Restaurant
Telefon 32 91 90

TLF. 38 39 60 • NUUKUGEAVIS@NUUKUGEAVIS.GL • 25. marts 2020 • Nr. 13

Nuuk:

Politiit tunillaassuunnernik
misissuipput

382010
Silami timersuutit pitsaasut
Priser fra

Kvalitets sportstøj

299 kr.

Gælder ved køb af stel frem til 12.04.20.
Kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter.

Kommuneqarfik Sermersuumit
suliakkiissutit
siuartinneqarlutillu sukkanerusumik
akilerneqartassasut

Nuuk:
Politiet sporer smitte

Sermersooq fremrykker ordrer
og betaler hurtigere
18z

15z

Stort udvalg af Smykker & Ure
Grønlandsk inspiereret smykker
i sølv og Grønlandsk guld
• Forlovelsesringe og Vielsesringe
• Dåbsartikler
• Gravering

Naapittarfik 3 · 31 34 10 · nuuk@isitoptik.gl

S P O R T S T Ø J
T I L B Ø R N

MEEQQANUT
TIMERSUUTIT

382010

2
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Give aways · Gaveartikler · Reklame
artikler · Logomåtter · Firmatøj · Sportstøj ·
Arbejdstøj med eller uden tekst og logo.
Håndtørrer · Udendørsaskebægre
og meget mere
forhandles også

Profilering
af Din
Virksomhed

Alt i indramning - alt i solafskærmning
Malerier - Akvareller - Litografier - Kobberstik
Plakater • Kunsttryk • Luftfotos • Postkort m.m.

ALT I GLAS OG RAMME

TUAPANNGUIT 8
Tlf. 32 13 93 • Mobil 48 26 93
roarc.gl@gmail.com • www.galleri.gl

Tuapannguit 30 · Tlf. 54 99 99

jm@arcticlogo.gl · www.arcticlogo.gl

Alt i

Smede- og Maskinarbejde

udføres

Vi holder til i Entreprenørdalen/Nuukullak B 1678

GRØNLANDS SKIBS- & ENTREPRENØRVÆRKSTED ApS

Nuuk Vand & Varmeservice

NVVS.GL

Akit/Fra kr.

Bogholderassistance

Sanasut-aps

Vi arbejder med følgende
regnskabs programmer:

55 18 58
Kim

TLF. 32 26 30

puk@puk.gl · Inspektørbakken 9B
Mandag-tirsdag 9-18 · Fredag 9-19 · Lørdag 9-14

miit unnuineq ataaseq /pr. nat

www.hotelnordbo.gl, tlf. 32 66 44

Pollesmurerfirma aps

Nauja

FRISØRERNE:
Puk
Nini
Nuka
Luusi
Gertrud Paninguak

375,-

· NAV · C5 ·
Uniconta

Kalaallit Nunaanni Sullissisut
Postboks 98 · 3900 Nuuk · an@kns.gl · 583466

sanasut-aps@outlook.com

Salon Puk

Onlinebooking · Lægeeksamineret kosmetolog

Nuummi hotellejlighed-it pitsaasut
aammalu Vandrerhjemmet Illu
Nuuks bedste hotellejligheder og
Vandrerhjemmet Illu

Tlf. 325022 · john@nvvs.gl
Alt indenfor VVS, Blik og Smedearbejde
DØGNVAGT tlf. 552335

TØMRER
SNEDKER
MALER

wellness
wellness
clinic
nuuk
wellness
clinic clinic
nuuk nuuk

welln
clinic

Postbox 180 · 3900 Nuuk · Tlf. 32 22 52 · Vagt: 249285/520755 · gse@gse.gl

58 18 58
Aqqa

IPL LASERBEHANDLING
NYT!
BOTOX & FILLER
TATTOO
ANSIGTSBEHANDLING
REMOVAL
DIAMANTPEELING
COOLTECH FEDTFRYSNING m.m.

/Poul Erik Pedersen

v

Erene

Tlf. 329797

H.J Rinksvej 33

salon puk

BADEVÆRELSE

KØKKENFLISER
TRAPPEPGANGE

plm.firma@gmail.com

GANGFLISER

Alt tømrer-, snedker- og
VVS-arbejde udføres
v/ Karl Kristensen & Jes Møller
arktiskbyggeri@gmail.com

+299 224001 (Karl) /+299 230420 (Jes)

 Igaﬃmmi

errorsinermilu
atortorissaarutitigut
 Kiﬀartuussisarpugut
Kiﬀartuus Ikkussilluta tuniniaallutalu sineq tuniniaanerlu, ataatsi Taartissaateqarluarpugut
moortut
 Servicering
 Montering og
 Salg

af hvidevarer
 Godt udvalg af
reservedele

Service og
salg - under
samme tag

Nukullak 3-A · Kontor: 312131 · info@hvt.gl

H.A. Bogføring

DAMEKLIP:
Man.-Tirs.-Ons. 295,Tors.-Fre.- Lør. 300,HERREKLIP:
295,-

IDHAIR PRODUKTER
KAN KØBES

BETONRENOVERING
Nujaleriffik

PUDSARBEJDE
SLIGLAG

Blok 12 A-001 Tlf. 31 15 48
v/Arnannguaq Therkildsen

GLASBYGGESTEN

Din fagmand

✔ Afpassede Tæpper (mange størrelser)
✔ Væg-til-væg Tæpper
✔ Gulvslibning
✔ Gulvarbejde

Natilerisoq

NUUK GULVSERVICE ApS
Nukappiakuluk 1C · Tlf. 321677 · 551677

Byens
billigste
tæpper

Martek Boat Charter

v/Helene Andersen

Telefon 55 43 72

Se priser og tilbud på
www.martek.gl
H.A. Bogføring · Postboks 610 · 3900 Nuuk
Tlf. 554372 · ha@hcandersen.gl

Mobil 53 42 84

E-mail martek@martek.gl
Telefon +299 487348

Welcome to
fitnessgl
fitnessgl
fitnessgl

NUUK
ILULISSAT
AASIAAT

open 24 hours • 365 days

www.fitnessgl.gl
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SAMTALETERAPI

KIGUTIT
KIGUTIGISSAASUNUT
NAKORSAANNUT Kigutitit misissortinniarlugit
Nal. 7:30-7:45
akeqanngitsumik
80 11 10-mut sianerit

v

salitsinniarlugillu nal. 9:00-9:15
34 84 84-mut sianerit

Kalaallit Nunaanni Peqqinnissaqarfik
Det grønlandske Sundhedsvæsen

•Små møbler
• Lamper
• Spejle +
billedrammer
• Happy light

• Grønlandsk husﬂid
• Postkort + plakater
• Keramik krus m.m.
• Lysestager m.m.
• Mobilcover

IMANEQ 1 - 1.SAL, NUUK CENTER

Vi ordne alle opgaver indenfor

• ALTID GRATIS SYNSPRØVE
• RENTE OG GEBYRFRI
Briller
AFBETALING
inkl. glas
via GrønlandsBanken

fra 498,-

Naapittarfik 3 · 31 34 10 · nuuk@isitoptik.gl

/ Psykoterapeut Jeannie Lauritzen

Parforholdsproblemer · Hvis du har mistet
· Manglende selvværd eller livslyst
Få redskaber til at komme videre i livet
Mobil: 252304 - jeannielauritzenterapi@gmail.com
www.harderterapi.dk - FB: Psykoterapeut Jeannie Lauritzen

KØRSEL MED
LASTBILKRANEN
Du er altid velkommen til at
kontakte os, vedr. pris og evt. tilbud

BYENS TRANSPORT & UDLEJNING
Postboks 5166 · 3905 Nuussuaq
Telefon 55 68 98 · Mail: Beomf@Beomf.gl

NUUK

OSTEOPATI
FYSIOTERAPI

Klinik for
Fysioterapi og Osteopati
Mulighed for akut behandling

Mobil: 26-7-9-13

Bolanderregnskab
• Bogføring
Susanne Bolander,
• Afstemning
Revisor HD
• Løn
• Administration ejer- og andelsboligforeninger
• Årsrapport

Kontakt:
+ 45 21 54 88 74
susanne@bolanderregnskab.dk

Naasuerniarfik
BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Erik Dahl-Mikiassen
Nuniaffik 9-102 · 3905 Nuussuaq
erikdahlmikiassen@gmail.com · Mobil: +299 25 58 24

TIDSBESTILLING TIDSBESTILLING
TIL TANDLÆGE TIL TANDPLEJER
Ring gratis 80 11 10
kl. 7:30-7:45

Undersøgelse og tandrensning
tlf. 34 84 84 kl. 9:00-9:15
Kalaallit Nunaanni Peqqinnissaqarfik

Det grønlandske Sundhedsvæsen

Luksus
hotellejligheder
Angerlarsimaffippalaartut inissiaatigut
assigiinngitsunik akillit angissusillillu
attartugassat takukkit Sydbo.gl

Hos IQ Naasut laver vi:
Bårebuketter
Kistedekorationer
Brudebuketter
Blomsterbuketter
og m.m.
iq NAASUT

Tlf. 321676 · iqnaasut@iqnaasut.gl

Tænker du
varmepumpe
kontakt os
i dag

Se vores lejligheder som er indrettet
som et hjem i forskellige størrelser
og priser på vores hjemmeside
Sydbo.gl

Kontakt: 530874 · info@sydbo.gl

qvist
køreskole
TLF. 55 71 68

INFO@QVIST.GL

QVIST KØRESKOLE

ABC
Arctic Boat Charter

Always Best Choice
Mobil: 554237 · nic@nicsvvs.com · www.nicsvvs.com

abc@abc.gl +299 53 38 80

NYE PRISER se www.martek.gl

IKIORTISSAALEQIGUIT IKIORSINNAAVAKKIT!

Maja Martek op til 8 (10) passagerer
Nuuk - Præstefjord
2.250 DKK
Nuuk - Qooqqut
3.250 DKK
Nuuk - Qoornoq
4.500 DKK
Nuuk - Kapisillit
6.400 DKK
Specielle tilbud på bringe/henteture.
Fast aftale, fast pris, ingen overraskelser.
E-mail martek@martek.gl
Telefon +299 487348

HAR DU BRUG FOR HJÆLP!
Sianerfiginga imal. allaffigalunga.
Ring eller skriv til mig.

IT hjælp
54 86 66
support@saaqqutit.gl

SAAQQUTIT.GL
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Grønlandsbankip sullissai tamarmik qaammat
ataaseq akiliissanngillat
All.: aaqqissuisoqarfik
redaktion@nuukugeavis.gl
Inuiaqatigiit ingerlaannarnissaat siunertaralugu
Grønlandsbankenip sullitami inuinnaat aamma
inuussutissarsiortut akiliisinnaassuseqarnerannut
tapersersuissasoq aalajangiunneqarpoq. Sullinneqartut atukkaminnut taarsersukkaminnut qaammat
ataaseq akiliissanngillat. Tamatuma kinguneranik
ilaqutariit suliffeqarfiillu 50 millionit koruuninik
akiliisinnaassuseqarnerussapput, najukkaminni pisiniarfinni atorneqarsinnaasunik.
Sullitat tamarmik 31/3-2020 aamma 1/4-2020
akilersugaat qaammammik ataatsimik kinguartinneqassasut Grønlandsbanken aalajangerpoq.
Aningaaserivik tallimanngornermi marsip 20-anni tusagassiuutinut nalunaarummini allappoq.
Tassa Grønlandsbankimut taarsigassaqaraanni
akiliinissaq qaammat ataaseq kinguartinneqassasoq,
aningaaserivik tusagassiuutinut nalunaarummini
allappoq.
– Coronavirus peqqutigalugu akissarsiaqartunut
aamma suliffeqarfiuteqartunut aningaasaqarnikkut
unammillernarsinnaasut annikillisinnissaat neriuutigaarput, aningaaserivimmi pisortaq Martin
Kviesgaard tusagassiuutinut nalunaarummi taama
issuarneqarpoq.

