Akileraarutit akillu qaffassanngillat

Tunumi ineriartorneq Kitaa suleqatigalugu
Nuup, Paamiut Tunullu suleqatigiinnerat suli
pitsaanerusinnaavoq annertusarneqarsinnaallunilu,
piginnaasanik nukinnillu suli annertunerusumik
paarlaasseqatigiinnikkut.
Tamanna ilaatigut assersuutigalugu pisinnaavoq
suliassarpassuit aallartinnerisigut sullissisunik
amerlanerusunik atorfinitsitsinikkut,
sullissisunillu pigeriikkanik annerusumik
paarlaasseqatigiittarnikkut. Tasiilami ilaqutariinnut
klassit kommunip pingaarnerutittariaqarai
isumaqarpunga ullumimullu naleqqiullugu
atuakkerisassatigut annerusumik ikiuinissamut
neqerooruteqarluni.

Kommunalbestyrelsimi issiagallartillunga
sulissutigiuassavaa kommunimi akileraarutip
allanngortinneqannginnissaa - ajornanngippallu
siunissami appartinneqarnissaa.
Innuttaasunut naliginnaasunut pingaartorujussuuvoq,
kommunimi akigititaasut qaffannginnissaat.
Missingersuutit isumaqatigiinniutigineqarmata
akinik appaanissamut periarfissarsiortuartarpunga,
periarfissaqartillugu.

IA-mik pitsaasumik suleqateqarnissaq
ingerlaannassaaq
Demokraatit partiinik tamanik suleqateqarnissaa
tapersersortuaannarpara. Immikkulli
nittarsaakkusuppata IA-p Demokraatillu
suleqatigiilluarnerat ukiorpanngortuni kommunimut
iluaqutaasimaqisoq. Kommuninut allanut
maligassiuisuunerput ingerlaannartariaqarpoq!

Justus Hansen

Ammassalimmi (Tasiilami) inunngorpunga
1968-mi, nuliaqarpunga Johanne Bak Hansen,
sisamanillu qitornaqarlunga: Nivi, Niklas, Kevin
aamma Kean.
Kommunalbestyrelsimi ilaasortaavunga
2008-mili, Polaroilimi sulivunga ATV-milu
siulittaasuullunga taamatullu Qamuteralattartut
peqatigiiffiani.
Nuliannguaqarpunga sisamanillu
qitornaqarlunga. Taakkunannga marluk ilagalugit
Tasiilami asaqisanni najugaqarpugut.
Perruualaarutigaara Sermersooq nunami
kommunini nukittunersaammat aamma
kommuninut allanut maligassiuinerput
ingerlaannassaaq.

www.demokraatit.gl

I ngen forhøjelser af skatter og takster

Så længe jeg sidder i kommunalbestyrelsen, vil
jeg kæmpe for at holde kommunalskatten på det
nuværende niveau - Gerne lavere i fremtiden.
Det er meget vigtigt for almindelige borgere, at
de kommunale takster ikke stiger. Jeg har ved
budgetforhandlinger altid set på muligheden for
at skrue ned for priserne, når vi kunne.

Justus Hansen

Udvikling af Øst i samarbejde med Vest

Samarbejdet mellem Nuuk, Paamiut og
Østkysten kan stadigvæk forbedres og
udbygges, med mere udveksling af kompetencer
og ressourcer.
Dette kan for eksempel ske ved at tage fat
på de store sagsbunker og ansætte flere
sagsbehandlere, prioritere mere udveksling af
de eksisterende behandlere. Kommunen bør
også prioritere familieklasser i Tasiilaq, mener
jeg og tilbyde lektiehjælp i højere grad end i dag.

Fortsættelse af det gode samarbejde med IA
Jeg har altid støttet Demokraternes samarbejde
på tværs af alle partier. Men jeg vil fremhæve
det fortrinlige samarbejde mellem særligt IA og
Demokraterne, som kommunen har nydt godt af
i mange år nu. Vi skal blive ved med at være et
forbillede for de andre kommuner!

www.demokraatit.gl

Født i Ammassalik (Tasiilaq) 1968, gift med
Johanne Bak Hansen, far til fire børn: Nivi,
Niklas, Kevin og Kean.
Medlem af Kommunalbestyrelsen siden
2008, ansat i Polaroil og formand for ATV og
Snescooterforeningen.
Jeg har en dejlig kone og fire dejlige børn.
Sammen med de to små bor vi i Tasiilaq, som
jeg elsker.
Jeg er stolt af, at Sermersooq er landets
stærkeste kommune, og vi skal blive ved at
være et forbillede for de andre kommuner.

