangaatsiaq, kan der
skabes økonomisk udvikling. Det
er for dårligt, at der kun tænkes
på hellefiskefiskeri. Derfor er jeg
meget glad for, at Naalakkersuisut
har som mål, at vi også skal bruge
andre fiskearter som indtægtskilde
og til forbedring af økonomien
både hos familier og i samfundet.
Vi ved nemlig også godt, at der er
begrænsninger for hellefiskefiskeriet, fordi hellefisken i de traditionelle områder er ved at være overfisket. Derfor skal torskefiskeriet
i Kangaatsiaq området udvikles,
så det kan være med til at sætte
gang i økonomien, siger Kaaleeraq
Heilmann.
Han regner med, at flertallet
vil stemme for en deling af kommunen ved folkeafstemning sidst i
marts 2014.
– Nu ønsker jeg borgerne en
god debat om emnet. Vi ved godt,
hvordan vi har det nu, påpeger
Kaaleeraq Heilmann.

Kaaleeraq Heilmann mener, at
økonomien kan forbedres ikke kun
med hellefisk som hovedindtægtskilde.
– Vi ved godt, at Kangaatsiaq
området er rig på torskeforekomster. Hvis der kan bygges torske-
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Innuttaasunik taasititsineq piareersarluarneqassaaq
Qaasuitsup Kommuniata avinneqarnissaa pillugu taasititsinissaq nukingiunneqassanngilaq.
Kommunalbestyrelsi ukiortaamiit innuttaasut isumaannik tusarniaaqqaassaaq
Arne Mølgaard

Qaasuitsup Kommuniata, kujataani Kangaatsiamiit avannaani Qaanaamut isorartutigisup
avinneqarnissaa innuttaasut politikerillu amerliartuinnartut kissaatigaat.
Taamaattumik Qaasuitsup Kommuniani kommunalbestyrelsi aasaq aalajangerpoq ataatsimiititaliaq nutaaq, Kikkut tamat Oqartussaaqataanerannut, Kommunemut, Attaveqatigiinnermut Attaveqaatinullu Ataatsimiititaliaq
pilersinneqassasoq. Pilersitsinermut tunngavilersuutaasut pingaarnerit ilagaat Qaasuitsup
Kommuniata 1. januar 2009-mi pilersinneqarnerata kingorna innuttaasut, kommunip politikerillu akornanni ungasippallaalersimanerup
aaqqiivigineqarnissaanik suliniuteqarnissaq.
Ataatsimiititaliamiit pilersaarutigineqarpoq
januarimiit marsip tungaanut illoqarfiit nunaqarfiillu sapinngisamik amerlanerpaat tikinneqarumaartut. Angalanermi paaserusunneqarpoq Qaasuitsup Kommuniata maannakkutut
inissisimanera pillugu innuttaasut qanoq isumaqarnersut, minnerunngitsumillu kommunip
avinneqarnissaa pillugu suut kissaatigineqarnersut. Innuttaasunik marsi naatinnagu taasititsinissap sooq pisariaqarneranut uppernarsaatissanik tigussaasunik politikerit perusupput.
Kristian Broberg, Siumut, Qeqertarsuarmiit
kommunalbestyrelsimut ilaasortaasoq, aammalu Kikkut tamat Oqartussaaqataanerannut,
Kommunemut, Attaveqatigiinnermut Attaveqaatinullu Ataatsimiititaliami ilaasortaasoq
isumaqarpoq, ataatsimiititaliaq innuttaasunik

taasititsinissap piareersarnissaanut paasissutissanik pingaarutilinnik pisariaqartitsisoq.
– Ukiumi nutaami angalanivut aallartissavavut sumiiffinni assigiinngitsuni innuttaasunik
ataatsimeeqateqarumalluta. Pingaaruteqarpoq
kommunini nutaani ukiuni tulliuttuni pilersinneqartussatut naatsorsuutigineqartuni innuttaasut sunik pisariaqartitsinerat sukumiisumik paasisaqarfigissallugu. Kikkut tamat oqartuussaqataanerisa aqqani innuttaasut sapinngisamik amerlanerpaat naapikkusuppavut.
Pingaaruteqarporli suliap peqqissaartumik
nukingiussaangitsumillu ingerlanneqarnissaa,
Kristian Broberg oqarpoq.

Ataatsimiititaliaq pingaarutilik

Kikkut tamat Oqartussaaqataanerannut, Kommunemut, Attaveqatigiinnermut Attaveqaatinullu Ataatsimiititaliaq kommunalbestyrelsimi
pingaarutilimmik atuuffeqareerpoq Aningaasaqarnermullu Ataatsimiititaliamit borgmersterimit siulittaasuuffigineqartartumit akisussaaffinnik pingaarutilinnik tigusereerluni.
– Akisussaaffiit pingaaruteqarluinnartut,
soorlu ilaatigut illoqarfinnut pilersaarusiornerit innuttaasunillu tusarniaanerit tigunikuuavut. Taamaattumik ataatsimiititaliaq
kommunalbestyrelsimut toqqaannartumik
paasissutissiisartussaq pingaaruteqarluinnartumik inissisimaffeqarpoq, oqarpoq.
Kommuninik aaqqissuusseqqinnerup 2009mi piviusunngortinneqartup killiffia Inatsisartuni 2014-imi upernaakkut ataatsimiinnermi
nalilersuiffigineqassaaq.

Arne Mølgaard

ALL.

Kikkut tamat Oqartussaaqataaneranut, Kommunemut, Attaveqatigiinnermut Attaveqaatinullu Ataatsimiititaliap pilersinneqarnissaa Qaasuitsup Kommuniani kommunalbestyrelsimut pisariaqarsimavoq.
Ataatsimiititaliaq Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliamit akisussaaffinnik pingaarutilinnik arlalinnik
tigusaqareersimavoq – ilaatigullu ajornartorsiutinik
Qaasuitsup Kommuniata januaarip aallaqqaataani
2009-mi pilersinneqarneraniillu takkussuusimasunik
qulaajaanissamik suliassaqarluni. Kristian Brobergip,
ataatsimiititaliamut nutaamut ilaasortaasup Qeqertarsuup immikkut kisimi kommuuninngortinneqaqqinnissaa nammineerluni kissaatiginartippaa. Enok
Sandgreen, Siumut, ataatsimiititaliamut siulittaasuuvoq.
Det har for kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup
Kommunia været nødvendigt at oprette Udvalg
for Demokrati, Kommune, Kommunikation og
Infrastruktur. Udvalget har allerede overtaget flere
vigtige ansvarsområder fra Økonomiudvalget, og har
blandt andet til opgave for at afdække problemer,
der er dukket op siden Qaasuitsup Kommunia blev til
1. januar 2009. Kristian Broberg, der er næstformand
i det nye udvalg siger, at han personligt foretrækker,
at Qeqertarsuaq bliver en kommune for sig selv igen.
Enok Sandgreen, Siumut, er formand for udvalget.

Folkeafstemning i demokratiets navn
Ingen hast i folkeafstemning om kommunefordeling i Qaasuitsup Kommunia.
Kommunalbestyrelsen vil først foretage høringer fra det nye år
AF

Arne Mølgaard

Stadig flere almindelige borgere og lokalpolitikere i Qaasuitsup Kommunia ønsker, at verdens
største kommune, der rækker fra Kangaatsiaq
i syd til Qaanaaq i nord, bliver delt i to kommuner. Derfor besluttede kommunalbestyrelsen
i sommer, at nedsætte et nyt udvalg, Udvalg
for Demokrati, Kommune, Kommunikation og
Infrastruktur. En anden begrundelse for nedsættelsen af udvalget var, at afstanden mellem
borgerne på den ene side og kommunen og polikerne på den anden side er blevet for stort siden
Qaasuitsup Kommunia blev til 1. januar 2009.
Udvalget har planer om at rejse til by og
bygd, i nord og syd fra januar med henblik på at
høre borgernes meninger om og erfaringer med
Qaasuitsup Kommunia i sin nuværende form.
Politikerne vil have beviser for og et konkret
belæg for at holde en folkesaftemning, der indtil
videre er sat i bero i ubestemt tid.
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Kristian Broberg, Siumut, der valgt ind i kommunalbestyrelsen som geografisk repræsentant
fra Qeqertarsuaq, og som er næstformand i Udvalg for Demokrati, Kommune, Kommunikation
og Infrastruktur, mener, at udvalget skal bruge
vigtige informationer for at kunne udarbejde og
udføre den forestående folkeafstemning.
– Vi påbegynder vores rejser i det nye år for
at mødes med borgerne de forskellige steder.
Det er vigtigt at vi får et overblik over, hvilke
ønsker borgerne har til den nye kommuner, der
formentlig vil blive realiseret i løbet af de kommende år.
– Vi vil mødes med så mange som muligt i
demokratiets navn. Ligeledes er det vigtigt, at
forberedeselserne til folkeaftemningen foregår i
ro og mag, siger Kristian Broberg.

Vigtigt udvalg

funktion i kommunalbestyrelsen og har overtaget flere tunge ansvarsområder fra det ellers
vigtige Økonomiudvalg, som borgmesteren
traditonen tro sidder i spidsen for.
– Vi har blandt andet overtaget større ansvarsområder som byplanlægninger og høringer
af befolkningen. Udvalget kommer til at indgive
oplysninger direkte til kommunalbestyrelsen og
har derfor en meget vigtig funktion.
Status på det nye kommunalereform, der blev
indført i 2009, vil blive debatteret i Inatsisartut
i forår 2014, og Kristian Broberg håber på, at
Udvalg for Demokrati vil være færdig med at
opsamle de nødvendige oplysninger forinden.
Han siger, at det kan være svært at nå ud til
alle kanter i Qaasuitsup Kommunia i løbet af
en kort periode, og at folkeafstemningen højst
sandsynligt vil ske i løbet af efteråret i 2014.