– Taama iliornerput naatsorsorparput takusinnaavarpullu aningaasat katillugit 50 millionit koruunit
missaannik amerlatigisut, ilaqutariit suliffeqarfiillu
namminneq atorsinnaassagaat. Aningaasat inuiaqatigiit ingerlatinneqarnerannut iluaqutaajumaartut
neriuutigaarput. Ilimagaarput ilaasa sillimmatigissagaat, amerlasuullu assersuutigalugu aningaasat
pisiniarfinni immaqaluunniit neriniartarfinnut nerisassanut annissassanut atussagunikkit taava iluaqutaalluassapput, Martin Kviesgaard tusagassiuutinut
nalunaarummi naliliivoq.
Suliffeqarfiit annerusumik ikiugassaagunik aningaaserivimmi siunnersortertik attavigissagaat tusagassiuutinut nalunaarummi innersuussutigineqarpoq.
Grønlandsbankenip ineriartorneq malinnaaffigaa
iliuuserineqartorlu sivitsorneqassanersoq nakkutigalugu, nalilersortarlugulu suliniutissanik allanik
aallartitsisoqassanersoq.
Sullitavut aningaaserivimmut saaffiginnittariaqanngillat, akilersukkat kinguartinneqarnerat nammineq aaqqissagami, sullitavullu akileerusuttut periarfissaqarput akiliiginnarnissaminnut, aningaaserivik tusagassiuutinut nalunaarummini allappoq.
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Ilaqutariit sulliviillu akiliisinnaassusaat pitsanngorsarniarlugu Grønlandsbanken 50 millionit
koruuninik atugassiivoq.Ass./Grønlandsbanken

Naasuerniarfik

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Naasut qilertat tamarmik
allanik asseqanngillat

illoqarfinnilu naasuerniamit
eqimattanngorlugit
qiligaallutik.

Meerartaarsimagussi nutaarsiassarlu tamanna
Nuummiunut avitseqatigiissutigerusullugu,
uunga mailikkut nassitsisinnaavusi:
nuukugeavis@nuukugeavis.gl

Naasut qilertaatitit taamaalillutik immikkut
illuinnartuupput tamannalu pitsaasunik
pisininnut qularnaveeqqutaalluni.

Meeqqap suiaassusia, oqimaassusia, angissusia
aamma qanga inunngornersoq kiisalu soorunami
angajoqqaanngortut aqqi allanneqassapput.
222222
Hvis I har fået et barn, og ønsker at dele denne dejlige
nyhed, med borgere i Nuuk, kan i sende mail til:
nuukugeavis@nuukugeavis.gl
Skriv barnets køn, vægt, længde og hvornår barnet er
født, også selvfølgelig forældrenes navn.

Ilinnartut
ersiallillu
q
uto qalin

Hver eneste buket
er unik og håndbundet
af din

15%-nik

ut
igisarpag
akikilliliiv
15%
Vi giver ÷
de og
n
re
e
d
til stu
r
te på alle
pensionis kken
uti
b
i
r
vare

iq NAASUT

lokale blomsterhandler
Det betyder, at din buket er
noget ganske særligt og dét er din
garanti for at du får kvalitet.

Tlf. 321676

Åbningstider:
Mandag-fredag 10-18
Lørdag 10-16 · Søndag 12-15
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ULLAAKKUT
NEQEROORU
T
ANNERTOOQ

Stort morg
entilbud

ULLAAKKORSIUTIT
AKIKINAARUJUSSUAKKIT
RUNDSTYKKIT 8, WIENERBRØDIT 4,
IFFIAQ/IFFIAQ-QAQORTOQ 1 /
8 rundstykker + 4 wienerbrød +
1 franskbrød imlt. / el. rugbrød

50.Naqinnerlutanutt nioqqutillu nunguttoorsimasinnaanerinut allannguisitsisinnaanerillu sillimaffigeqquneqarput / Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
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Tele-Post Centerit upalungaarsimanerup nalaani

All.: Pisortaq - Sullitanut allakkerinermullu Per Svendsen
PSV@telepost.gl
Kalaallit Nunaanni timmisartuussinerup unitsikkallarneqarnerani illoqarfiit
akornanni allakkanik poortukkanillu nassiussisoqarsinnaassanngikkallarpoq.
Aamma taamaassaaq Kalaallit Nunaata Danmarkillu akornanni.
Umiarsuakkut nassiussisat taamaattoq sunnigaanatik ingerlaannassapput.
Kinguaattuungaatsiartoqartarsinnaassaaq
Tele-Post -imi nassiussalerineq ingerlaannassaaq, nassiussassat timmisartukkut
angallanneq ingerlaqqilerpat piaarnerpaamik nassiunneqarumaarput.

Nassiussassanik tisooqqaaneq kiisalu illoqarfinnut nunaqarfinnillu nassiunniakkanik tigooqqaaneq ingerlaannassapput, taakkuninnga boksinut ikisisarneq
kiisalu allakkanik poortukkanillu agguaassineq sapinngisaq naapertorlugu ingerlaannassapput.
Tele-Post Centerini pisiniarfiit aamma ammaannassapput.
Upalungaarsimasoqarnerata nalaani Tele-Post Centerini sulisut affai kisimik
sulisassammata sumiiffinni assigiinngitsuni Telepost Centerit ammasarfii allannguuteqarputtaaq.
Allanngortoqartarsinnaammat Tele-Post -imit neriorsuutigineqarpoq TelePost Centerini sulisut sapinngisartik tamaat sullississammata.

LEIFF JOSEFSEN

Tele-Post Centre under nødberedskabsperioden
Af direktør for kunder og post Per Svendsen
PSV@telepost.gl
Mens al flytrafik er indstillet, modtages og sendes der i sagens natur ikke breve
og pakker med fly mellem byer i Grønland. Det samme gælder til/fra Danmark/
øvrige udland.
Transport med skib er pt. ikke påvirket.
Væsentlige forsinkelser må påregnes.
Tele-Post modtager dog lokalt på vores Tele-Post Centre breve og pakker til
forsendelse, og når flytrafikken genoptages, afsendes disse hurtigst muligt.

Breve og pakker, som modtages i perioden, eksempelvis interne forsendelser,
opsorteres som normalt i post- og pakkebokse. Ligeledes omdeles breve og
pakker i størst muligt omfang.
Teleforretninger fortsætter indtil videre som normalt på Tele-Post Centrene.
I dette nødberedskab er personalet reduceret med 50 %, og der er lokalt nye
åbningstider.
Uregelmæssigheder kan derfor forekomme, men Tele-Post lover, at vores
medarbejdere gør alt, hvad de kan, i de enkelte situationer på vores Tele-Post
Centre.
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DRON N I NG I NGR I DI P P EQQISSA AVIA
DRON N I NG I NGR I DS SU N DH EDSCENTER

SISAMANNGORNEQ / TORSDAG
26. marts 2020 • nal./kl. 16.00 -17.30
Meerartaarsimagussi nutaarsiassarlu tamanna
Nuummiunut avitseqatigiissutigerusullugu,
uunga mailikkut nassitsisinnaavusi:
nuukugeavis@nuukugeavis.gl
Meeqqap suiaassusia, oqimaassusia, angissusia
aamma qanga inunngornersoq kiisalu soorunami
angajoqqaanngortut aqqi allanneqassapput.

Maani paasilluakkit uku:
• Illit BMI-it
• Aappit naqitsinera
• Qitikkut uuttornitit
• Puappit sulineri uuttortikkit
• ... immaqalu aappit sukkua
uuttortillugu

IT
N
U
T/

S
Y
L
F
A

Q

PO
R
A
EQ
N
R
A
N
I
I
S

- peqqissutsinnut tunngasunut
misissortigit oqaloqateqarlutillu!

Her kan du blive klogere på:
• Dit BMI
• Dit blodtryk
• Dit taljemål
• Din lungefunktion
• ... og evt. dit
langtidsblodsukker
- få et livsstilstjek
og en snak!

222222

Skriv barnets køn, vægt, længde og hvornår barnet er
født, også selvfølgelig forældrenes navn.
AGGIALLUARISI !
VEL MØDT !

Periarfissaq inersimasunut
18-leereersimasunut tunngavoq.
Til voksne over 18 år.

Læs mere på vores hjemmeside: www.gifu.gl

Aflysning: Disse to kurser er aflyst p.g.a.
rejserestriktioner i forbindelse med
Coronavirus

Nødvendig viden for
bestyrelsesmedlemmer

Nedenstående kurser forventes afholdt
planmæssigt, men med forbehold for
evt. rejserestriktioner

Præsentationsteknik
2-DAGES KURSUS I NUUK - 5. OG 6. MAJ

2-DAGES KURSUS I NUUK - 24. OG 25. MARTS

Projektledelse på tre dage
3-DAGES KURSUS I NUUK - 27. - 29. APRIL

At lede uden at
være chef

2-DAGES KURSUS I NUUK - 19. OG 19. MAJ

Læs mere på vores hjemmeside: http://www.gifu.gl/kurser

Tilmelding: Venligst ring på 55 23 10 eller skriv til gifu@gifu.gl

INFO DESIGN · NUUK · 1-2020

Hvis I har fået et barn, og ønsker at dele denne dejlige
nyhed, med borgere i Nuuk, kan i sende mail til:
nuukugeavis@nuukugeavis.gl
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ELplus Grønland
Salg og service af lamper & hårde hvidevarer til både private, cafer, institutioner m.m.

