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Kære Pernille,
Hvor skal den journaliseret denne sag?
MVH Vivian
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Matumuuna nalunaarutiginiarparput nunaminertamik qinnuteqaat aalisakkeriviliornermut tunngasoq
ataani atsiortunut akuerineqannginnissaanut inassuteqarniarluta allagaqarpugut. Ukuli
tunngavilersuutigaavut, taama pilersitsiniarnermut qinnuteqartoq tatiginartuunngimmat, tassa
isummersuummik tillinermigut nunaminertamik qinnuteqarnera inissaminiinngimmat. Isumassasiaq
aalisakkerimmik pilersitsisinnaanermut tunngasoq september 2018‐mi aallartippoq, atissaalu Nunnguaq
Seafood"‐iulluni Qeqertarsuatsiaanullu angerlarsimaffeqarluni aammalu sumi issisimaffeqartussatut
adresseqarluni aammalu sumi inissisimaffissaa eqqarsaatersuutaalluni. Suleqatiginiakkaminillu
tunoqqutsilluni nammineq isumassarsiarisimallugu inissilluni allanik suleqatigisaqalersimavoq adressealu
qoqassiinikkut qallunnat nunaannut nuussimallugu.
Kiisalu nammineq Qeqertarsuatsiaat eqqaani aalisarallarnermini angallatini orseriarlugu akileqqaarnagulu
avalaannarnikuulluni nunaqatigiinni nuaniilliutaalluni.
Taama naatsumik erseqqissaatigaaput tutsuiginartuutinnginnatsigu nunaqqatigiiusugut ilutsinni.
Vi skal undertegnede herved sende en skrivelse angående ansøgning om arealtildeling til en fiskefabriks
bygning i Qeqertarsuatsiaat, at den skal bevares med et afslag fra jeres side. Vores begrundelse er at
ansøgeren er utilregnelig og ikke er til at stole på og ideen er blevet bestjålet.
Og denne ide` med at skabe en anpartsselskab med en fiskefabrik startede tilbage i september 2018 og er
navngivet "Nuunnguaq Seafood" og er adresseret til Qeqertarsuatsiaat af de lokale.
Bag styregruppen havde ansøgeren ændret adressen til Danmark og havde lavet aftale med finansiering
uden at informere.
Og ikke mindst og ikke for at bagtale har ansøgeren gjort dårlig entryk til de lokale, da vedkommende i sin
tid har bare sejlet ud efter bunkring uden at betale, da han fiskede omkring bygden.
Så derfor er der ikke tiltro omkring personen og fleste af de lokale fiskere har ingen interesse som
anparthavere, da var meningen er, at de er dem er til baggrund med anpartsselskab.
Vi håber dette skrivelse er forståeligt.
Inussiarnersumik Inuulluaqqusilluta

Med Venlig hilsen

Peqatigiiffik Nuunnguaq sinnerlugu. På vegne af forening Nuunnguaq.
Manna Noahsen
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