Udvalg for Demokrati, Kommune, Kommunikation og Infrastruktur har allerede en vigtig
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Qimmeqarnermiit snescooterinut
tulluussarsimavoq
– Soorunami inuusuttuaraanermiit qimmeqarsimalluni qimmeerunneq imminni tujorminartuuvoq, kisianni aningaasaq ullumikkut
inuunitsinnut aallajangiisunngorsimavoq, taamaattumillu aningaasarsiorneq pitsanngortinniarlugu iliuuseqarneq immini tulluusimaarutissaavoq, Karl Markussen oqarpoq.
– Taamaakkaluartoq naatsorsuutigilluinnarpara qimmeqarneq qaqugorsuarmut piujuarumaartoq, Karl Markussen oqarpoq.

Janus Maqe

Leiff Josefsen

Tulluussartuarnissaq pingaaruteqarpoq

– Qimussernermiit snescoterinut nuuppunga,
aningaasarsiornera iluatsinnerussammat,
aamma pinngortitap allanngorneranut
tulluussarusukkama, Karl Markussen, siulittaasoq,
Uummannami Qaleralinniat Peqatigiiffiani QP-mi.
– Jeg er skiftet fra hundeslædekørsel til
snescooterkørsel for at opnå bedre økonomi og
for at tilpasse mig klimaændringerne, siger Karl
Markussen, formand for hellefiskerforening i
Uummannaq Q,P.

ALL.

Janus Maqe

– Ukiut 20-it matuma siorna isertitarisartakkavut 30-35.000 koruunit januaarimiit maajip
tungaanut isertittakkavut inormagit, taava
kammalaatikka aalisartoqatit eqqartortualer-
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– Inuussutissarsiornermut periarfissanut nutaanut
tulluussarnissarnissaq pingaaruteqarpoq, Nick
Nielsen, Naalakkersuisuini ilaasortaq oqarpoq.
– Det er vigtig, at vi hele tiden tilpasser os
til nye erhvervsmuligheder, siger medlem af
Naalakkersuisut Nick Nielsen.

simavarput ukiumut isertitat qanoq pitsanngoriartissinnaavarput aamma periarfissat
suut aqqutigisinnaavavut, taama oqarpoq Karl
Markussen Uummannameersoq, qimmeqarneq
pillugu isumasioqatigiinnermi peqataasoq.
– Taamanikkut Royal Greenlandip nunaqarfinniit qaleralinnik assartuineq ukiuunerani
ingerlataa unitsinneqarmat, periarfissarsiffigaarput ingerlassinnaallugu, silalu allanngornera tulluussarfigilerlugu, Karl Markussen
oqarpoq.
Kalaallit Nunaanni Qimmiutillit Kattuffiata,
KNQK-p decembarip 10-aniit 12-at ilanngullugu qimmeqarnerup siunissaa pillugu Ilulissani
isumasioqatigiissitsinerani Karl Markussen
saqqummiisunut ilaavoq, sooq qimmeerussimanerminik saqqummiilluni.
Karl Markussen Uummannami qaleralinniat
peqatigiiffiani Q.P.-mi siulittaasuuvoq, angallateqarpoq isikkanik 47-nik angissusilimmik.
Sikugaangat qaleralinnik nunaqarfinniit, snescooterit atorlugit assartuinermik ullumi aamma ingerlataqartarluni, aallarteqqaarnermisut
annertutiginngikkaluartumik.
– Taamaallilluni ikioqatigiissinnaaneq assut
pingaaruteqarpoq, ullumikkut aningaasaq
aalisartukkormiunut assut aamma pingaaruteqarmat.

Isumasioqatigiinnermi peqaavoq Ilinniartitaanermut, Ilageeqarnermut, Kultuurimut,
Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoq, Nick
Nielsen (S).
Karl Markussenip silap allanngorneranut
tulluarsarsimanera nuannaralugu oqaatigaa.
– Uannut pingaaruteqarpoq inuussutissarsiutinut tulluussartuaannarnissarput, assersuutigalugu qaannaminngaaniit aquuteralammut ikaarsaartoqarnikuuvoq ilaqutariit imminnut napatikkumallutik, taamatut tulluussarneq eqqumaffigiuaannaasavarput. Imaanngitsoq ileqqorisimasavut tammassasut, kisianni
avatangiisinut tulluussartarneq ukiorpassuarni ingerlasimavoq, Nick Nielsen oqarpoq.
– Tulluussarlutik ingerlasut oqaluussinnaanngilavut kulturimik aserorterisimasut. Inuiaqatigiinni allanngoriartorneq tulluusssarnerlu
paasisariaqarparput.
– Qimmeqarneq pillugu isumasioqatigiinnermi oqaaserineqartut tusaasariaqarpavut, atuisullu tapersersorlugit, uanga isumaqarpunga
isumasioqatigiittut oqariartuuteqarnerat politikkikkut tusaasariaqarivut, Nick Nielsen
oqarpoq.

Meeqqaniit aallartittariaqarpoq

Aasianni qimmiutillit peqatigiiffianni, Qimmeq
Aasiaat, Johannes Eriksen siulittaasoq, isumasioqatigiinnermi peqataavoq.
– Meeraanermiit qimmeqarneq ilikkarneqartariaqarpoq, qimmip ataqqinassusia aamma
meeqqat ilikkartariaqarmassuk. Taamaattumik utoqqaat, qimussernermillu misilitagallit
peqatigiiffitsinnit suleqatigalugit qamusiornermik qimminullu tunngasunik meeqqat ilinniartittarlugit aallartinnikuuarput, Johannes
Eriksen oqarpoq.
– Malunnarpoq meeqqat assut tamanna
nuannarigaat aamma qimussertartunik nuannaartorisaqarnerat assut malunnarpoq, taamaattumik qimmeqarneq siunissami isumalluarnartoq isumaqarpunga, Johannes Eriksen
oqarpoq.
KNQK-mi siulittaasup Mikkel Jerimiassenip
isumasioqatigiinneq aamma isumalluarfigalugu oqaatigaa.
– Qularinngilluinnarpara siunissami qaqugumulluunniit qimmeqartuaannassasoq qimussertartoqartuaannarlunilu, Mikkel Jerimiassen
oqarpoq.
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– Qularinngilluinnarpara aamma siunissami
qimusseqartuarnissaa, taama oqarpoq Mikkel
Jerimiassen KNQK-mi, siulittaasoq.

Janus Maqe

Janus Maqe

– Jeg er helt sikker på, at der altid vil være
hundeslæder, siger Mikkel Jerimiassen, formand
for sammenslutningen af hundeslædeforeninger i
Grønland. KNQK.

– Qimusserneq meeraanermiit ilinniassallugu assut
pingaaruteqarpoq, Johannes Eriksen, Aasianni
qimussertartut peqatigiiffiani Qimusseq Aasiaat
siulittaasuat isumaqarpoq.
– Det er meget vigtigt, at man lærer
hundeslædekørsel fra barnsben af, mener Johannes
Eriksen, formand for hundeslædeforeningen i
Aasiaat, Qimusseq Aasiaat.

Skiftede hundeslæde ud med snescooter
AF

Janus Maqe

– For 20 år siden var vor indkomst under
30-35.000 kroner fra januar til maj. Derfor
begyndte vi - nogle fiskere og kammerater - at
tale om, hvordan vi kunne forøge vore indkomster, fortæller Karl Markussen fra Uummannaq, som deltog i seminaret i Ilulissat om
hunde hold i Grønland i dagene 10.-12. december.
– Dengang kørte Royal Greenland transport
af hellefisk fra bygderne om vinteren. Da den
transport stoppede, begyndte vi at undersøge
mulighed for selv at transportere fangsen fra
bygderne. Vi fik mulighed for at stå for transporten, og tilpassede os klimaforandringen,
siger Karl Markussen.
Karl Markussen var en af deltagerne, der på
seminaret fortalte om, hvorfor han havde skiftet hundeslæden ud med snescooter.
Karl Markussen er formand for hellefiskerforeningen i Uummannaq Q.P. Han har en
kutter på 47 fod. Han transporterer stadig hellefisk fra bygderne til Uummannaq i vinterperioden med snescooter, men ikke i lige så stort
omfang som for 20 år siden.
– Det er vigtigt at hjælpe hinanden på den
måde, økonomi er meget vigtig for fiskerfamilierne i dag.
– Det er selvfølgelig sørgeligt at stoppe med
at køre hundeslæde, især når man har haft
hunde siden ungdommen, men penge er meget
afgørende for vort liv i dag. Derfor er jeg stolt
over, at jeg har kunnet tilpasse mig de nye forhold og har kunnet forbedre min økonomi, siger
Sap. akunn. 01 2014 | UKIOQ 3

Karl Markussen.
– Trods dette regner jeg stærkt med, at hundeslæde kørsel forbliver til meget meget lang
tid, siger Karl Markussen.