LIGA pendel
Hvid eller sort
Fatning E27, Maks 60w
Højde 25cm, Diameter 20cm
Tilbudspris er inkl. levering i Nuuk

PHILIPS

LED Pære
Stor sokkel E27
4,5 Watt (Svarer til 40 Watt)

,
9
9
5

39,-

,-

400
r
a
p
S

MORPHY Richards
Accents kaffemaskine
Sort eller hvid top
Kapacitet 1,8 liter
Med timer
Tilbudspris er inkl.
levering i Nuuk

,
0
5
4
9,-

14
r
a
p
S

Du kan altid handle
i vores webshop på
www.elplus.gl
RUBUS gulvlampe
Hvid skærm/sort base
Højde: 135 cm, Diameter: 18,50 cm
Fatning: E27
Tilbudspris er inkl. levering i Nuuk)

,
9
9
8
,-

300
r
a
p
S

BROTHER symaskine
Enkel mekanisk symaskine
Brugervenlig velegnet til begyndere
eller det lille behov
Tilbudspris er inkl. levering i Nuuk

MANDAG - TORSDAG: 09.00 - 17.30 • FREDAG: 09.00 - 18.00 • LØRDAG: 10.00 - 13.00

,
9
9
1.7
,-

00
Spar 4

www.elplus.gl
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LYSEKRONE i glas
Maks watt: 40
Fatning: G9
Farve: Melon/rav
Diameter: 50 cm
Ledningslængde: 2 meter
Ledningsfarve: Klar
Materiale: Glas/metal

LILLE LYSEKRONE

i farvet glas kugler
Maks watt: 40
Fatning: G9
Farve: Multifarvet
Diameter: 30 cm
Ledningslængde: 2 meter
Ledningsfarve: Klar
Materiale: Glas/metal

,
9
9
2.9

,
9
9
1.1
0,-

0
Spar 4

,ar 800

Sp

WILFA luftfugter
Kold damp
Max rumstørrelse
25m2

CANVAC

Luftfugter
Enkel luftfugter
Max rumstørrelse
45m2

ASPECT

,
9
34

,
9
9
4

,-

150
Spar

,
9
4
3

Tilbuddene gælder fra 25. marts 2020 til og med 1. april 2020 eller så længe lager haves.
Forbehold for udsolgte situationer og trykfejl.

Elkedel sort
Kapacitet 1,5 Liter
Nem og hurtig
betjening

0,-

15
Spar

0,-

30
r
a
p
S

WHIRLPOOL

Vaskemaskine
Energiklasse: A+++
Tøjmængde: 8 kg
Centrifugering 1600 o/min
Tilbudspris er inkl.
levering i Nuuk

,
9
9
3.9
00,0
.
1
r
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p

S

AEG Tørretumbler

Kapacitet 6 kg.
Tørringen er
sensorstyret
Tilbudspris er
inkl. levering
i Nuuk

ELPLUS GRØNLAND • ISSORTARFIMMUT 9 • TLF.: +299365000 • E-MAIL ELPLUS@ELPLUS.GL

,
9
9
3.9
0,-

.00
Spar 1

www.elplus.gl
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Betalingsfri måned til alle kunder
i Grønlandsbanken
Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl
Grønlandsbanken kommer nu med en massiv støtte
til både privatkunders og erhvervskunders likviditet
som en hjælp til at holde samfundet i gang. Kunderne skal ikke betale af på deres lån i en måned. Det
betyder 50 millioner kroner mere i likviditet i familier og virksomheder, som kan bruges til forbrug i
de lokale butikker.
Grønlandsbanken har således besluttet, at alle
kunder får ydelsesfritagelse den 31. marts 2020 og
1. april 2020. Det oplyser banken i en pressemeddelelse fredag 20. marts.
Det vil sige, at hvis man har et lån i Grønlandsbanken vil betalingen udskydes med en måned, forklarer banken i pressemeddelelsen.
– Vi håber at kunne afbøde nogle af de økonomiske udfordringer, som coronavirus giver for såvel
lønmodtagere som erhvervsdrivende, siger bankdirektør Martin Kviesgaard ifølge pressemeddelelsen.
– Vi har regnet på det, og vi kan se, dette tiltag vil
give et samlet beløb på omkring 50 millioner kroner, der frigøres hos familierne og i virksomheder.
Vi håber, at det frigjorte beløb kan være med til at
holde hjulene i gang i samfundet. Nogle vil sikkert
bruge det som en reserve, men hvis rigtig mange for

eksempel vil bruge pengene i deres lokale butikker
eller købe take-away fra restauranterne, så tror jeg,
det gør rigtig god gavn, vurderer Martin Kviesgaard
i pressemeddelelsen
Virksomheder, der har brug for mere hjælp, opfordres i pressemeddelelsen til at kontakte deres
rådgiver i banken.
Grønlandsbanken følger løbende udviklingen og
ser på om tiltaget eventuelt skal følges op, eller der
skal andre initiativer til.
Kunderne behøver ikke at henvende sig til banken, da ydelsesfritagelsen sker automatisk, og vil
nogle kunder gerne alligevel betale deres almindelige låneydelse, får de mulighed for de, skriver banken i pressemeddelelsen.

Grønlandsbanken sprøjter 50 millioner kroner ud
til at forbedre familiers og virksomheders likviditet.
Foto: Grønlandsbanken

Nuummi meeqqerivimmiisitsinermut
akiligassiisoqassanngilaq
All.: Aaqqissuisoqarﬁk
redaktion@nuukugeavis.gl
Covid-19-ip tunillaassuunnera killilersimaarniarlugu Nuummi meeqqeriviit
maanna matoqqagallarput.
Taamaattumik Kommuneqarﬁk Sermersuup angajoqqaanut apriilimi
paaqqinnittarﬁmmut akiligassanik akiligassiiniarnani aalajangerpaa.
Kommuni nittartakkamini allappoq.

LEIFF JOSEFSEN

”Naluarput qanoq sivisutigisumik matoqqatitsisoqassanersoq, tunngaviusumilli pifﬁssami paaqqinnittarﬁit matoqqaneranni akiligassiisassanngilagut”,
tusagassiuutinut nalunaarut naapertorlugu kommunaldirektøri Lars Møller-Sørensen oqarpoq.
Kommuneqarﬁk Sermersuup sinnerani illoqarﬁnni nunaqarﬁnnilu meeqqeriviit nalinginnaasumik ammapput, taamaattumillu nalinginnaasumik akiligassiisoqartassaaq, kommuni nalunaarpoq.
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Nuna tamakkerlugu
sullissineq akeqanngitsoq
Landsdækkende gratisservice
ALLORFIK
PINNGITSUUISINNAAJUNNAARNERMIK
PAASISIMASAQARFIK
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Nunaannarmi illuaraliorfissamik nunaminertamik
tunineqarnissamut qinnuteqaat
Høring af arealansøgning til fritidshytte
i det åbne land

VIDENCENTER OM AFHÆNGIGHED
Aanngajaarnitinik aningaasanoortarnernullu
ajornartorsiuteqarpit? /
Problemer med rusmidler og spil?

A-982 QARAJAT ILUAT (K44)

Allorfik akeqanngitsumik neqerooruteqarpoq. / Allorfik tilbyder
gratis behandling.
Oqarasuaat | Telefon: 525343
immaqaluunnit / eller: www.allorfik.gl
TUSAANNGA
TUSAANNGA sapaatip-akunnerata ulluini tamani nal. 16:00-imit
22:00-imut ammasarpoq.
Tusaannga Nunatsinni innuttaasunit tamanit (meeqqanit,
inuusuttunit aamma inersimasunit) ulluinnarni inuunerminni
ajornartorsiutiminnik assigiinngitsunik ilungersuuteqartunit
(qinngasaarneqarneq, kinguaassiuutitigut kannguttaatsuliorfigineqarneq, imminut toqunneq, isumatsassimangaarneq,
uippakajaarneq, kiserliorneq il.il.), imaluunniit qanigisaasunit
saaffigineqarsinnaavoq.

A-995 ILLORSUAKASIIT KAPISILLIT (K26)

A-996 KIKIALLIT (K12)

Kikkulluunniit 801180-imut sianernissamut imaluunniit 1899imut sms-imik nassitsinissamut tikilluaqqusaapput. Normuni
taakkunani siunnersuisartut tusarnaarnissaminnut piareersimasarput.
-------TUSAANNGA har åbent alle ugens dage kl. 16.00-22.00
Tusaannga er for alle borgere i landet (børn, unge og voksne),
som bokser med forskelligartede problemer i hverdagen
(mobning, seksuelle krænkelser, selvmord depression, stress,
ensomhed m.m.), eller er pårørende.
Alle er velkomne til at ringe på 80 11 80 eller sende en sms på
1899. Så sidder der rådgivere klar til at lytte.
NUNATSINNI NAPPAATEQARTUT
PEQATIGIIFFIAT
PATIENTFORENINGEN I GRØNLAND
Oqar. | Tlf. 24 16 56
Mail: ashanuna@gmail.com

Skemami sumiiffittut taaneqartumi illuaraliornissamutnunaminertamik atugassinneqarnissamik qinnuteqaateqartoqarsimavoq.

Der er søgt om arealtildeling til at opføre
fritidshytte på den i skemaet nævnte
lokalitet.

Sumiiffik illuaraqarfimmiippoq, Nunaannarmut pilersaarummi 1 & 2-mi, aamma Kommunimut pilersaarut
2028-mi ersersinneqartutut.

Lokaliteten er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 1 og 2, samt Kommuneplan 2028.

Nunaminertamik atugassinneqarsimaguit imaluunniit
illuaraliorfissatut qinnutigineqartup qanittuaniittumut
soqutigisaqarsimaguit, taava taanna pillugu oqaaseqaateqarnissannut akerliliissuteqarnissannullu periarfissaqarputit.
Oqaaseqaatigineqartut kingusinnerpaamik 27. marsi
2020 tiguneqareersimassapput

Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte hytte har
du mulighed for, at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil.

NERIUFFIIT KATTUFFIAT
KRÆFTENS BEKÆMPELSE
Ulluinnarni | Alle hverdage
8:00 – 16:00
Oqar. | Tlf. 49 04 89
Mail: neriuffik@greennet.gl
INATSISITIGUT SIUNNERSUISARFIK IKIU
RETSHJÆLPEN IKIU
Ataasinngornermiit sisamanngorneq ilanngullugu
Mandag til torsdag kl. 09:00 – 15:00
Oqar. | Tlf.: 32 45 48
E-mail: ikiu@ikiu.gl

Bemærkninger skal være modtaget
senest 27. marts 2020

www.ikiu.gl
MAANNAKKUMIIT PUJORTARTARUNNAARIT!
Peqqik.gl-imi SMS-ikkut tapersersortillutit pujortartarunnaarnissat aallartiguk!

Sumiiffik / Lokalitet

Avann. / Nord

Kipp. / Vest

Atorneqarnissaa / Anvendelse A-nr.

Qarajat iluat (K44)

63°56’52.17”N

51°20’37.01”V

Sunng. illuaraq/Fritidshytte

982

BLIV RØGFRI NU!
Få støtte til dit rygestop med SMS-servicen
Røgfri Nu! Tilmeld dig på peqqik.gl

Illorsuakasiit
Kapisillit (K26)

64°26’23.00”N

50°12’17.20”V

Sunng. illuaraq/Fritidshytte

995

Kikiallit (K12)

64°37’57.00”N

51°23’40.00”V

Sunng. illuaraq/Fritidshytte

996

Sermitsiaq atuartartutsinnut kiffartuussissutitut kiffartuussinerit akeqanngitsut allattorsimaffiannik ilanngussisalerniarpoq. Suliaqarfimmi pineqartumi kiffartuussinernik akeqanngitsunik taaneqaartariaqartunik siunnersuutissaqaruit
paasissutissanik nassissinnaavatsigut uunga:
annoncer@Sermitsiaq.AG
Som en service overfor vore læsere, bringer Sermitsiaq en
oversigt over gratis services. Har du forslag til gratis services
i samme genre, der bør nævnes, er du velkommen til at sende
os praktiske oplysninger til annoncer@Sermitsiaq.AG

12.- 27. marsi 2020
Oqaaseqaataasinnaasut
akerliliissutilluunniit uunga nassiunneqassapput:
Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Sanaartornermut Nunaminertanullu
Oqartussaqarfik
Forvaltning for Anlægs & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Boks 1005 · 3900 Nuuk
sai@sermersooq.gl
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Nuummi Napparsimmavissuarmut
pulaaqqusiunnaarneq:
Paasissutissaq pingaarutilik

All.: aaqqissuisoqarfik
redaktion@nuukugeavis.gl
Peqqissutsimut oqartussat Napparsimmavissuarmi
immikkoortortanut napparsimasunullu akunnittarfinnut Nuummiittunut pulaarneq unitsippaa. Peqqissutsimut qullersaqarfik tusagassiuutinut nalunaaruteqarluni taama ilisimatitsissuteqarpoq.
Unitsitsineq tamanna inini ataatsimoorfiusartuni
napparsimasullu uninngaviini/inaanni atuuppoq.
Coronavirusip tuniluunnissaa annikillisinniarlu-

gu sanngiitsortattalu nappaammut inuunermut navianaatilimmut illersornissaat siunertaralugu taamaaliortoqartoq, tusagassiuutinut nalunaarummi allassimavoq.
Peruluttut piartortulluunniit
Napparsimasumut peruluttumut piartortumulluunniit qaniginerpaaguit napparsimmavimmut pulaarsinnaassaatit, tamannali tuniluuttoqaqqunagu illersorneqarsinnaasumik ingerlanneqassasoq, Peqqissutsimut Qullersaqarfik tikkuaavoq.

Naartusut
Naartusut ernisussat ataatsimik najorteqarsinnaasut/
pulaarteqarsinnaasut ilisimatitsissutigineqarpoq.
Meeqqat
Meeqqanut uninngasunut mikisunut angajoqqaat
matumani pineqanngitsut, tusagassiuutinut nalunaarummi allassimavoq.

Tuniluuttoqannginnissaa anguniarlugu Sanamut
pulaartoqaqqusaajunnaarpoq.
Stop for besøg på DIH for at mindske
smittesspredning. Foto: Sundhedsvæsenet

Stop for besøg på DIH i Nuuk
Vigtig information
Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl
Sundhedsvæsenet indfører stop for besøg på Dronning Ingrids Hospitalsafdelinger og patienthotellerne i hovedstaden. Det oplyser Sundhedsledelsen i
en pressemeddelelse.
Stoppet gælder både fællesarealer og patienters
egne værelser.

Tiltaget sker for at mindske smittespredning med
coronavirus og for at beskytte svage og udsatte
borgere for en potentielt livstruende sygdom,
fremgår det af pressemeddelelsen.
Kritisk syg eller døende
Er du nærmeste pårørende, kan du fortsat besøge en
kritisk syg eller døende patient på sygehuset, men
det skal ske på en forsvarlig måde, så smittespredning undgås, påpeger Sundhedsledelsen.

Gravide
Gravide, der skal føde, må have én besøgende med
på afdelingen, oplyses det.
Børn
Forældre, som skal besøge deres mindreårige barn,
er ikke omfattet af forbuddet, fremgår det af pressemeddelelsen.
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Grønlandsbanken-ip ikiorsiissutissat pillugit
Vækstfonden oqaloqatigaa
All.: redaktionen
redaktion@nuukugeaivs.gl
Grønlandsbanken-ip nuannaarutigaa qallunaat nunaanniit ikiorsiissutissat
inuussutissarsiortunut tunngasut Kalaallit Nunaannut aamma atuummata.
GrønlandsBANKEN-ip inuussutissarsiornermut immikkoortortaqarfiata

Vækstfonden aaqqissuunneqarneq qanoq piviusunngortinneqarnissaa pillugu
oqaloqatigivaa. Sapaatip akunnera una ingerlanerani inatsisit inissinnissai
naatsorsuutigineqarpoq, tamatuma kingorna ikiorsiissutissat piumasaqaatai
pillugit paasititsiniaassaagut, oplyser banken i pressemeddelelsen.
Banken neriuutiga taamak iliorluta corona peqqutigalugu kingunerisat annikillisissinnaalugit.

LEIFF JOSEFSEN

Nuummi 2015-imiit 2020-p
tungaanut pisortat inissiaataat nutaat
N y e o f f e n t l i g e u d l e j n i n g s b o l i g e r i N u u k 2015 t i l 2020

Kommuneqarfik Sermersooq

501

Namminersorlutik oqartussat
Selvstyret

48

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Suliffeqarfimmi Kiffartuussineq // Koncernservice
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Oqaluffiit matupput:
Innuttaasut oqaluffinni pisussanik namminneerlutik
kinguartitsipput

Nuummi oqaluffiit marluk, Annaassisitta Oqaluffia
aamma Hans Egedep Oqaluffia, sapaatip akunnerini pingasuni tulliuttuni matoqqasussanngorput.
Oqaluffinni pisussat pilersaarutaareersut pillugit
innuttaasut namminneerlutik kinguartitsiumallutik
sianertartut, palasi ilisimatitsivoq
All.: Kassaaluk Kristiansen
Allaffiit suliffeqarfiillu allarpassuit assigalugit,
Nuummi oqaluffiit ullumimiit matoqqapput. Palasit
sulisullu allat biskopimit angerlartinneqarsimapput.
Palasi, Aviaja Rohmann Sermitsiaq.AG-mut
ilisimatitsivoq inuit namminneerlutik sianertartut,
kuisitsinissat katinnissallu kinguartikkumallugit.
- Pisut pillugit inuit paasinnilluarput, piffissamillu
kinguartitsiumallutik sianertarlutik, Aviaja Rohmann oqaluttuarpoq.
- Pisussat ingerlatiinnarneqarnissaat suli periarfissaagaluarpoq, pisussanili peqataasut amerlanerunissaat kissaatigineqartartoq, palasi oqarpoq.

Ilisinerit
Ippassaq ualikkumit inuit qulit sinnillit ataatsimoorsinnaanerat inerteqqutaalerpoq, coronavirusimik tunillatsittoqarnissaa aarleqqutigineqarmat. Ullut
marluk ingerlaneranni inuit marluk covid-19-imik
tunillatsillutik napparsimalersimasut Nuummi paasineqarput, tunillatsissimasup aappaa nunani allani
Nuummiluunniit tunillatsissimanersoq nalileruminaatsinneqarluni.
Taamaammat ilisaasusap qanigisaasa namminneerlutik aalajangersinnaavaat ilisineq, inunnit qulinit peqataaffigineqarsinnaasoq ingerlatiinnassanerlugu, imaluunniit pisussaq kinguartinneqarallassanersoq.
- Ilaqutaasut ilisinissaq pillugu sianerpata, pisoq
pillugu oqaloqatigisussaavagut. Sapinngisamik qanigisaasut ataaseq marluinnaalluunniit oqaloqatigisariaqassavagut, nassuiaallugillu ilisinissaq periarfissaasoq, peqataasinnaasulli amerlanerpaamik quliussasut. Pattattup peqataannginnissaa kissaatineqarsinnaavoq. Oqaluffimmi pisussat ataasiakkaarlugit nalilersussavagut, Aviaja Rohmann nassuiaavoq.
Qanigisaasulli kissaatigippassuk, ilisinissap king-

Folk aflyser kirkelige
begivenheder
Nuuks to kirker, Annaassisitta Oqaluffia og Hans
Egedep Oqaluffia, holder lukket de næste tre uger.
Folk ringer selv ind og udsætter planlagte begivenheder, oplyser præsten.
Af Kassaaluk Kristiansen
Ligesom flere andre institutioner og arbejdspladser, så holder kirkerne i Nuuk også lukket fra den
18.marts. Præsterne og andet personale er sendt
hjem af biskoppen.
Kirkebogsførende præst, Aviaja Rohmann oplyser
til Sermitsiaq.AG, at folk selv ringer ind og aflyser
begivenheder som dåb og bryllupper.
– Folk er meget forstående overfor situationen, og
de ringer selv ind og aftaler om udsættelse til en
anden tid, når vi åbner igen, fortæller Aviaja Rohmann.
– Der er stadig mulighed for at afholde begivenhederne, men folk ønsker flere gæster til disse
begivenheder, lyder det fra præsten.
Begravelser
Siden i går eftermiddag er det forbudt at være over
ti mennesker på steder, på grund af fare for coronasmitte. I løbet af to dage blev der konstateret to
smittetilfæde af covid-19, hvoraf det er svært at
vurdere om den seneste er smittet i udlandet eller i
Nuuk.
Derfor er det op til pårørende til den begravede,

om man vil holde begravelsen med højst ti deltagende, eller om man vil udsætte den.
– Hvis pårørende ringer ind vedrørende planlægning af en begravelse, så skal vi holde samtaler med
de pårørende. Gerne kun en eller to pårørende, hvor
vi forklarer, at der kun er mulighed for begravelse
med op til ti deltagende i kirken. Organisten kan
fravælges. Vi vil vurdere hver en kirkehandling i
sådan en situation, forklarer Aviaja Rohmann.
Hun forsikrer dog om, at der er mulighed for at
udsætte en begravelse, hvis de pårørende ønsker
det.

uartinneqarnissaa periarfissaasoq, taassuma erseqqissarpaa.
- Nuummi kinguartitsinissaq periarfissaavoq,
Sanami ineqarmat nillataartumik, toqusut inaannik. Siornatigut misilittareerparput, angallannerup
unammillernartoqarneri pissutigalugit ilisinermi
peqataasussat tikinnissaannut ullut arlallit utaqqisinnaaneq.
Apersortitsinerit
Apersortitsinerit siulliit apriilip 26-anni pisussatut
maannakkumut suli pilersaarutaapput. Pisulli pissutigalugit allanngortitsisoqassappat, pilersaarutaagallartussamik suliaqartoqalereerpoq. Aviaja Rohmann ilisimatitsivoq apersortittussat atuartinneqarnerat unitsinneqareersimasoq.
Nuummilu innuttaasunut palasi kaammattuuteqarumavoq.
- Immitsinnut paarinissarput eqqaamasariaqarparput, taamatullu eqqaamallugu Guutip najormatigut.
Naalagiarnerit immiunneqareersimasut, radiukkut
sapaammi suli tusarnaarneqarsinnaasassapput.
– Udsættelsen i Nuuk er mulig, da der er et kølerum i Sana. Vi har oplevet tidligere, hvor vi ventede
temmelig længe, fordi der var udfordringer med
trafikken for udefrakommende pårørende.
Konfirmationer
Indtil videre er der fortsat planer om at holde årets
første konfirmationer den 26. april. Men hvis situationen udvikler sig yderligere, laver kirken en nødplan. Aviaja Rohmann oplyser, at konfirmandskolen
indtil videre er stoppet.
Til sidst har den bogførende præst en opfordring til
borgerne i Nuuk.
– Vi må huske på at passe på hinanden, og huske
på at Gud er med os.
Der er fortsat mulighed for at høre gudstjenester
om søndagen. Allerede optagne gudstjenester
holdes via radioen.