Vigtigt at tilpasse sig forholdene

Naalakkersuisoq for uddannelse, kirke, kultur
og ligestilling, Nick Nielsen (S), deltog i seminaret. Om Karl Markussens tilpasningsevne,
som han er glad for, siger han.
– Det er vigtigt for mig, at vi altid skal tilpasse os erhvervsmulighederne. For eksempel
er vi overgået fra kajak til påhængsmotor, for
at familierne kan forsørge sig selv. Det skal
vi altid være vågne overfor. Det er ikke sådan
vores kultur forsvinder, tilpasningsevnen har
eksisteret i mange år, fastslår Nick Nielsen.
– Vi kan ikke sige til folk, der har tilpasset
sig til forholdene, at de har ødelagt vores kultur. Vi må forstå ændringerne og tilpasningerne
for at overleve i det moderne samfund, siger
Nick Nielsen.
– Det, der bliver sagt i seminaret, må vi som
politikkere lytte til, og vi må bakke brugere og
erhvervsliv op og sikre, at de har nogle ordentlige rammer at udvikle sig inden for, siger Nick
Nielsen.

erfarne hundeslædekørere, der lærer børnene
at lave hundeslæder og om hundehold, siger
Johannes Eriksen.
– Vi kan mærke, at børnene er meget glad
for det, og at de ser op til slædekørere. Derfor
har jeg store forventninger til fremtiden, siger
Johannes Eriksen.
Formanden for hundeslædekørernes sammenslutning KNQK, Mikkel Jerimiassen ser
lyst på hundeslædekørslens fremtid.
– Jeg er helt sikker på, at der også i fremtiden altid vil være hundeslædekørsel her, siger
Mikkel Jerimiassen.

Det må starte fra barnsben af
Fra hundeslædeforeningen Qimmeq Aasiaat
deltog formanden Johannes Eriksen også i
seminaret.
– Hundeslædekørsel må starte fra barnsben
af, fordi børnene må lære hundens værdighed.
Derfor har vi startet samarbejde med ældre og
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Titartaanermi
ajugaasuupput

Meeqqat atuartut titartagaat/ Børn i skolealderen: Frida Krogsgaard, 3A, Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat

Vindere af

tegnekonkurrence
Qaasuitsup Kommunia meeqqerivinni atuarfinnilu
juullerpaluttumik titartaanermik unammititseqqammerpoq.
Titartakkat amerlaqisut, kusanaqisut minnerunngitsumillu inequnaqisut akornanni ajugaasunik toqqaaniarneq ingerlanneqarsimavoq.
Qaasuitsup Kommunia har afholdt tegnekonkurrence
for børn i børnehaverne samt skolerne.
Udpegningen af vinderne var svær, da rigtig mange
spændende, flotte og ikke mindst søde tegninger fra
børn deltog i konkurrencen.
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Meeqqerivinni titartakkani/ Børnehavebørn:
Rena Kristiansen, Paaqqinnittarfik “Ajaajaqarvik”, Qaanaaq
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Pizzat og sikullu imaanut nakkartut
Oqaatsuni usingiaanermi qerisut imaanut nakkartut iginneqarput
ALL.

Arne Mølgaard

Oqaatsuni 40-t missaanni innuttaqartumi Pilersuisup pisiniarfia pizzanik aamma sikunik piffissami aggersumi amigaateqalerumaartoq ilimagineqarsinnaavoq. Nioqqutissanik pajuttaat,
Anguteq Ittuk 8. december Oqaatsuni, Ilulissaniit 16 kilometerit missaanni avannarpasitsisumiittumi, usingiatorqartillu nioqqutissat talittarfiup qaavaniit imaanut nakkaaneqarput.
Nioqqutissat masammik atorsinnaajunaarmata
iginnarneqassapput. Taqqi Petersen, Oqaatsuni

Pilersuisumi ittuusoq oqarpoq, nioqqutissat
annaaneqartut nunaqarfimmi pilersuinermut
sunniuteqarnavianngitsut.
– Nioqqutissat qerisut amerlavallaartunngorlugit qaleriaanneqarsimasut ajutoornikkut talittarfiup qaavaniit imaanut nakkarput, taakkuli
atorsinnaajunnaarmata soorunani iginneqassapput. Qujanartumilli nioqqutissat taakku nuannaarniutaannaanerupput, pisisartutsinnullu
annertunerusumik sunniuteqarnavianngillat.
– Nunaqarfinni takornataanngilaq nioqutissat ilaatigut imaanut nakkaaneqartarnerat,

Nioqqutissanik pajuttaat Anguteq Ittuk
usingiartillugu qerisut imaanut nakkaaneqarput,
innuttaasullu qerisunik mamartortugassaminnik
amigaateqalernissartik ilimagisinnaavaat.
Det var ved losningen af fragtskibet Anguteq Ittuk,
at ulykken skete. Det vil resultere i, at indbyggerne
må se langt efter frosne lækkerier som ispinde og
pizzaer.

ilaatigut talittarfiup qaani atortorissaarutitta
pitsaavannginnerat pissutaalluni, Taqqi Petersen oqarpoq.
Ukioq manna Anguteq Ittuk Oqaatsunut kingullermeerluni pajussaaq 19. december, kisiannili pizzat aamma sikut tikiseqqinneqassanngillat.

Pizzaer og ispinde på iskold svømmetur
Årets proviant til Oqaatsut blev kasseret efter en palle faldt i havnen under losning
ALL.

Arne Mølgaard

De omkring 40 indbyggere i Oqaatsut, der ligger
omkring 16 kilometer nord for Ilulissat, må højst
sandsyndeligt regne med, at den lokale Pilersuisoq løber tør for både pizza og ispinde i den kommende tid.
Under losningen af årets proviant fra Anguteq
Ittuk søndag den 8. december faldt en halv fuld
palle med både pizza og ispinde i vandet og
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måtte derefter kasseres.
Taqqi Petersen, der er butiksleder i Pilersuisoq i Oqaatsut, siger, at pallen blev tabt ved et
uheld, men at tabet af varerne ikke får den helt
store betydnig for indbyggerne.
– For mange frosne varer var pakket på en
palle, hvilket resuterede i, at den uheldigvis
faldt i vandet. Dem samlede vi op igen, men de
vil blive kasseret. Det var heldigvis ikke livsnødvendige varer, der røg i vandet. Men det er ikke

et særsyn, at vi taber varer i vandet, da vort
udstyr på kajen sommetider ikke kan klare de
tunge læs, forklarer han.
Anguteq Ittuk ankommer til Oqaatsut igen
den 19. december, dog uden frosne lækkerier
som pizza og ispinde.
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SULLISSIVIK

QAASUITUP KOMMUNIA

UNNUK KULTURISIORFIK Arfininngorneq 25.januar 2014
Meeqqanut,
Titartaalluni
unammititsinissatsinni
peqataagit,
akissarsiassaqarpoq.

Inersimasunut, Unnuk kulturisiorfimmi Sullissivimmi
nalorsitsaarinermut peqataagit, ukulu arlaat akissarsiaralugu:
1. Februaarip qaammataa 2014 atseritinneq akilertillugu
2. Februaarip qaammataa 2014 anartarfileritinneq akilertillugu
3. Penicillinit poortat ataatsit qimminut
4. Najugaqarnermut uppernarsaat

Sullissivinni tamani immikkut ajugaasunik Unnuk kulturisiorfimmi 2014 makitsisoqarniarpoq.
Nittartakkatsinni www.qaasuitsup.gl takusinnaavat qaqugukkut Unnuk kulturisiornissami
sumiifferni Sullissivik ammaniarnersoq.

KULTURNAT Lørdag 25. januar 2014
Til børn, Deltag
i vores tegnekonkurrence til
kulturnatten og
vind et gavekort.

Til voksne, deltag i vores Sullissivik Quiz til
kulturnatten og vind efter eget valg enten:
1. Betalt dagrenovation i februarmåned 2014
2. Betalt natrenovation i februarmåned 2014
3. En pakke penicillin til hunde
4. Bopælsattest

Der vil blive udtrukket vindere i alle Sullissivik i Qaasuitsup Kommunia, som deltager til kulturnatten 2014.
På www.qaasuitsup.gl kan du se, hvornår dit Sullissivik holder åbent ifbm kulturnatten 2014.

PBS aqqutigalugu akiliisalernissamik pilersitsiguit akiliinermi
sullissinermut akiliut qaammatit tamaasa sipaartalissavat.
Sullissivik kommunimut akiligassavit PBS-ikkut
akilerneqartalernissaannik nalunaarutiginninnissamut
nittartakkatsinni alakkaaninni ikiuussinnaavoq.
www.sullissivik.gl – Nalunngiliuk Sullissivik ulloq unnuarlu tamakkerlugu akunnerni
24-ni qarasaasiakkut saaffigisinnaagit? www.sullissivik.gl-imi periarfissatit misissukkit.
“quppernera” atorlugu isissutissami NemID-mi paasissutissaativit atornissaat eqqaamajuk.

Hvis du opretter til PBS, vil du spare betalingsgebyr hver måned.
Sullissivik kan hjælpe dig med at tilmelde dine kommunale
regninger under din besøg hos os.
www.sullissivik.gl – Viste du at, du kan henvende dig til Sullissivik
online 24 timer i døgnet? Tjek dine muligheder i www.sullissivik.
gl. Husk at du bruger dine NemID oplysninger til login på ”min
side”

NemID logo - Sullissivik NemID-eqanngikkuit piniussisinnaavoq – NemID pillugu
paasisaqarnerorusukkuit najukkanni innuttaasunik sullissivimmut saaffiginnigit.

NemID logo – Sullissivik kan skaffe dig hvis du ikke har NemID
– Henvend dig i din lokale servicecenter for at vide mere om
NemID.

Qaasuitsup Kommunia innuttaasut akornanni misissuilluni isumasiuinermik suliaqassaaq
– misissuinermut peqataagit 2014-imilu ulluunerani paaqqinnittarfimmut qaammammik
akiliuteqarfissaanngitsumik makitsinermut peqataallutit.

Qaasuitsup Kommunia laver en borgerundersøgelse – hver med
til undersøgelsen og være med til lodtrækning om betalingsfri
måned for dagsinstitution i 2014.

Sullissivik
Aasiaat
Box 220
3950 Aasiaat
Tlf: 94 78 00

Sullissivik
Ilulissat
Box 1023
3952 Ilulissat
Tlf: 94 78 00
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Sullissivik
Kangaatsiaq
Box 80
3955 Kangaatsiaq
Tlf: 94 78 00

Sullissivik
Qaanaaq
B-44A
3971 Qaanaaq
Tlf: 94 78 00

Sullissivik
Qasigiannguit
Box 113
3951Qasigiannguit
Tlf: 94 78 00

Sullissivik
Qeqertarsuaq
Box 513
3953 Qeqertarsuaq
Tlf: 94 78 00

Sullissivik
Upernavik
B-915
3962 Upernavik
Tlf: 94 78 00

Sullissivik
Uummannaq
Box 200
3961 Uummannaq
Tlf: 94 78 00
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Angallatit talittarfinniittut

Fartøjer på havnen

Royal Arctic Havneservicep angallatit makku januarip aappaaniit
januarip 15-a ilanngullugu talittarfimmiittussat nalunaarsorsimavai:

Royal Arctic Havneservice har registreret følgende fartøjer på havnene i
perioden fra den 2. januar til og med den 15. januar:

Ilulissat

Ilulissat

Qasigiannguit

ARINA ARCTICA
Tikissaaq: 2. januar
Aallassaaq: 2. januar
Siunertaq: Usingiarneq/
usilersorneq

ARINA ARCTICA
Ankomst: 2. januar
Afrejse:
2. januar
Ankomst: 9. januar
Afrejse:
9. januar
Formål:
Losning/lastning

ARINA ARCTICA
Ankomst: 2. januar
Afrejse:
2. januar
Formål:
Losning/lastning

Upernavik

Aasiaat

Ingen registrerede anløb

Ingen registrerede anløb

MARKUS
Ankomst: 8. januar
Afrejse:
9. januar
Formål:
Losning/lastning

Uummannaq

ARINA ARCTICA
Tikissaaq: 2. januar
Aallassaaq: 2. januar
Tikissaaq: 9. januar
Aallassaaq: 9. januar
Siunertaq: Usingiarneq/
usilersorneq

Aasiaat
MARKUS
Tikissaaq: 8. januar
Aallassaaq: 9. januar
Siunertaq: Usingiarneq/
usilersorneq

Qasigiannguit

Uummannaq
Ingen registrerede anløb

Takussutissat Royal Arctic Linep nittartagaani
sisamanngornermi decembarip 19-ani aaneqarput.
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Upernavik

Ingen registrerede anløb

Oversigten er hentet fra Royal Arctic Lines
hjemmeside torsdag den 19. december.
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Oqarasuaatit angallattakkat tamarmik

Akikinnerpaajujuaannarnissaanut
qularnaveeqqusigaapput
Unammillertitsinniit 50 kr.-mik
akikinnerujuaannarpugut

Prisgaranti

– på alle mobiltelefoner
Unammillersitta akigititaat sapaatit akunneri tamaasa misissortarpavut
Vi checker konkurrenternes priser - hver uge

Aasiaat
Lynge Olsen reklame & kommunikation A/S
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Ilulissat

Lynge Olsen reklame & kommunikation A/S

Altid minimum 50 kr. billigere end konkurrenterne!

www.pisiffik.gl
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Lynge Olsen reklame & kommunikation A/S
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www.pisiffik.gl
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Ujaqqat Avannaaneersut nalilerujussuit pingasut
Ujaqqat nunatsinnit tamanit nassiunneqarsimasut 858-it akornanni naleqarnerpaat naliliisartunit nassaariniarneqalermata Avannaa
ajugaasut akornanni qaffasissumik inissisimaffeqarpoq.
Ajugaasoq tassaavoq Upernavimmeersoq
Niels Berthelsen, Attup Nassuttuullu paavata
akornanni qeqertami Kangermi ujaqqamik
pissanganartumik, 55.000 koruuninik akileraarutitaqanngitsunik akissarsitinneqartumik,
nassaartoq.
Niels Berthelsen ilaqutaalu aasaq Maniitsumi 70-iliisumut qaaqqusaasimapput, aqqutaanili silarlunnera pissutigalugu Kangermi
sapernusariaqarsimallutik.
– Asimiinnerit tamaasa ujaqqanik pissanganartunik ujaasisarpunga, Niels Berthelsen
oqaluttuarpoq.
– Suut isiginiartarpigit?
– Ujarak pinniinnerutillugu manngertorninerutillugulu pitsaanerpaasarpoq, taamaappammi ujarak nalilimmik arlaanik imaqarsimassammat, Niels Berthelsen oqarpoq.
Niels Berthelsenip nassiussaa ujarak nalilii-

sut naapertorlugit Attup kujataani koboltimik,
kanngussammik aqerlumillu maannamut
ilisimaneqanngitsumik peqarfeqarneranut
takussutissaavoq.

Akissarsiassat pingaarnerit sisamaat 5.000
koruuninik akileraarutitaqanngitsunik
aningaasartalik: Uummannameersoq Sara
Kristiansen ujaqqamik Uummannameersumik
flusspatimik zinkimillu qaffasissumik 4,05
procentimik akulimmik nassiussivoq.
4. præmie på 5.000 skattefrie kroner: Sara
Kristiansen fra Uummannaq indsendte en sten fra
Uummannaq med flusspat og et højt indhold af
zink på 4,05 procent.

Leiff Josefsen

Kurt Kristensen

Leiff Josefsen

ALL.

Akissarsiassat pingaarnersaat 55.000
koruuninik akileraarutitaqanngitsunik
aningaasartalik: Upernavimmeersoq
Niels Berthelsen ujaqqamik qeqertamit
Kangermeersumik koboltimik 0,2 procentimik,
kanngussammik 0,25 procentimik aqerlumillu
qaffasissumik akulimmik nassiussivoq.
1. præmie på 55.000 skattefrie kroner: Niels
Berthelsen fra Upernavik indsendte en sten fra
øen Kangeq med 0,2 procent kobolt, 0,25 procent
kobber og forhøjede værdier af bly.

AF

Kurt Kristensen

Nordgrønland stod højt på vinderlisten, da
dommerkomiteen fandt de mest værdifulde
af de 858 stenprøver fra hele Grønland, som
amatørgeologer har indsendt til mineraljagten
Ujarassiorit 2013.
Vinder blev Niels Berthelsen fra Upernavik,
som på øen Kangeq mellem Attu og udmundingen af Nordre Strømfjord fandt en spændende
sten, som blev præmieret med 55. 000 skattefrie kroner.
Niels Berthelsen og familien var i sommers
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inviteret til 70 års fødselsdag i Maniitsoq, men
måtte på grund af dårligt vejr undervejs gøre
ophold på Kangeq.
– Hver gang, jeg kommer ud i naturen, leder
jeg efter spændende sten, fortæller Niels Berthelsen.
– Hvad ser du efter?
– Jo grimmere og mere rusten desto bedre,
for så må stenen indeholde et eller andet værdifuldt, siger Niels Berthelsen.
Niels Berthelsens sten er ifølge dommerkomiteen tegn på en hidtil ukendt forekomst af
kobolt, kobber og bly i området sid for Attu.

Leiff Josefsen

Tre værdifulde sten fra Nordgrønland
Akissarsiassat pingaarnerit pingajuat 10.000
koruuninik akileraarutitaqanngitsunik
aningaasartalik: Niaqornaarsummeersoq
Johannes Jeremiassen ujaqqamik misissugassamik
Nuussuup kangisissuaneersumik aqerlumik
32,5 procentimik, zinkimik 0,89 procentimik
aatsitassanut akuiagassunut tonsimut ataatsimut
sølvimik 238 grammimik akulimmik nassiussivoq.
3. præmie på 10.000 skattefrie kroner:
Johannes Jeremiassen fra Niaqornaarsuk
indsendt en stenprøve fra den østligste del af
Nuussuaq-halvøen med 32,5 procent bly, 0,89
procent zink og 238 gram sølv pr. tons malm.
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SNEDKER- TØMRERFIRMA

A n g a l a n i s s at A n g a l at i t s i v i k

Ulumut isumagitiguk
Book din rejse hos Ulu Travel

FRITZE & SØN ApS.
Nybyggeri – Reparationer - Totalentreprise -Glasproduktion

Sanasut/inaarsaasut
Tømrer/snedker

Nunatsinni nunarsuullu sinnerani angalanerit

Igalaat
Termoruder

Biilinik attartorneq il.il.

Neqerooruteqarsinnaavugut
Vi giver gerne et tilbud

Unnuinerit
Angalanermi sillimmasiineq

Rejser i Grønland samt rejser til udlandet
Overnatning
Rejseforsikringer

Ammarsarfiit/Åbningstider: Ataa./Man. - Tall./Fre. 10:00 - 16:00

Ilulissat:
Qaanaaq:

tlf. 534415
tlf. 971225 - 594225

e-mail: ilulissat@fritze.gl
e-mail: fritze@greennet.gl

BANG.GL

Billeje m.m.