Ukioq manna apersortittussat siulliit apriilip 26-anni apersortinnissaat suli pilersaarutigineqarpoq.
Pissutsilli ilungersunarnerulissagaluarpata, ilagiit ajornartoornermut pilersaarusiussasut, palasi Aviaaja
Rohmann ilisimatitsivoq.
Indtil videre er der fortsat planer om at holde årets første konfirmationer den 26. april. Men hvis situationen udvikler sig yderligere, laver kirken en nødplan, oplyser kirkebogsførende præst Aviaja Rohmann.
Ass./Foto: Leiff Josefsen
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Filmertarfik matoqqassaaq
18.
Marts - 8. April
tungaanut,
Filmertarﬁk
matoqqassaaq
Marts 18-aniit.
April 8 tungaanut,
takuss!
takuss!

Biografen har lukket fra
den 18. Marts - 8. April,
vi ses!

Kulturikkut tapiisartoq:
Kultursponsor:

Erhvervsklub tapiisartut / sponsorer:

Tapiisartut allat / Andre sponsorer:

Billitsit nittartakkitsinni inniminnerlugillu pisiarisinnaavatit:
Køb og reservér billetter på vores hjemmeside:
www.katuaq.gl
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Kommuneqarfik Sermersuumit suliakkiissutit
siuartinneqarlutillu sukkanerusumik akilerneqartassasut
Kommuneqarfik Sermersooq najukkani inuussutissarsiuteqartut Coronap malitsigisaanik ajornartoornermi qanoq ikiorserneqarsinnaanerannut periarfissaqarnersoq massakkut misissuivoq
All.: aaqqissuisoqarfik
redaktion@sermitsiaq.gl
Covid 19-ip siaruatsaaliorneqarnera pissutigalugu
Kalaallit Nunaata ilarujussua massakkut unitsinneqarpoq. Nappaatip nunarsuarmi siaruarnerata aningaasaqarnikkut qanoq kinguneqarnissaa siumut
oqaatigineqarsinnaanngilaq, aamma Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiuteqartunut qanoq sunniuteqarnissaa eqqarsaatigalugu.
Nuummi borgmesteri Charlotte Ludvigsen suliffeqarfinnut aningaasaqarnikkut eqqorneqartunut
ikiorsiissutinik massakkut aallartitsivoq.
Kommuneqarfik Sermersooq nittartakkamini taama allaaserisaqarpoq.
”Allaffeqarfik qinnuigivara, akiligassat erngertumik akilerneqartassasut, akiliiffissatut killiliunneqartut nalinginnaasut utaqqeqqaarnagit, taamatut
iliortoqarpoq nioqqutissanik pisiortorfiit piffissami
nalorninartorsiorfiusumi aningaasaateqarnissaat qulakkeerumallugu”, Charlotte Ludvigsen nittartak-

kami taama issuarneqarpoq.
Najukkami suliffeqarfiit ikiorumallugit kommunimit eqqarsaatigineqalerpoq, najukkami aningaasat
suli kaaviiaartinneqarnissaat angujumallugu suliassat suut siuartinneqarsinnaanersut, kommunimit
taama allapput.
”Piffissami aggersumi aserfallatsaaliuinerit, suliffeqarfinni, atuarfinni illunilu allani suliassat pilersaarutaasut, aallartissavavut. Suliassat ukiumi matumani kingusinnerusukkut imaluunniit aappaagu pilersaarutaagaluarput, najukkamili inuussutissarsiuteqartut tapersersorumallugit taakkua aallartissavavut.
Tamanna suliakkiissutit amerlavallaanngiffianni
sanaartornermik ingerlatsisunut kommunimiittunut
suliassaqartitsissaaq”, Charlotte Ludvigsen allaaserisami taama ilisimatitsivoq.
Inuussutissarsiuteqartut akornanni eqqugaanerpaat tassaapput eqqumiitsuliortut. Kommuneqarfik
Sermersuup nittartagaani oqaatigineqarpoq, nunap
sinnera assigalugu kulturimik aaqqissuussinerit tamarmik piffissami aalajangersimanngitsumi unitsinneqartut. Tamatumunnga kommunip taarsiullugu
qarasaasiakkut Facebook aqqutigalugu kulturikkut
aaqqissuussinerit ingerlanniarlugit aalajangerpoq.
”Taamatut iliornitsigut innuttaasut kulturimik
misigisaqartissinnaavavut taamatullu eqqumiitsu-

Sermersooq fremrykker ordrer
og betaler hurtigere
Kommuneqarfik Sermersooq ser på mulighederne
for at støtte det lokale erhvervsliv under den nuværende corona-krise
Af redaktionen
redaktion@sermitsiaq.gl
Begrænsningen af smitten af covid-19 har allerede
sat store dele af det grønlandske samfund i stå. Det
er umuligt at forudse de økonomiske konsekvenser
af pandemien, eller hvordan de kommer til at påvirke det grønlandske erhvervsliv.
På rådhuset i Nuuk er borgmester Charlotte
Ludvigsen imidlertid begyndt at sætte hjælpeforanstaltninger i gang for de virksomheder, der er blevet
ramt på økonomien.
Det skriver Kommuneqarfik Sermersooq i en artikel på sin hjemmeside.
”Jeg har bedt administrationen om at betale alle
regninger fra private virksomheder øjeblikkeligt,
i stedet for at vente på de normale betalingsfrister,
netop for at sikrer at vore leverandører har penge i
kasse i denne usikre tid”, siger Charlotte Ludvigsen
ifølge hjemmesiden.
For at hjælpe de lokale virksomheder er kommune også begyndt at overveje hvilke opgaver, der kan
fremskydes for at skabe en øget omsætning lokalt,
fortæller kommunen.
”I den kommende tid sætte vi det vedligeholdsarbejde, der er planlagt på vore institutioner, skoler an
andre bygninger, i gang. Arbejdet var først planlagt
til senere på året eller til næste år, men for at støtte

de lokale virksomheder sætter vi det i gang nu. Det
vil give arbejder til en lang række af kommunes
håndværksmestre i en periode, hvor der ellers er
langt mellem ordrene”, oplyser Charlotte Ludvigsen
i artiklen.
Kunstnerne
Blandt de erhvervsgrupper, der er særligt hårdt
ramt, er de udøvende kunstnere. Kommuneqarfik
Sermersooq har i lighed med resten af landet aflyst
alle kulturarrangementer på ubestemt tid. Kommune
har imidlertid ifølge hjemmesiden valgt at lave
online kulturarrangementer på Facebook i stedet i
stedet.
”På den måde får borgerne stadig noget for kulturpengene, og en række kunstnere får mulighed for
at få en indtægt”, siger Charlotte Ludvigsen ifølge
artiklen.
Blandt andet Danmark, USA og England har allerede iværksat massive hjælpepakker, der skal
hjælpe borgere og virksomheder igennem den internationale krise. Hvis tiltag som udskydning af skat
og eller direkte større skal indføres i Grønland,
skal det gøre på nationalt plan, men Sermersooqborgmesteren lover i artiklen på hjemmesiden, at
hun er klar til at strække sige langt for at sikre de
lokale virksomheder.
”Der skal ikke være nogen tvivl om, at vores primære fokus er på stoppe smitten med covid-19,
men vi bliver også nødt til at sikre, at vores samfund fungerer, når pandemien er overstået. Vi bliver
alle nødt til at gøre, hvad vi kan for at sikre, at vores

liortut arlallit isertitaqarsinnaassallutik”, Charlotte
Ludvigsen allaaserisami taama issuarneqarpoq.
Ilaatigut Danmark, USA aamma Tuluit Nunaat
ataatsimut ikiorsiissutinik annertuunik aallartitsereerput, innuttaasunut suliffeqarfinnullu nunat tamat
ajornartorsiorfianni ikiuutaasunik. Suliniutit soorlu
akileraarutinik kinguartitsinerit Kalaallit Nunaanni
atulissagaluarpata, tamanna nuna tamakkerlugu
pisussaavoq, Kommuneqarfiulli Sermersuup borgmesteriata nittartakkami allaaserisami neriorsuutigivaa, nammineq sutigut tamatigut najukkami suliffeqarfiit qulakkeerneqarnissaannut ikiorsiinissamut
piareersimalluni.
”Covid 19-ip tuniluunnerata unitsinnissaa qitiutilluinnaripput qularutigineqassanngilluinnarpoq, taamaakkaluartoq aamma nunarsuarmioqatigiit tuniluunnerup qaangiunnerani ingerlaannarnissaat qulakkeertussaavarput. Kommunitsinni suliffissat sulliviillu coronavirusimit eqqugaannginnissaat anguniarlugu tamatta iliuuseqartariaqarpugut, Charlotte
Ludvigsen nittartakkami taama issuarneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersuumit ilisimatitsissutigineqarpoq 41 millionit koruunit ulloq akiliiffissaq
kingulleq sioqqullugu piffissaq manna tikillugu akilerneqareersut.

kommune stadig har arbejdspladser og virksomheder, som ikke er blevet ofre for coronavirus”,
siger Charlotte Ludvigsen ifølge hjemmesiden.
Kommuneqarfik Sermersooq oplyser, at den på
nuværende tidspunkt har betalt regninger for 41
millioner kroner før betalingsfristen.

Charlotte Ludvigsen: - Covid 19-ip tuniluunnerata
unitsinnissaa pingaarnertut suliassarigatsigu
qularutigineqassanngilaq, naappaatilli tunillaassuuttup nunarsuarmi tamarmi atugaasup qaangiunneratigut inuiaqatigiittut ingerlaqqinnissarput
aamma qulakkeerniartariaqarparput. Kommunerput coronavirusimut pilliutaasimanngitsunik suliffissaqarlunilu sulliveqarnissaata qulakkeerniartariaqarparput.
Charlotte Ludvigsen: – Der skal ikke være nogen
tvivl om, at vores primære fokus er på stoppe smitten med covid-19, men vi bliver også nødt til at
sikre, at vores samfund fungerer, når pandemien er
overstået. Vi bliver alle nødt til at gøre, hvad vi kan
for at sikre, at vores kommune stadig har arbejdspladser og virksomheder, som ikke er blevet ofre for
coronavirus.
Ass./Foto: Leiff Josefsen
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Ingen daginstitutionsregninger i Nuuk

Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl
Daginstitutionerne i Nuuk er i øjeblikket lukket for at begrænse smitten med
covid-19. Derfor har Kommuneqarﬁk Sermersooq også valgt ikke at sende
regninger for pasning i april ud til forældrene.
Det skriver kommunen i en pressemeddelelse på sin hjemmeside.

”Vi ved ikke hvor længe lukningen kommer til at stå på, man som udgangspunkt vil vi ikke kræve betaling for perioder, hvor institutionerne har været
lukket”, siger kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen ifølge pressemeddelelsen.
I de øvrige byer og bygder i Kommuneqarﬁk Sermersooq er daginstitutionerne åbne som normalt, der vil derfor blive opkrævet det sædvanlige beløb,
fortæller kommunen.