Kalaallit Nunaat tamakkerlugu nassiussisinnaavugut / Vi sender til hele Grønland

Ilulissat Marine Service ApS
TLF. 94 33 10 – 54 38 34

KAMPAGNE TILBUD

EFTERÅRS TILBUD
DORADO EFI 60 XSR
MORENA EFI 70 XSR
MARLIN EFI 100 XSR
TARPON EFI 115 XSR
KILLER WHALE 150 XSR

DF50TL
DF90ATX
DF150ATL
DF200TL
DF225TX
DF250TX

KR. 42.990 ,KR. 49.990 ,KR. 53.990 ,KR. 63.990 ,KR. 79.990 ,-

KR. 38.990 ,KR. 56.990 ,KR. 78.990 ,KR. 98.990 ,KR. 113.990 ,KR. 123.990 ,-

Poca 600 GR
Poca 570 GR
Poca 550 GR
Poca 500 GR

SOORUNAMI AQUUTIT ULIATORTUT GPS VHF PITSASSUIT TUNINIARPAGUT.
Sap. akunn. 01 2014 | UKIOQ 3
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Tamanut ammasumik tusarniaaneq

quppersagaa (qaasuitsup.odeum.com) aqqutigalugu
allassinnaavat. Tassunga aamma fil-mik ilanngusKommuneplani 2014-26 sapaatip akunnerini arfineq
saqarsinnaavutit. Aammattaaq suli periarfissaavoq
pingasuni tusarniaassutigineqarpoq. Piffissap taassuma iluani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, akissutigisat najugarisarni Sullissivimmut tunniutissalpisortat sullissivii, peqatigiiffiit allallu – oqaaseqaatinik lugu imaluunniit Kommunimut nassiullugu.
Tusarniaaffissaliussaq qaangiuppat kommunalbesallannguutissatullu siunnersuutinik saqqummiustyrelsip naammagittaalliuutit allannguutissatullu
saqarsinnaapput.
siunersuutit suleriarissavai, tamatumalu kingorna
Nutaatut, tusarniaassummut akissuteqaatiginiakkat
siunnersuut inaarutaasumik aaliangiiffigineqassaaq.
kommunimut toqqaannartumik kommuneplanip

Maannakkorpiaq Kommuneplani
2014-26 nutaaq ataatsimoortoq tusarniaassutigineqarpoq. Illoqarfinnut,
nunaqarfinnut asimullu, siumut isigaluni tigussaasumik pilersaarusiamik
ineriartornissamillu, ersersitsisuuvoq.
Pilersaarusiorneq, immikkoortuni
nunaminertat sumiiffiillu ataasiakkaat,
ataqatigiissumik anguniagaqarnerannik qulakkeerinnittoq.
”Inuunermut inissaqarpoq”
Qaasuitsup Kommuniata oqaasinnaaraa ”Inuunermut inissaqarpoq”, taannalu tassaavoq takorluukkat naleqartitallu tapiliullugit, kommunip naleraa.
Taamaattumik politikkit suliniutillu tamarmik, takorluukkat kommunillu naleqartitaasa sisamaasut
piviusunngortinneqarnissaannut, sammitinneqassapput: Ataatsimoorneq, Ilinniarneq, Amerlassuseq
Tikikkuminartuunerlu.
Tamannalu kommuneplanemi nutaami aamma
atuuppoq, taamaattumillu pilersaarut ilisaritipparput, kalaallisut, qallunaatut tuluttullu, taamaalilluni nunarsuup teqeqquiniit amerlasuniit qimerloorneqarsinnaanngorlugu.
Pilersaarutip nutaap, innuttaasut, suliffeqarfiit,
kommunillu nammineq aqutsisoqarfia, kommunimi malittarisassat ineriartornermilu periarfissat pillugit, paasissutissanik ataatsimoortumik
periarfissippai, allaaseralugulu kommunip qanoq

iliorluni, immikkoortoqarfinni assigiinngitsuni
siunniussani takorluukkanilu, piviusunngortinniarnerai.
Kommuneplani 2014-26-p kommuniusimasut
arfineq pingasut pilersaarutaat taarserpai. Alloriarneq kommuneplanimullu ataatsimoorluni toqqammaviusumik aallartiffik 2011-p upernaavani
2020-mut Pilersaarutikkut aaliangiunneqarpoq.

Kommuneplani sumut atorneqassava?
Illit innuttaasutut takusinnaavatit, pilersaarutit
sorliit ilinnut attuumassuteqarnersut (soorlu
meeqqerivinni inissat, aqquserniassanik pilersaarutit il.il.), kiisalu nunaminertami illit najugarisanni suut atuuttuunersut. Kommuneplani
tigussaasumik atorsinnaavat takuniarlugu illugisavit eqqaani susinnaanersutit aamma susinnaannginnersutit, assersuutigalugu allileriniaruit,
aneerasaartarfiliorniaruit imaluunniit angallatitvit
inissiffigisinnaasaanik pissarsioruit.
Suliffeqarfittut aammattaaq uani takusinnaavat,
inuussutissarsiutinut sanaartornissanullu periarfissaat suunersut. Nunaminertat siunertanut
immikkut ittunut atugaapput imaluunniit
atorneqarsinnaaneri sanaartorfigineqarsinnaanerilu killeqarlutik.
Kommuneplani nutaaq kikkunnit tamanit
iserfigiuminartuuvoq. Digitaliunermi saniatigut,
aaliangersakkanik katersaqarpoq ilassutigineqarsimasut ilangullugit, taamaalilluni tamatigut
“maannakkorpiaq atuuttut”, quppernermi takuneqarsinnaajuaannarput.
Kommuneplani pillugu paasissutissat
Kommuneplani kommunimi nunaminertat
ineriar-tortinneqarnerannut atorneqarnissaannullu pilersaarutitut pingaarnertut isigineqarsinnaavoq, imaaralu kommuni tamakkerlugu aamma
illoqarfinnut nunaqarfinnullu ataasiakkaanut
anguniakkat, maleruagassat aaliangersakkallu.
Kommuneplanimi ataatsimoortillugit paasisaqarfigalugillu takusinnaavatit, kommunip qanoq iliorluni immikkoortortani assigiinngitsuni siunnerfini
takorluukkanilu piviusunngortinniarnerai.
Nunaminertat assigiinngitsut katillutik 795-upput
tamarmik immikkut aaliangersagartalillit nunaminertamut pilersaarutitallit (assersuutigalugu
angallannerup isumagineqarnera, illulioriaatsit,
sanaartornermi atortunik atuineq, uningaarfissiallu pillugit).
Kommuneplanip quppersagaani (qaasuitsup.
odeum.com) nunap assingi iluaqutigalugit ajornaatsumik nassaarisinnaavatit nunaminertanut
ataasiakkaanut aaliangersakkat, innuttaasutullu
tassani takusinnaavat, illit nammineq eqqarnut
suut atuuttuunersut.
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Sooq malittarisassat taama amerlatigaat?
Qaasuitsup Kommunianiipput illoqarfiit nunaqarfiillu 40-t, tamarluinnarmik nunaminertanut
immikkut atuuffissalinnut aggulunneqarsimasut,
soorlu illuliorfissanut, inuussutissarsiutinut,
sunngiffimmi ingerlatsivinnut imalunniit angallannermi periarfissanut.
Aammattaaq asi atorneqarfissanut assigiinngitsunut aggulunneqarsimavoq, tamatumani aamma
ataatsimut aaliangersakkat arlalissuit kommuni
tamakkerlugu atuupput.
Tamakkua ataatsimoortumik qulakkeerinneqataapput, illuliat sanaartukkallu politikkikkut
pilersaarummik pingaarnermik tunngaveqarlutik ingerlanneqarnissaannik, sumiiffini pissutsit
mianeralugit, kiisalu illoqarfinni/nunaqarfinni
ataasiakkaani, kommunilu ataatsimut isigalugu,
ineriartorneq aallaavigalugu. Siunertarineqarpoq
innuttaasut ataasiakkaat periarfissaasa pitsaanerpaamik illersorneqarnissaat, siunissamilu illoqarfimmi inissaqassutsimik pitsaasumik pilersitsinissamut periarfissiuinissaq.

Innuttaasut atuuffii
Kommuneplani pitsaasoq aammattaaq innuttaasunit, kiisalu sumiiffimmi iliniakkatigut
ilisimasanik patajaatsunik aallaveqarpoq, politikkikkut aaliangernerni pingaarnersiuinernilu toqqammavittut atorneqartunik. Taamaattumik illoqarfiit nunaqarfiillu tamakkingajavillugit, sulianik
ilinniagallit, sumiiffinni suleqatit, innuttaasut,
peqatigiiffiit suliffeqarfiillu, apeqqarissaarnerit,
innuttaasunik ataatsimiititsinerit workshoppertitsinerillu aqqutigalugit, suliami akuutissimavagut.
Tamanna kommuneplanimi digitaliusumi annertunerusumik atuarsinnaavat.
Kommuneplanimut siunnersuut tamanut ammasumik tusarniaassutigineqarpoq piffissami 4. Decembari 2013-miit 10. Februaari 2014-i ilanngullugu, innuttaasut, peqatigiiffiit, suliffeqarfiit allallu
tusarniaassummut akissuteqarsinnaapput.
Uge 01 2014 | ÅRGANG 3

Qaasuitsup Kommuniata ataatsimoortumik
pilersaarutaa nutaaq
Ny samlet plan for Qaasuitsup Kommunia
Kommuneplani 2014-26 | Kommuneplan 2014-26

SIUNNERSUUT | FORSLAG

Lige nu er den nye samlede Kommuneplan 2014-26 i høring. Den viser
retningen for den fremadrettede
fysiske planlægning og udvikling i
byer, bygder og det åbne land. En
planlægning, der sikrer sammenhæng
med målsætninger for sektorområderne og de enkelte lokaliteter.
”Plads til at leve”
”Plads til at leve” er Qaasuitsup Kommunias
motto, som sammen med vision og værdier er
kommunens pejlemærke. Alle politikker og indsatser skal derfor sigte mod at realisere visionen
og afspejle kommunens fire værdier: Fællesskab,
Læring, Mangfoldighed og Gæstfrihed.
Det gælder også for den nye kommuneplan og
også derfor præsenterer vi planen på både grønlandsk, dansk og engelsk, så den kan tilgås fra
mange verdenshjørner.
Den nye plan giver borgere, virksomheder og
kommunens egen administration et samlet
overblik over regler og udviklingsmuligheder i
kommunen og beskriver, hvordan kommunen vil
virkeliggøre sine strategier og visioner inden for
de forskellige sektorområder.
Kommuneplan 2014-26 erstatter de 8 tidligere
kommuners planer. Afsættet og det fælles udgangspunkt for kommuneplanen blev vedtaget i
Planstrategi 2020 i foråret 2011.