LEIFF JOSEFSEN

Grønlandsbanken i dialog
med Vækstfonden om hjælpepakke
Af redaktionen
redaktion@nuukugeaivs.gl
Grønlandsbanken har med glæde set, at Grønland er omfattet af den del af den
danske hjælpepakke, der omhandler statsgarantier for lån til erhvervslivet. Det
skriver banken i en pressemeddelelse.
Grønlandsbankens erhvervsafdeling er allerede nu i dialog med Vækstfonden

om, hvordan ordningen i praksis skal fungere. Den endelige lovgivning forventes at være på plads i starten af denne uge og kort derefter vil vi kunne oplyse
om betingelser og vilkår for at anvende hjælpepakken, oplyser banken i pressemeddelelsen.
Banken håber dermed hurtigt at kunne bidrage til af afbøde de værste følgevirkninger af Coronakrisen.

LEIFF JOSEFSEN
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Nuuk:

Politiit tunillaassuunnernik misissuipput

Nuummi ullumi (sapaat 22. marts) inuit marluk Covid19-imik tunillatsissimasut paasineqareersullu, politiit
tunillaassuisunik ujartuilerput paasiniarlugulu allat
tunillatsissimanersut.
All.: Kalaallit Nunaanni Politiit
Inuit tunillaassuisut kikkuussusersinissaannik Nakorsaanerup sulineranut politiit aalajangersimasumik
ikiuuttussaapput:
- Politiit tunillaassuunnermik ataqatigiissakkamik
misissuipput – tassa imaappoq tunillaanerup sumi pinngornera aammalu allanut ingerlatinneqarsimanersoq
misissorigut, politimester Bjørn Tegner Bay oqarpoq.
Tassa imaappoq politiit inunnik, tunillatsissimasunik ilaqarsimasinnaasunik, misissuisarput. Inernera
peqqissutsimut oqartussanut ingerlateqqinneqartarpoq, taakkulu tunillatsissimasinnaasut misissortarpaat
aammalu aneqqusiunnaarnissamut suliassat il.il.
suliarisarlugit.
Inassutitut maannamut atuuttut suli atuupput
Paasineqartut marluk nutaat Nuummi innuttaasunut
inassutinik, tuniluuttoqannginnissaa anguniarlugu pingasunngornermi killilersuinerusunik, allanngortitsillinngillat.
Nuummi inassutit nutaat uani takusinnaavatit:
Nuummi Covid-19-ip tuniluunneranut killilersuinerit
nutaat:
https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/
Nyheder/2020/03/190320-Nye-tiltag-mod-spredningaf-COVID_19-i-Nuuk

Nuuk:

Politiet
sporer smitte
Efter to personer i Nuuk i dag (søndag den 22. marts)
er konstateret smittet med covid-19, er politiet ved
spore smittekilden og klarlægge, om andre kan være
smittet.
Af Grønlands Politi
Det er en fast politiopgave at hjælpe Landslægen med
at identificere smittekilder:
– Politiet sporer systematisk smittekilden – det vil
sige, at vi undersøger, hvor smitten kan komme fra,
og om den kan være givet videre, siger politimester
Bjørn Tegner Bay.
Det betyder, at politiet aktivt opsøger personer, der
kan have været i kontakt med smittede. Resultatet bliver herefter givet videre til sundhedsmyndighederne, som forestår det videre forløb i forhold til
behov for test, karantæner med videre.
Aktuelle tiltag gælder fortsat
De to nye fund medfører ikke nye ændringer for
borgerne i Nuuk, hvor der onsdag den 18. marts
blev indført omfattende restriktioner for at hindre
smittespredning.

Nuummi inassutit erseqqissaaviginerat:
https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Nyheder/2020/03/200320-Praecisering-af-tiltag-gaeldende-fra-18-marts-kl-16_00-til-8-april-i-Nuuk
Politimesterip naqissuseqqippaa innuttaasut tamarmik
oqartussat inassutaannut malinneqqissaaqqullugit:
Tuniluunnerup pinngitsoortinnissaa ataatsimoorluta
aammalu ataasiakkaatut akisussaaffigaarput, taamaammat pingaaruteqarluinnarpoq kikkut tamarmik
akisussaaqataallutik oqartussat innersuussutaannik
malinninnissaat. Assat eqqiluitsuutilluarnissaat allanullu qanillinaveersaarnissaq pingaaruteqarput, Bjørn
Tegner Bay oqarpoq.
Nakorsaanerup nittartagaani uani malinnaagit: www.
nun.gl
Tuniluuttoqannginnissaanut siunnersuutit
nalinginnaasut
Qanillinaveersaarit - inuit amerlasuut najuuffigisaaniinnaveersaarit
Assatit errortukulakkit assannullu spriti atortaruk
Quersorniaruit imaluunniit tangajorniaruit tallit atoruk
– assatit atornagit
Qisernaveersaarit – allanut tuniluutsitsilersinnaavoq
Eqqiluisaarnissaq eqqumaffigiuk – angerlarsimaffinni
aammalu suliffinni
Nuummi killilersuinerit immikkut ittut
Nuummiit aallartoqarnissaa aammalu inuit qulinik
amerlanerusut katersuunnissaat atuukkallartussamik
pingasunngornermi inerteqqutaalerput:
Inerteqquteqarnikkut tuniluunnerup killilersimaartin-nissaa siunertaavoq, qanimut malinnaavugut
inerteq-qutit malinneqarnersut. Unioqqutinneqassa-

Se aktuelle tiltag i Nuuk her:
Nye tiltag mod spredning af covid-19 i Nuuk:
https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/
Nyheder/2020/03/190320-Nye-tiltag-mod-spredningaf-COVID_19-i-Nuuk
Præcisering af tiltag i Nuuk:
https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/
Nyheder/2020/03/200320-Praecisering-af-tiltag-gaeldende-fra-18-marts-kl-16_00-til-8-april-i-Nuuk
Politimesteren understreger dog på ny, at alle bør
sætte sig grundigt ind myndighedernes råd og følge
dem til punkt og prikke:
– Det er et fælles og individuelt ansvar at hindre
smittespredning, så det er helt afgørende, at alle tager
ansvar og gør, hvad myndighederne beder om. Høj
håndhygiejne og afstand til andre er vigtigt, siger
Bjørn Tegner Bay.
Hold dig orienteret på Landslægens hjemmeside:
www.nun.gl
Generelle råd for at undgå en smittespredning
Hold afstand – undgå tæt kontakt til andre mennesker
Vask dine hænder tit og brug håndsprit
Host eller nys i ærmet – ikke i dine hænder
Undgå at spytte – det kan være smittekilde for andre
Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på
arbejdspladsen
Særlige restriktioner i Nuuk
Onsdag 18. marts blev der blandt andet indført
midlertidige forbud mod at rejse væk fra Nuuk og

galuarpata qisuariniarnissatsinnut piareersimavugut.
Kisianni Nuummi innuttaasut innersuussutinut malinnippasipput – tamannalu qutsatigaara, Bjørn Tegner
Bay oqarpoq.
Inerteqqutit tamanut ammasumik aammalu namminerisamik katersuutsitsinernut, aaqqissuussinernnut,
silami illillu iluani, atuupput.
Namminerisamik angerlarsimaffiit pulaarnerit inerteqqutini pineqanngillat, kisiannili oqartussat sakkortuumik innersuussutigaat peqataasussat ikilisinneqarnissaat imaluunniit namminerisamik angerlarsimaffimmi katersuutsitsinerit taamaatinneqarnissaat:
- Oqartussat innersuussutaasa malinneqarnissaat
sakkortuumik inassutigerusuppara: Maannakkuugallartoq katersuutsitsinerit killilersimaarsigit taamaatillugilluunniit. Suut tamarmik nalinginnaasumik
ingerlaqqilernissaannut kinguartitsigitsi, politimester
Bjørn Tegner Bay oqarpoq.
Oqartussat innersuussutaat uani takusinnaavatit:
Nuummi Covid-19-ip tuniluunneranut killilersuinerit
nutaat:
https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/
Nyheder/2020/03/190320-Nye-tiltag-mod-spredningaf-COVID_19-i-Nuuk
Nutaarsiassaq pisumut attuumassutilik
Politimesteri: Eqqissillusi pigitsi oqartussallu innersuussutaat malissigit (20-03-2020)
https://politi.gl/politistationer/nyhedsliste/politimester-tag-det-roligt-og-foelg-myndighedernes-anbefalinger/2020/03/20.

mod forsamle sig mere end 10 personer:
– Forbuddene skal begrænse smittespredning, og vi
følger tæt, om de bliver overholdt. Vi er parate til at
skride ind, hvis nogen overtræder dem. Men det ser
ud til, at borgerne i Nuuk respekterer det og følger
anvisningerne. Det vil jeg gerne takke for, siger Bjørn
Tegner Bay.
Forbuddet gælder offentlige og private arrangementer,
begivenheder med videre ude og inde.
Besøg i private hjem er undtaget for forbuddet, men
myndighederne har kraftigt opfordret til, at man generelt begrænser deltagerantallet eller aflyser private
sammenkomster:
– Jeg vil gerne opfordre om, at man følger myndighedernes kraftige opfordring: Begræns eller aflys
sammenkomster hjemme lige nu. Udskyd det hellere
til alt er normalt igen, siger politimester Bjørn Tegner
Bay.
Læs myndighedernes opfordring her:
Nye tiltag mod spredning af Covid-19 i Nuuk:
https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/
Nyheder/2020/03/190320-Nye-tiltag-mod-spredningaf-COVID_19-i-Nuuk
Relateret nyhed
Politimester: Tag det roligt og følg myndighedernes
anbefalinger (20-03-2020)
https://politi.gl/politistationer/nyhedsliste/politimester-tag-det-roligt-og-foelg-myndighedernesanbefalinger/2020/03/20.
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DONNAS DYREKLINIK
Klinikkens nye åbningstider:
Mandag ......................... kl. 09-16
Onsdag .......................... kl. 09-17
Fredag............................ kl. 09-16

Husk at hvis
du tegner et
dyrlægeabonnement
så giver vi 10% på
dyrlægekonsultation

Nunaannarmi illuaraliorfissamik nunaminertamik
tunineqarnissamut qinnuteqaat
Høring af arealansøgning til fritidshytte
i det åbne land

Tidsbestilling nødvendig, brug gerne vores mail
donnasdyreklinik@gmail.com
Ved akut opstået sygdom, ring på vores tlf. nr. 38 13 13

A-997 NERIUNAQ / KUUSSUAQ K72

qvist
køreskole

TLF. 55 71 68

A-998 KAPISILLIT K26

INFO@QVIST.GL

A-1000 KANAJUTSIAAT K67

QVIST KØRESKOLE

Pilluarit
Tillykke
Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00

Send en hilsen til en du kan lide gennem
Nuuk Ugeavis

Skemami sumiiffittut taaneqartumi illuaraliornissamut nunaminertamik atugassinneqarnissamik qinnuteqaateqartoqarsimavoq.

Der er søgt om arealtildeling til at opføre fritidshytte på den i skemaet nævnte lokalitet.

Sumiiffik illuaraqarfimmiippoq, Nunaannarmut pilersaarummi 1 & 2-mi, Lokaliteten er i det hytteområde, der fremgår af
aamma Kommunimut pilersaarut 2028-mi ersersinneqartutut.
Frilandsplan 1 og 2, samt Kommuneplan 2028.
Nunaminertamik atugassinneqarsimaguit imaluunniit illuaraliorfissatut qinnutigineqartup qanittuaniittumut soqutigisaqarsimaguit, taava
taanna pillugu oqaaseqaateqarnissannut akerliliissuteqarnissannullu
periarfissaqarputit.

Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar
nærhed af den ansøgte hytte har du mulighed for,
at fremkomme med eventuelle bemærkninger
eller indsigelser dertil.

Oqaaseqaatigineqartut kingusinnerpaamik 8. apriili 2020
tiguneqareersimassapput.

Bemærkninger skal være modtaget
senest 8. april 2020.

– det er helt gratis
Hilsen kan også mailes

Skal være indsendt
senest torsdag kl. 12.00

Sumiiffik / Lokalitet

Avann. / Nord

Kipp. / Vest

Atorneqarnissaa / Anvendelse A-nr.

Neriunaq / Kuussuaq K72

64°28’30.00”N

50°14’05.00”V

Sunng. illuaraq/Fritidshytte

997

Kapisillit K26

64°26’18.21”N

50°11’52.89”V

Sunng. illuaraq/Fritidshytte

998

Kanajutsiaat K67

64°25’31.71”N

51°34’20.80”V

Sunng. illuaraq/Fritidshytte

1000

25. maarsi - 8. apriili 2020
Oqaaseqaataasinnaasut akerliliissutilluunniit uunga nassiunneqassapput:
Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

nuukugeavis@nuukugeavis.gl

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Sanaartornermut Nunaminertanullu · Oqartussaqarfik
Forvaltning for Anlægs & Miljø · Areal og Bygningsmyndigheden
Boks 1005 · 3900 Nuuk · sai@sermersooq.gl

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ
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Takornariaqarnernut suliffeqarfiit Kalaallit Nunaanni
aningaasanik annaasaqartut

All.: Mads Nordlund, Guide to Greenland
mads@guidetogreenland.com
Guide to Greenland Kalaallit Nunaanni 100-nik
sinnerlugu suleqatigisaqarpoq. Amerlasuut takornariaqarnermut suliffeqarfiupput mikisut, takornarianik angallassisartut imaluunniit biilerussisartut,
sneescoorterinik imalunniit qimussinik ingerlassisartut.
Suleqatigiinneq aqqutigalugu Guide to Greenlandip takornariaqarnernut suliffeqarfiit neqeroorutaat nunarsuarmut tamakkerlugu nittarsartarpai.
Isertitaqaraangata Guide to Greenlandi annikitsumik pisarpoq, assersuutigalugu pilerisaarinissamut
atortarpaa. Uani Airbnb assersuutigineqarsinnaavoq, tassa modelia assinga atorneqarami, aningaasat
annersaat takornariaqarnernut suliffeqarfinnut
tuttarput.
Annertuummik annaasaqarneq
Angallassinernik Guide to Greenlandi aqqutigalugu
kingullermik pingasunngornermi marsip 11-anili
pisisoqarpoq. Guide to Greenlandip piffissami assingani takornarissanut taamaatiinnartunut 252.000
koruuniit aningaasat utertissimavai.
Aningaasat takornariaqarnernut suliffeqarfiit mikinerit annaavaat, sapaatit akunnerit tulliuttut akisinerussaaq.
Suliffeqarfiit mikinerit aningaasanik annaasaqaraangamik, aamma takornariaqarnernut suliffeqarfiit
anginerit aningaasanik amerlasuunik annaasaqartarput.
Takornariaqarnermut Kalaalit Nunaat
tamakkerlugu eqqugaavoq
Neriuutigaarput suleqatigut sineriamiittut ikiorneqassasut, tassa amerlasuut pequtinik atortunillu takornarissat sullissinnaaniassagamikku aningaassali-

Suliffeqarfik Kang Minik Kangerlussuarmi angallassinerit 28. 824 koruuninik nalillit unitsiinnarneqarput.
Firmaet Kang Minik i Kangerlussuaq har fået aflyst ture for 28.824 kr. på en uge.
Ass./Foto: Guide to Greenland
iffigisimavaat.
Guide to Greenlandip sulisuni atatiinnarsinnaanngilaat isertitaqanngikkunik, taama paasissutissiivoq.
Ukiut pingasut kingulliit amerlasuut takornariaqarnermut suliffimmik pilersitsisimapput. Maannakkut unissagunik imaluunniit akiliisinnaajunnaassagunik, akissaqaqqilernissaminnut aallarteqqinnissaminnullu ukiut amerlasuut ingerlasinnaapput.
Takornariaqarnermut ineriartorneq siunissami
ukiut amerlasuut innarlersinnaavaa. Taamaattumik
maannakkut aningaasaqarnikkut ikiorsiissutit annertuummik isumaqassapput.

Turismevirksomheder i hele
Grønland taber penge
Af Mads Nordlund, Guide to Greenland
mads@guidetogreenland.com
Guide to Greenland har mere end 100 samarbejdspartnere i hele Grønland.
Mange er små turismevirksomheder, der sejler eller kører turister i bil, snescooter eller hundeslæde.
Gennem samarbejdet sælger Guide to Greenland
turismevirksomhedernes ture i hele verden. Guide
to Greenland tager en lille andel af indtægten til
blandt andet markedsføring, efter samme model
som for eksempel Airbnb, men hovedparten af pengene går til den enkelte turismevirksomhed.

Kæmpe tab
Siden onsdag den 11. marts har der ikke været solgt
nogen ture gennem Guide to Greenland.
I samme periode har Guide to Greenland betalt
252.000 kroner tilbage til turister, der har aflyst
deres ture.
Det er penge, som de små turismevirksomheder
nu går glip af, og de næste uger bliver endnu dyrere.
Når de små taber mange penge, så taber de store
turismevirksomheder også rigtig mange penge.
Ødelægger turismen i hele Grønland
Vi håber alle vores samarbejdspartnere på hele
kysten bliver omfattet af en eventuelt hjælpepakke,

Ukioq 2020 tamaat navianartorsiorpoq
Poorskimi takornariaqarneq Kalaallit Nunaanni
piffinni amerlasuuni unitsinneqareerput, ilisimaneqanngilarlu qaqugu inuit angalaqqissinnaassanersut.
Guide to Greenlandip ilimagaa ukioq tamaat
uniinnarnernik eqqugaassasoq. Angallassinerit ammaraluarpata, ilimananngilaq inuit piumassasut
imaluunniit angalarusussasut.
Taamaattumik aasanera tamaat ukiorlu sinnera
immaqa navianartorsiussaaq.

da mange har investeret meget i udstyr og materialer for at kunne servicere turister.
Guide to Greenland vil heller ikke kunne beholde
deres egne medarbejdere, når der ikke er nogen
indtjening, oplyser de.
De sidste tre år er der mange, som har startet
deres eget turismefirma. Hvis de må stoppe eller gå
konkurs nu, kan det vare mange år, før de får råd til
at starte op igen. Det kan ødelægge den fremtidige
turisme udvikling i flere år. Derfor vil økonomisk
hjælp nu have stor betydning.
Hele år 2020 i fare
Påske turismen er allerede aflyst flere steder i Grønland, og ingen ved, hvornår folk kan rejse igen.
Guide to Greenland forventer at hele året kan
blive præget af aflysninger. Selvom der åbnes for
flyvning, er det jo ikke sikkert, folk tør eller vil
rejse.
Derfor er hele sommersæsonen og måske også
resten af året i fare.

ONSDAG 25. MARTS 2020

Danmarkimit suliffeqarfinnut
ikiorsiissutit takkutilerput

Danmarkimi suliffiit assigalugit Nunatsinni suliffeqarfiit ikiorserneqarnissaat sulissutaavoq, tamanna
suliffeqarfinnut iluaqutaanissaa naatsorsuutaavoq

pilersaarutaasutut aningaasaliinissat allallu kinguartinnerisigut – oqaatigissallugu siusippallaarpoq.
Nunatta karsia 1,6 milliard koruuninik uninngasuuteqarpoq, ingammik siunissami aningaasaliinermut
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atugassat Sanaartornissamut aningaasaateqarfimmi
pituttugaasut. Tassangaaniit aningaasat aallaqqaammut ikiuiniutinut atorneqassapput.

All.: Jørgen Schultz-Nielsen
257 million koruunit ikiorsiissutissatut naatsorsuutaapput, inatsisitigut akuerineqarnissaa maanna sulissutaavoq. Aningaasat Danmarkimit Kalaallit
Nunaannut iluaqutaanissaat naatsorsuutaavoq.
- Suliffeqarfinnut ikiorsiissutit Danmarkimi ingerlanneqartut Kalaallit Nunaannut assingusumik aaqqiinerussaaq. Aamma allatigut ikiorsiissutit Danmarkimi atugarineqartut Kalaallit Nunaannut atuutilernissaat sulissutaavoq. Taamaattoq inatsisitigut
suliassat arlaqarmata suliap inaarsarneqarnera piffissamik atuiffiusinnaavoq, suleqataasoq oqarpoq.
Svane uppernarsaavoq
’Danskit assigalugit Kalaallit Nunaanni ikiorsiisoqarnissaa’ sulissutigineqartoq inuussutissarsiornermut naalakkersuisoq Jess Svane arfininngornermi
tusagassiortunik katersortitsinermi.
Sutigut aningaasat aaneqassanersut suli ilisimaneqanngilaq - akileraarut qaffattariaqassanersoq allatigulluunniit aaqqiisoqassanersoq suli ilisimaneqanngilaq.
Akiligassaq akilerneqassaaq
Vittus Qujaukitsup nassuerutigaa piffissap ilaani
akiligassaq akilerneqartussaasoq. Akiligassarli qanoq annertutigiumaarnersoq oqaatigissallugu siusippallaarpoq, akissarsianullu matussutissatut aningaasartuutit ikiuniutillu katillugit 257 million
koruuniusut qanoq aaniarneqarumaarnersut, Vittus
Qujaukitsoq oqarpoq, erseqqissarluguli suliffeqarfiit
ikiornissaat tamakkiisumik isiginiarneqarsimasoq.
Akiligassaq qanoq akilerneqarumaarnersoq –
immaqa akileraarutit qaffanerisigut imaluunniit

Vittus Qujaukitsup arfininngormat tusagassiutinik katersortitsinermi nassuerutigaa piffissap ingerlanerani
akiligassaq akilerneqarumaartoq.
Vittus Qujaukitsoq erkendte på lørdagens pressemøde, at regningen skal betales på et tidspunkt. Ass,/Foto:
Leiff Josefsen

Danske hjælpe-millioner
på vej til grønlandsk erhvervsliv
Der arbejdes intenst på, at grønlandske virksomheder kan komme ind under de danske hjælpepakker, hvilket vil være en enorm hjælp for det grønlandske samfund.

indsats, så de nødlidende virksomheder ikke bukker
under. Der arbejdes sideløbende på at komme ind
under de danske hjælpepakke-ordninger, men det
kan trække ud på grund af jura og lovgivningsmæssige spidsfindigheder, der skal løses, oplyser en
kilde tæt på processen.