Hvad skal jeg bruge kommuneplanen til?
Du kan som borger se, hvilke planer der er nær
dig (fx plads til børneinstitutioner, planer om nye
veje osv.), og hvad der gælder i dit område. Helt
konkret kan du bruge kommuneplanen til at se,
hvad du må og ikke må i dit boligområde, fx hvis
du vil lave en tilbygning, en terrasse eller finde en
plads til din båd.
Sap. akunn. 01 2014 | UKIOQ 3

Som virksomhed er det også her, du kan se, hvilke
erhvervs- og byggemuligheder der findes. Nogle
delområder har særlige formål eller begrænsninger i forhold til anvendelse eller byggeriet.
Den nye kommuneplan bliver lettere tilgængelig
for den enkelte. Udover at den nu er digital,
samler den også bestemmelser og tillæg fra
tidligere, så det altid er “det der gælder”, der står
på hjemmesiden.

Hvorfor så mange regler?
I Qaasuitsup Kommunia er der 40 byer og bygder,
der alle er delt op i delområder med forskellige
anvendelsesmuligheder, fx til boliger, erhverv,
fritidsanlæg eller infrastruktur.
Det åbne land er også opdelt i anvendelseskategorier, og dertil gælder en række generelle
bestemmelser for hele kommunen.
Alt dette er med til at sikre, at byggeri og anlæg
sker ud fra en overordnet politisk plan, under
hensyntagen til de lokale forhold, samt med
udgangspunkt i udvikling af både den enkelte by/
bygd og kommunens helhed. Formålet er også at
beskytte den enkelte borgers muligheder bedst
muligt, og skabe mulighed for gode byrum for
fremtiden.

Fakta om kommuneplanen
Kommuneplanen kan betragtes som den overordnede plan for udvikling og anvendelse af
arealer i kommunen og indeholder mål, retningslinjer og bestemmelser for hele kommunen og for
de enkelte byer og bygder.
Du kan i kommuneplanen få et samlet overblik
og se, hvordan kommunen vil virkeliggøre sine
strategier og visioner inden for forskellige sektorområder.
I alt er der 795 forskellige delområder med hver sin
delområdeplan med tilhørende bestemmelser (fx
om trafikbetjening, bebyggelsestyper, materialebrug, opholdsarealer).
På Kommuneplanens hjemmeside (qaasuitsup.
odeum.com) kan du vha. interaktive kort nemt
finde bestemmelserne for hvert delområde, og her
kan du som borger se, hvad der gælder for dit eget
lokalområde.

En god kommuneplan tager også udgangspunkt
i borgerne og i lokalt og fagligt forankret viden,
som grundlag for de politiske beslutninger og

prioriteringer. Derfor har vi samarbejdet med
fagpersoner og lokale medarbejdere og inddraget borgere, foreninger og virksomheder gennem
interviews, borgermøder og workshops i næsten
alle byer og bygder. Du kan læse mere om dette i
den digitale kommuneplan.
Kommuneplanforslaget er nu sendt i offentlig
høring i perioden fra den 4. december 2013 til og
med den 10. februar 2014, hvor borgere, foreninger, virksomheder mm. kan komme med deres
høringssvar.

Offentlig høring
Kommuneplan 2014-26 er i høring i 8 uger. I den
periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte bemærkninger
og ændringsforslag.
Som noget nyt kan du skrive dit høringssvar direkte
til kommunen gennem kommuneplanens hjemme-

side (qaasuitsup.odeum.com). Her kan du også
vedhæfte filer. Du kan også stadig aflevere dit svar
til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.
Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Borgernes rolle

19

Spørgsmål om dig
1) Illoqarfimmi/ nunaqarfimmi sorlermi najugaqarpit?
Akissut:
2) Qassinik ukioqarpit?
0-16 ukiut
17-24 ukiut
25-64 ukiut
65+
3) Suiaasuseq?
Angut
Arnaq

Apeqqutit eqqoriagassat (saqqummiussat
takukkit):
4) Qaasuitsup Kommuniani illoqarfiit nunaqarfiillu
katillutik qassiuppat?
a: 38
b: 39
c: 40
5) Kommunimi nunaminertat katillutik qassiuppat?
a: 126
b: 795
c: 10.534
6) Tusarniaassummut akissut sumut TUNNIUNNEQARSINNANNGILA?
a: Pisiffik / Pilersuisoq
b: Sumiifinni Sullissivik / Qitiusumik
sullissivik
c: Kommuneplanip quppersagaani
(http://qaasuitsup.odeum.com/)
7) Qaasuitsup kommuniata naleqartitai sisamat,
eqqortinniarsarisagut suuppat?
a: Kiffaanngissuseq,Naligiissitaane,
Qatann gutigiinneq aamma Qaleralik
b: Ataatsimoorneq, Ilinniarneq, Amerlassuseq, Tikikkuminartuuneq
c: Namminissarsiorneq, Uninngaannarneq, Killeqanngitsumik piniarneq,
Matoqqasuuneq.

8) Kikkut aaliangissavaat/kommuneplani inaarutaasumik akuerissavaat?
a: Qaasuitsup Kommuniani
kommunalbestyrelsi.
b: Sanaartornermut Avatangiisinullu
Ingerlatsivimmi sulisut.
c: Naalakkersuisut aamma Namminersorlutik Oqartussat.

Apeqqutit eqqoriagassat (kommuneplanip quppersagaa alakkaruk):
9) ommuneplani nutaaq digitaliuvoq taamaattumillu namminerisaminik quppersagaqarluni.
Kommuneplanip quppersagaata saqqaani kikkut
takuneqarsinnaappat?
(Takuuk qaasuitsup.odeum.com)
a: Aalisartoq poca600-miittoq aamma
qivittoq
b: Ole Dorph meeqqallu nuannaartut
pingasut
c: Aleqa Hammond niisimaarlu
10) Kommuneplanip imarai kommunip inoqarfiinut nassuiaatit anguniakkallu. Kommunimi
inoqarfiit tamarmik allaaserineqarpaat? (Takuuk
qupperneq ’Illoqarfiit- aamma nunaqarfiit pilersaarutaat’).
a: Naamik, taamaallaat illoqarfiit
8-t allaaserineqarput.
b: Naamik, taamaallaat illoqarfiit nunaqarfiillu anginerit allaaserineqarput.
c: Suu, illoqarfiit nunaqarfiillu tamarmik
allaaserineqarput.
11) Illoqarfinni nunaqarfinnilu nunaminertat immikkoortunut tallimanut aggugaapput, takkualu
nunap assingani takusinnaavatit.’Nunaminertat
illuliorfiusimasut’ naqinneq ilisarnaatat sunaava
aamma qanoq qalipaateqarpa?
(Takuuk qupperneq ’Illoqarfiit- aamma nunaqarfiit pilersaarutaat’).
a: Nunaminertat illuliorfiusimasut ilisarnaatigaat A aappaluttoq
b: Nunaminertat illuliorfiusimasut ilisarnaatigaat B tungujortoq
c: Nunaminertat illuliorfiusimasut ilisarnaatigaat E qasertoq

Qagugu peqataasinnaavit?

Kina ajugaasinnaava?

Online’kkut peqataassaguit (kommuneplanip
qupperneratigut: http://qaasuitsup.odeum.com/
taava akissutissat kingusinnerpaamik 10. Februaari 2014 nal. 24:00 nassiutereersimassavat.
Akissutitit pappiliaq una krydsilersorlu akissagukkit, taava taanna sumiiffinni Sullisivimmut
tunniutereerneqassaaq kingusinnerpaamik 10.
Ferbruaari nal. 12:00.

Unammineq naammassippat ajugaasut tallimat
makinneqassapput. Unamminermi peqataasut
akornanni, eqqortunik amerlanerpaanik akisimasut, akissarsiassanik makitsissutigitissavagut.
Ajugaasut toqqaannartumik attavigineqassapput
kommuneplanillu qupperneratigut nalunaarutigineqarlutik. Trækning vil være den 1. marts
2014 Makitsisoqassaaq 1. Marsi 2014. Ajugaasoq
telefonikkut toqqaannartumik ilisimatinneqassaaq. Ajugaasoq ajugaanera pillugu, Pilersaarusiortarfimmiit kingusinnerpaamik ullut 14-t
qaangiunneranni attavigineqarsinnaasimanngippat, taava ajugaasup akissarsiassani annaasavaa,
ajugaasumillu nutaamik makitsisoqaqqissaaq.

Kikkut peqataasinnaappat?
Unammineq Qaasuitsup Kommuniani najugalinnut tamanut ammavoq.
Pilersaarusiortarfimmi sulisut (Pilersaarusiortarfik aamma Nunaminertanik aqutsivik) unamminermi ajugaatinneqarsinnaanngillat.

20

Mikisumik allatat
Inuk ataaseq ataasiinnarmik akissuteqassaaq

Kommuneplani 2014-26 | Kommuneplan 2014-26
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12) Kommunimi innuttaasut qanoq amerlatigisut nunaqarfinni najugaqarpat? (takuu qupperneq ’Takorluugaq aamma siunnerfilersuutit
pingaarnerit>Killiffiup allaaserinera)
a: 12 %-it missingi
b: 24 %-it missingi
c: 36 %-it missingi
13) Suna nunaminertamik qinnuteqaatigineqartariaqanngila, allakkatigulli akuersissumik
piniunneqaannartariaalluni? (takuuk qupperneq ’
Nunaminertanik agguaassisarneq’)
a: Aneerasaartarfiit, ilassusiinerit aamma
kuffinnut aqqusernerit
b: Illut atorneqarnerisa allanngornerat
c: Sivikitsuinnarmik qaammatit marluk
ataallugit nunaminertamik atuineq.

Kommuneplani pillugu apeqqutit nalinginnaasutgenerelt
14)Kommuneplanip quppernera alakkarnikuuiuuk? (qaasuitsup.odeum.com)
a: Suu, tusarniaanerup nalaani siusinnerusukkut alakkrnikuuara.
b: Suu, apeqquteqarnermut atatillugu
c: Naamik, suli.
15)Kommuneplani nutaaq digitaliusoq qanoq
isumaqarfigaajuk? (Akissutigineqartut kommuneplanip pitsanngorsarneqarnerani atorneqassapput, tusarniaassummulli akissutitut immikkut
isigineqassanatik.)
Akissutissat ataani allaguk:

16) Pillugu unamminermut peqataarusukkuit, atit,
telefonivit normua aamma email-ivit adressia uani
allaguk:
Ateq:
Tlf:
Email:

17)Kommuneplani pillugu apeqquteqarfigalutit
attavigisinnaavitsigiit?
Aap
Naagga
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Kommuneplanip-apersuineranut peqataagit KOMMUNPLANIT
ILIKKARUK akissarsiassallu tallimaasut ilaat ataaseq akissarsiaralugu
Deltag i Kommuneplan-quizzen KEND DIN KOMMUNEPLAN
og vind én af 5 præmier
Spørgsmål om dig
1) I hvilken by/ bygd bor du?
Svar:

2) Hvor gammel er du?
0-16 år
17-24 år
25-64 år
65+ år
3) Hvad er dit køn?
M
K

Quiz-spørgsmål (kig i opslaget):
4) Hvor mange byer og bygder er der i alt i
Qaasuitsup Kommunia?
a: 38
b: 39
c: 40
5) Hvor mange delområder er der i alt i kommunen?
a: 126
b: 795
c: 10.534
6) Hvor kan man IKKE aflevere sit høringssvar?
a: I Pisiffik / Pilersuisoq
b: På det lokale Sullissivik /
Servicecenter
c: På Kommuneplanens hjemme
side (qaasuitsup.odeum.gl)
7) Hvad er Qaasuitsup Kommunias fire værdier,
som vi forsøger at stræbe efter?
a: Frihed, Lighed, Broderskab og
Hellefisk
b: Fællesskab, Læring,
Mangfoldighed, Gæstfrihed
c: Egoisme, Stilstand, Fri Fangst,
Lukkethed.
8) Hvem beslutter/godkender den
endelige kommuneplan?
a: Kommunalbestyrelsen i
Qaasuitsup Kommunia.
b: Medarbejderne i Forvaltning for
Anlæg og Miljø.
c: Naalakkersuisut og Selvstyret.
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Quiz-spørgsmål (kig på kommuneplanhjemmesiden):
9) Den nye kommuneplan er digital og har derfor
sin egen hjemmeside. Hvem kan man se på
Kommuneplan-hjemmesidens forside?
(http://qaasuitsup.odeum.com/)
a: En fisker i en Poca600 og en qivitoq
b: Ole Dorph og 3 glade børn
c: Aleqa Hammond og julemanden
10) Kommuneplanen indeholder en redegørelse
og målsætninger for kommunens bosteder. Er der
en beskrivelse for alle bosteder i kommunen?
(Se fanebladet ’By- og bygdeplaner’).
a: Nej, der er kun beskrivelse af de
8 byer.
b: Nej, der er kun beskrivelse af
byerne og de største bygder.
c: Ja, alle byer og bygder er
beskrevet.
11) Delområderne i byer og bygder er inddelt i
fem kategorier, som også kan findes på de interaktive kort. Hvilket bogstav og farve ’Boligområderne’? (Se fanebladet ’By- og bygdeplaner’).
a: Boligområderne har kategorien
A og er røde
b: Boligområderne har kategorien
B og er blå
c: Boligområderne har kategorien
E og er grå
12) Hvor stor en andel af kommunens borgere bor
i en bygd? (se fanebladet ’Vision og hovedstruktur
>Statusbeskrivelse)
a: Ca. 12 %
b: Ca. 24 %
c: Ca. 36 %
13) Hvad behøver man IKKE søge arealtildeling til,
men blot indhente skriftlig tilladelse? (se fanebladet ’Arealtildelinger’)
a: Terrasser, tilbygninger og
stikledninger
b: Ændret anvendelse af
bygninger
c: Kortvarig arealanvendelse
under 2 måneder.

Spørgsmål til kommuneplanen generelt
14) Har du besøgt Kommuneplanens hjemmeside? (http://qaasuitsup.odeum.com/)
a: Ja, jeg har besøgt siden tidligere
i høringsperioden.
b: Ja, i forbindelse med quizzen
c: Nej, stadig ikke.

15) Hvad synes du om den nye digitale Kommuneplan? (Besvarelserne bruges til at forbedre
kommuneplanen, men betragtes ikke som selvstændige høringssvar.)
Skriv svar nedenfor:

16) Har du lyst til at deltage i konkurrencen bedes
du skrive navn, telefonnummer og e-mailadresse
her:
Navn:
Tlf:
Email:
17) Kan vi eventuelt kontakte dig med et
spørgeskema om Kommuneplanen?
Ja
Nej

Hvornår kan du deltage?
Deltager du online (via kommuneplanens
hjemmeside: http://qaasuitsup.odeum.com/
skal du indsende din besvarelse den 10. februar
2014 senest kl. 24:00.
Afleverer du din besvarelse ved at afkrydse i
denne papirversion, skal den være afleveret på
din lokale Sullissivik den 10. februar senest kl.
12:00.

Hvem må deltage?
Konkurrencen er åben for alle bosiddende i
Qaasuitsup Kommunia.
Ansatte i Planafdelingen (Plankontoret og
Arealadministrationen) er udelukket fra at vinde
i konkurrencen.

Hvem vinder?
Der udtrækkes 5 vindere ved konkurrencens afslutning. Vi trækker lod om præmierne blandt
de deltagere, der har fået flest rigtige svar.
Vinderne vil blive kontaktet direkte og opslået
på kommuneplanens hjemmeside.
Trækning vil være den 1. marts 2014. Vinderen
får direkte telefonisk besked. Såfremt Planafdelingen ikke kan komme i kontakt med vinderen
senest 14 dage efter, at vinderne er fundet, mister vinderen retten til præmien og en ny vinder
vil blive udtrukket.

Det med småt
Kun en besvarelse pr. person

21

OQALLINNEQ | DEBAT

2013-imi qipoqqartassanik
agguaasseqqinneq

Kangaatsiami
ajornartorsiutit
Naluneqanngitsutut upernaap
ukiallu ingerlanerani, aalisarnermut piniarnermullu tunngasut
Inatsisartuni Siumup gruppiani
initoorujussuarmik sammisimavagut, taamaakkaluartoq annerusumik alloriarnermik pisoqarsimanngilaq.
Kisiannili oqaatigissavara Aalisarnermut Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisup siunissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu pilersaarutai amerlanertigut tapersersorakkit.
Ajornartorsiulli uaniippoq; ullumimut aqagumullu pilersaarutinik
iluarsiissutissanik takussaasoqanngimmat.
Maani Kangaatsiap qanitaani
sivitsuuttumik tunitsiveqarniarnikkut assorujussuaq ajornartorsiortoqarpoq, minnerunngitsumillu
ukiap imaalinerani anorit paarlakaatiinnalerfianni inuunertik ulorianartorsiortillungu pisaminnik
kilomiitererpassuit atorlugit assartuineq ingerlappaat tapiiffigineqa-

ratik, nalunngisatsitullu saarulliup akia appasissorujussuuvoq.
Maani Niaqornaarsummi maannamut qaammatip affaa sinnerlungu tunisassiorfik matoqqavoq
tarajussaqannginneq pissutingalugu.
Novembarip aqqarngani taratsunik noqqaasoqarsimasoq tunitsivimmit ilisimatinneqarpunga,
umiarsuakkullu kingullikkut decembarip 16-nni aatsaat tikinniartut paasitinneqarlunga.
Aalisarnikkut inuutissarsiorneq
tapersersorniarlungu pisussaasut
piaartumik iliuuseqartariaqalerput, inuup inuuneranik akeqartinnagu.
Iliuuseqartussallu tassaapput
Aalisarnermut Piniarnermut
Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Karl Lyberth, kiisalu inuiaqatigiit pigisaat tunisassiorfik Royal
Greenland.
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All. Redaktionen

All. Nikolaj Jeremiassen,
Siumut

Problemer i Kangaatsiaq
Det er ikke ukendt, at fiskeri og
fangst har været en stor del af
dagsordenen i Siumuts Inatsisartut gruppe i foråret og efteråret.
Selvom det har fyldt meget er der
alligevel ikke sket fremskridt.
Men jeg vil nævne at jeg for det
meste støtter Naalakkersuisoq
for Fiskeri, Fangst og Landbrugs
planer for fremtiden.
Her er problemet: der findes
ingen reelle planer der vil afhjælpe
på problemerne for i dag og i
morgen.
Der har været problemer med
hensyn indhandlingen her i
Kangaatsiaq omegnen i en længere
periode. Ikke mindst er fiskerne
nødt til at sejle deres fangst mange
kilometer i det kolde og ustabile
vejr, med deres liv på spil, uden
tilskud. Derudover kender vi den

Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik KNAPK aamma KANUKOKA isumasioreerlugit aalajangiivoq
qipoqqaat pingasut pisassat 2013-imi sinneruttut agguaateqqinneqassasut.
Qaasuitsup Kommuneaniit qipoqqaat pisassiissutit marluk suli
pisarineqarsimanngitsut imatut nuunneqarput:
– 1 Kommuneqarfik Sermersuumut Kitaani
– 1 Kommuneqarfik Kujallermut.
Qipoqqarniarneq aallarteqqissinnaanngussaaq kommunit pineqartut ataasinngornermi 16. december agguaasseqqereersimalerpata.
Qeqqata kommuneani qipoqqartassaq ataaseq kommunimi tigummiinnarneqassaaq, taamaattorli aqutsiveqarfik Maniitsoq aamma
aqutsiveqarfik Sisimiut akornanni isumasioqatigiittoqareerpat iluminni agguaasseqqissinnaallutik.
Kitaanut 2013-imi qipoqqartassiissutit tamakkerlutik quliupput,
taakkunanngalu arfineq-marluk pisarineqareerlutik. Angallatit qipoqqarniarnissamut teknikkikkut piumasaqaatinik naammassinnissimasutut akuerineqarsimasut 31. decemberip tungaanut qipoqqarniarsinnaanerat tusagassiuutitigut nalunaarummi oqaatigineqarpoq.
Angumerineqarsinnaassanersorlu apeqqutaaginnalerpoq.

meget lave indhandlingspris på
torsk.
Her i Niaqornaarsuk har fiskefabrikken været lukket i halvanden
måned på grund af mangel på salt.
Fabrikken har oplyst mig at de har
bestilt salt den 11. november men
at saltet først kan ankomme med
det sidste skib den 16. december
2013.
For at støtte erhvervsfiskerne, er
vi nød til at gøre noget nu, inden
det koster menneskeliv. Og dem
der skal gøre noget er, Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og
Landbrug Karl Lyberth og produktionsvirksomheden Royal Greenland der ejes af befolkningen.

Af Nikolaj Jeremiassen,
Siumut

Fordeling af de sidste
pukkelhvaler i 2013
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har efter samråd med
KNAPK og Kanukoka besluttet at genfordele tre pukkelhvaler, som er
restkvoter for 2013. De fremgår af en pressemeddelelse fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
To pukkelhvalkvoter i Qaasuitsup Kommunea, som endnu ikke er
blevet nedlagt flyttes til følgende:
– 1 til Kommuneqarfik Sermersooq i Vestgrønland
– 1 til Kommuneqarfik Kujalleq.
Fangsten kunne startes, når de respektive kommuner havde lavet
genfordeling den 16. december.
En pukkelhval i Qeqqata Kommunea bibeholdes i kommunen, men
kan genfordeles internt efter samråd mellem forvaltningsområderne
Maniitsoq og Sisimiut.
Den totale pukkelhvalkvote for Vestgrønland for 2013 var på 10 dyr,
hvoraf 7 foreløbig var blevet fanget i midten af december. Fartøjer
med teknisk godkendelse til pukkelhvalfangst kunne fange indtil 31.
december, fremgår det af pressemeddelelsen. Så er spørgsmålet om
man kunne nå det.
Af redaktionen
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Steven Morello
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Nannut pillugit Naalakkersuinikkut
ataatsimeersuarneq Moskva
Nannut illersorneqarnissaannut
aqunneqarnissaannullu isumaqatigiissut Oslo Konvention atsiorneraniit ukiut 40-nngortorsiornermut
atatillugu ministerit oqartussaasut ataatsimeersuarput Moskvami
4. december 2013. Naalakkersuisunut ilaasortaq Karl Lyberth ataatsimeersuarnermi peqataavoq.
Ataatsimiinnermi suleqatigiinnikkut nannut piujuartinnissaannik suliniuteqarnissamut oqaaseqaat Naalakkersuisunit akisussaasunit atsiorneqarpoq. Oqaaseqaat
pingasunik quppernilik imatut
oqariartuuteqarluni aallaartippoq:
»1973-imi nannut piujuartinneqarnisaannut isumaqatigiissummut atsioqataasunut sinniisuusugut, Moskvami, Ruslandimi decem-

barip 4-ani 2013, Nunat Tamalaat
Akornanni Nannut Illersorneqarnissaat Pillugu Ataatsimeersuarnermi naapippugut. Isumaqatigiissutip ukiuni 40-ni atuussimanera
naalagaaffiillu nanoqarfiusut, nunarsuarmi nannut pijuartinneqarnissaannut aqunneqarnissaannullu suleqatigiilluarsimanerat nalliussisipparput. 2013-imi Nunat Tamalaat Akornanni Nannut Illersorneqarnissaat Pillugu Ataatsimeersuarnermi tapersiissutigineqartut nuannaarutigaagut iluunngarlutalu pingaartillutigit. Pisimasut ataqqillugit siunissarlu
eqqarsaatigalugu:
SIUNERSIVARPUT nunat nanoqarfiusut taakkuusut taakkuusariaqartullu oqartussaaffimminni

nannunit aqutsisussat illersuisussallu;
AKUERSAARPARPUT nannunik piujuartitsinermi ilisimatusaarnermillu qularnaarinissarput
ataatsimullu suliniutigisagut
ataatsimoorluta akisussaaffigigatsigit;«
Ministerit ataatsimiinneranni
oqariartuutima pingaarnersaraat
nannunniarnermi nungukkiartuutaanngitsumik atuinerup eqqanaarneqarnissaa, aammalu aalajangersaanerit biologit inassuteqaataannik aammalu atuisut ilisimasaannik aallaveqarnissaat
kiisalu Nunatsinni silaannaap
allanngornerani nanoqatigiinnut
inuuniarfiinullu sunniutaasinnaasut eqqumaffigineqartut aammalu

eqqumaffigineqassasut. Aammattaaq naqissuserpara inuuniarnikkut, aningaasaqarniarnikkut aammalu kulturikkut uagutsinnut
kalaallinut nannut qanoq pingaaruteqartigineri.
Isumaqatigiissutip ulluinnarni
aqutsinermi atuutilersinniarlugu
ukiuni kingullerni 10-ni suliarineqarsimasut nalilersorneqarnerisa
saniatigut, ukiuni 10-ni tulliuttuni nannunik iluaquteqarnermi
illersuinermilu suleriarnissamut
pilersaarutissaq aallaavigalugu,
isumaqatigiissutip atuutilersinniarnerani suut pingaarnersiorlugit suliniutigineqarnissaat nalunaarutigineqarput.
All. Karl Lyberth

Ministermøde om isbjørne i Moskva
I anledning af 40 års jubilæum for
underskrivelsen af Oslo-konventionen om beskyttelse og forvaltning
af isbjørne blev der holdt ministermøde den 4. december 2013
i Moskva, ministrene repræsenterede de lande, som underskrev
konventionen i 1973. Medlem af
Naalakkersuisut Karl Lyberth
deltog i ministermødet.
På mødet blev en deklaration om
fælles indsats omkring isbjørnebevaring underskrevet af de ansvarlige ministrer. Den tre sider lange
deklaration starter med følgende
budskab:
»Vi, repræsentanterne for parSap. akunn. 01 2014 | UKIOQ 3

terne i Aftalen af 1973 om bevaring af isbjørne, mødtes i Moskva,
Rusland, den 4. december 2013
til Det Internationale Forum om
bevaring af isbjørne. Vi markerede
40-årsdagen for aftalen, og fejrede
samarbejdet mellem kyststaterne
til at fremme den internationale
bevarelse og forvaltning af isbjørne. Vi glæder os over og oprigtigt
værdsætter alle de bidrag, som
2013 International Polar Bear Forum om bevarelse og forvaltning af
isbjørne. Med respekt for fortiden
og med hensyn til fremtiden, vi:
ERKENDER kyststaterne er
og bør være de rette forvaltere

og beskyttere af isbjørnen i deres
respektive områder;
ANERKENDER vores fælles
ansvar for at sikre isbjørnebevaring og -forskning og aftalte fælles
indsatser;«
Mit vigtigste budskab på ministermødet var at al fangst af
isbjørne skal foregå under hensyntagen til bæredygtighed, og at
beslutninger træffes under hensyntagen til biologisk rådgivning
og brugerviden, samt at Grønland
tager hensyn til klimatiske ændringers påvirkninger på isbjørnebestande og disses levesteder. Jeg
understregede også den sociale,

økonomiske og kulturelle betydning isbjørnen har for os grønlændere.
Samtidigt med at gøre status
for implementeringen af aftalen
indenfor de sidste 10 år, annonceredes, at landene binder sig på
prioriterede tiltag i form af de
vigtigste emner i Circumpolar
Action Plan for the Conservation
of Polar Bears, som et værktøj
til implementering af aftalen de
næste 10 år.
Af medlem af Naalakkersuisut
for fiskeri, fangst og
landbrug Karl Lyberth
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Juullimi ukiortaassamilu
pilluaritsi !

Vi øn
ju

Sullitat suleqatit kiisalu
sulisuttamanut qujanarsuaq.
Ukiumut nutaassamut
qilanaarpugut!

En s
sa

Ukiumut inuulluaqqusilluta
Vi ønsker Jer en glædelig
jul og et godt nytår!
En stor tak til kunder og
samarbejdspartnere
samt ansatte.
Vi glæder os til det nye år!
Med årets hilsen
Jens & Karl Jensen

CONSTRUCTION

CONSTRUCTION
www.kj.gl
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Vi glæ

Je