Af Jørgen Schultz-Nielsen

Svane bekræftede
Naalakkersuisoq for Erhverv Jess Svane bekræftede
på lørdagens pressemøde, at ”man er i fuld gang
med at blive en del af de danske hjælpepakker”.
Naalakkersuisut kan ikke afvise, hvis krisen trækker ud, at Landskassen kan ende i likviditetsproblemer, men understregede, at det var svært at spå om
fremtiden, og hvor den danske hjælp øjensynligt vil

Samtidig med, at en storstilet hjælpepakke på 257
millioner er på vej til grønlandsk erhvervsliv og
lønmodtagere, arbejdes der på at få juraen på plads,
så Grønland kan få hjælp fra den danske stat.
- De hjælpepakker, der blev præsenteret i dag,
ligner meget de danske og skal sikre en nu-og-her

afbøde en alvorlig likviditetskrise.
Regning skal betales
Vittus Qujaukitsoq erkender, at der på et tidspunkt
vil være en regning, der skal betales.
Men det er for tidligt at sige noget om, hvor stor
regningen bliver, og hvordan udgifterne til lønkompensation og hjælpepakker – i alt 257 millioner
kroner – skal inddrives, lød det fra Vittus Qujaukitsoq, der understregede, at man har haft fuldt fokus
på at komme virksomhederne til hjælp.
Hvordan regningen skal betales – via eventuelle
skattestigninger eller udskydelser af planlagte
investeringer eller andre tiltag – var alt for tidligt at
sige noget om.
Landskassen har 1,6 milliarder kroner, som især
er bundet op i Anlægsfonden til fremtidige investeringer. Det er herfra pengene i første omgang skal
komme til hjælpepakkerne.
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Sanasut-aps
TØMRER
SNEDKER
MALER

58 18 58
Aqqa

Alt i

Smede- og Maskinarbejde

55 18 58
Kim

udføres

Vi holder til i Entreprenørdalen/Nuukullak B 1678

GRØNLANDS SKIBS- & ENTREPRENØRVÆRKSTED ApS

sanasut-aps@outlook.com

Postbox 180 · 3900 Nuuk · Tlf. 32 22 52 · Vagt: 249285/520755 · gse@gse.gl

Meeqqanut

Børnekryds & Tværs

93

FARMOR
ELLER
MORMOR

.

FRIDAGE

Tandlæge Niels Nygaard ApS

Tlf. 31 30 01

Tuapannguit 40, Postboks 240, 3900 Nuuk

www.kigutit.gl

H.A. Bogføring
.

SØGE

BRAGET

v/Helene Andersen

Telefon 55 43 72

KLAPPERI

.

H.A. Bogføring · Postboks 610 · 3900 Nuuk
Tlf. 554372 · ha@hcandersen.gl

VISNE
SOM

ÅDSELÆDER

SYD

ENDNU
EN GANG

KIRKEBORDET

DONNAS DYREKLINIK

2 X 30
SPANIEN

IGEN
SJOV

.

.

Klinikkens nye åbningstider:
Mandag ......................... kl. 09-16
Onsdag .......................... kl. 09-17
Fredag............................ kl. 09-16

HØSTREDSKABET

FUGLEREDE

FALDER
OVER
EGNE
FØDDER

LUFTART
TØNDE
LAVVANDE

.

.

SES
BORNHOLM

EFTER
C

VÆRE
GAL

BÅD

DIAMANT

TRÆ

.

SKADEDYR

NORD

SAMT

DENGANG

TANKE

FANGET
PIBLEDE

LED PÅ
HÅND

.

SÅRMÆRKE

TO ENS
KLASSE

VI TO

ØSTRIG
CIRKEL

JØDISK
LAND

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. u ani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Albert Petersen
Eqaluagalinnguit 111-B . 3905 Nuussuaqw

Ansvarshavende redaktør:
Poul Krarup
krarup@sermitsiaq.gl
mobil +299 55 19 02
Redaktør:
Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00
Send en hilsen til en du kan lide gennem
Nuuk Ugeavis

.

Ateq/Navn:

CVR. regn. nr. AS427241
GER-nr. og SE nr. 73454816

Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

TONE

.

Box 301
3900 Nuuk
Sipisaq Avannarleq 10-B
Tlf. 38 39 60
nuukugeavis@nuukugeavis.gl

Pilluarit
Tillykke
Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq

RYGE
FRANKRIG

Tidsbestilling nødvendig, brug gerne vores mail
donnasdyreklinik@gmail.com
Ved akut opstået sygdom, ring på vores tlf. nr. 38 13 13

FORLÆNGE

LUFTARTEN I
KOMFURET
HILSE
PÆNT

Husk at hvis
du tegner et
dyrlægeabonnement
så giver vi 10% på
dyrlægekonsultation

Ved lodtrækning findes vinderen,
som får et gavekort på kr. 200,fra Matas.

– det er helt gratis
Hilsen kan også mailes

Skal være indsendt
senest torsdag kl. 12.00
nuukugeavis@nuukugeavis.gl

Administration
Naqiterivik /Tryk:
administration@sermitsiaq.AG A/S Medieselskabet NVS
Annoncer
nuukugeavis@nuukugeavis.gl
Grafik: Mia Duelund Schmidt
mia@nuukugeavis.gl
Tlf. 38 39 60

Amerlassusaat:
Oplag: 7.600

Ussassaarutinik allanillu
tunniussivissaq kingulleq:
SISAMANNGORNEQ
Sidste frist for indlevering af
annoncer m.v. er: TORSDAG

Ussassaarutini sullitatsinnit
kukkunersiorneqarsimasuni
kukkunerit Nuuk Ugeavisimi
akisussaaffigisinnaanngilagut.
Nuuk Ugeavis påtager sig intet
ansvar som følge af evt. fejl i
annoncer, som har været i
korrektur hos kunden.
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Centrum Grill

Tandlæge Niels Nygaard ApS

Tlf. 32 42 74

Åben
Man.-Lør. 06.00-21.00
Søn.
08.00-21.00

Tlf. 31 30 01

Tuapannguit 40, Postboks 240, 3900 Nuuk

Postboks 1018 · 3900 Nuuk
Tel: 32 40 96 · Fax: 32 26 90
Mail: unik@unik.gl

www.kigutit.gl

SANA
34 40 00
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Nye verden

Vi ordne alle opgaver indenfor
KØRSEL MED
LASTBILKRANEN

Meerartaarsimagussi nutaarsiassarlu tamanna
Nuummiunut avitseqatigiissutigerusullugu,
uunga mailikkut nassitsisinnaavusi:
nuukugeavis@nuukugeavis.gl
Meeqqap suiaassusia, oqimaassusia, angissusia
aamma qanga inunngornersoq kiisalu soorunami
angajoqqaanngortut aqqi allanneqassapput.
222222
Hvis I har fået et barn, og ønsker at dele denne dejlige
nyhed, med borgere i Nuuk, kan i sende mail til:
nuukugeavis@nuukugeavis.gl

Du er altid velkommen til at
kontakte os, vedr. pris og evt. tilbud

BYENS TRANSPORT & UDLEJNING
Postboks 5166 · 3905 Nuussuaq
Telefon 55 68 98 · Mail: Beomf@Beomf.gl

QVIST
KØRESKOLE

Inissaqaqqilerpoq/Nu er der plads igen

Skriv barnets køn, vægt, længde og hvornår barnet er
født, også selvfølgelig forældrenes navn.

QVIST KØRESKOLE

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

TLF. 55 7168

Ataatsimut aningaasaateqarfimmit tapiissutit
Nunat avannarliit killiit illoqarfittut
pingaarnersaasa aningaasaateqarfiat
– NUUK, REYKJAVÍK AAMMA TÓRSHAVN
Ataatsimut aningaasaateqarfik Nuuk, Reykjavík aamma Tórshavn
maanna tapiiffigineqarnissamik qinnuteqarfigineqaqqippoq.
Aningaasaateqarfimmi ilaasortat junip naalernerani ataatsimiisapput, tassanilu tapiissutinik agguaanissaq pillugu siulersuisuni
ilaasortat aalajangiissallutik.
Nuummi, Reykjavíkkimi Tórshavnimilu kommunalbestyrelsit ukiumoortumik
aningaasaateqarfimmut aningaasaliisarput, aningaasaliissutillu atorlugit
kommunit pingasuusut akornanni innuttaasunut taavalu kultureqarnermut,
ilinniartitaanermut timersornermullu tunngatillugu suliassat nukittorsarneqartussaallutik. Illoqarfinnit pingasunit qinnuteqarnermi peqataanikkut
tapiiffigineqarnissamut periarfissaqarnerussaaq.
Inuit ataasiakkaat, peqatigiiffiit allallu tapiiffigineqarnissamik piumasaqaatinik
malinnittut, qinnuteqarnissamut immersugassaq suliassamik allaaserinneriarluni nassiunneqarnissaa piumaneqarpoq. Qinnuteqarnissamut immersugassaq
kommunip nittartagaatigut piniarneqarsinnaavoq
sermersooq.gl-ikkut. Qinnuteqarnissamut immersugassap atornissaa sapinngisamillu peqqissaartumik
immersornissaa pingaaruteqarpoq.
Paasissutissanik allanik pissarserusukkuit sullissisoq
Berti Bourup,
oqa. 367026-mut saaffigisinnaavat.
QINNUTEQAAT IMA NALUNAAQUTSIGAQ:
Nunat avannarliit killiit illoqarf ittut
pingaarnersaasa aningaasaateqarfiat
– Nuuk, Reykjavík aamma Tórshavn

KOMMUNEQARFIK SERMERSUUMUT
Kuussuaq 2
Postboks 1005-imut
nassiunneqassaaq imaluunniit e-mailikkut uunga
kommuneqarfik@sermersooq.gl

kingusinnerpaamillu kommunimi tiguneqareersimassalluni

pingasunngorneq 1. apriili 2020

Støtte fra Fællesfond
Vestnordisk hovedstadsfond
– NUUK, REYKJAVÍK OG TÓRSHAVN
Fællesfonden Nuuk, Reykjavík og Tórshavn modtager nu igen ansøgninger om støtte. Fonden holder
møde i slutningen af juni måned, hvor bestyrelsen
træffer beslutninger om tildeling af støtte.
Nuuk, Reykjavík og Tórshavns byråd bevilger årligt midler
til fonden, som har til formål at yde støtte til aktiviteter, som
kan styrke samarbejdet og forståelsen mellem de tre kommuner og deres borgere inden for kultur, uddannelse og
idræt. Det fremmer mulighederne for at få bevilget støtte,
hvis alle tre byer deltager i ansøgningen.
Enkeltpersoner, foreninger o.a., som opfylder betingelserne for at opnå støtte, bedes sende ansøgningsskema med
beskrivelse af aktiviteten. Ansøgningsskema kan hentes på
kommunens hjemmeside
sermersooq.gl. Det er vigtigt
at benytte ansøgningsskemaet og udfylde det så udførligt
som muligt.
Flere oplysninger fås ved at henvende sig til sagsbehandler
Berti Bourup,
tlf. 367026.
ANSØGNING MÆRKET:
Vestnordisk hovedstadsfond
– Nuuk, Reykjavík og Tórshavn

SKAL SENDES TIL
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Kuussuaq 2

Postboks 1005

eller på mail til kommuneqarfik@sermersooq.gl
og skal være kommunen i hænde

senest onsdag 1. april 2020

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ

