AASIAAT
-

Erhvervsudvikling

Aasiaats mulige rolle som hovedforsyningsbase for offshore aktiviteter bør udvikles og styrkes
gennem både infrastruktur og arealudlæg til følgeerhverv mm., til fordel for hele kommunen.
Transitøen kan eventuelt anvendes til både innovative erhverv og kultur. Sideløbende bør fiskeriet
styrkes med arealudlæg til udvidelse og nyanlæg, samt bedre forhold for fiskerne, f.eks.
anlægsforhold ved fabrik og jollehavn. Kajak og fugleliv i skærgårdsområdet giver gode muligheder
for turismeudvikling. Styrket fritid og kultur i de centrale områder af byen skal være katalysator for
turismen.
I bygderne bør de lokale erhvervsmuligheder udvikles og undersøges, gennem f.eks. indhandling og
bearbejdning af andre fiskearter og fangstdyr. Det kræver arealer til produktionsfaciliteter,
skindbearbejdningsværksted og kajanlæg. Samtidigt er der i flere bygder muligheder for at udvikle
turismen, bl.a. for overnatning og husflidsværksted i Akunnaaq og museum i Kitsissuarsuit med
fokus på historiefortællingen.

-

Uddannelse

Aasiaat skal stadig fungere som en vigtig uddannelsesby for unge, i samspil med Ilulissat.
Nærliggende mindre byer og bygder bør indtænkes i planlægningen af uddannelsesfunktioner, og
relaterede behov som f.eks. tilstrækkelige pasnings-, bolig-, kultur- og fritidsmuligheder skal
koordineres. Kvaliteten af de fysiske rammer (både ude og inde) er vigtig for læringsmiljøet – helt
fra førskolealderen. I forbindelse med offshore-branchen kan kursusvirksomhed og uddannelse med
fordel placeres i Aasiaat.
For bygderne er der behov for tilstrækkelige faciliteter til daginstitution, skole, fritidstilbud og
aktiviteter. Disse kan med fordel samtænkes, og der kan fastlægges areal til f.eks. multifunktionelle
huse og dagplejecentre.

-

Bosætning og gode boliger

Aasiaat har mange fine byområder med ensartet, harmonisk byggeri og typehuse, hvis
karakteristika bør bevares. Samtidig skal der åbnes op for nyt og spændende boligbyggeri, med
fokus på arkitekturen, hensyntagen til terrænet og energivenlige løsninger.
Byen skal være på forkant med behovet for boliger ift. offshore aktiviteter. Udbygningen bør foregå
i retning af og på Tupilak og eventuelt sydpå, fremfor længere mod øst. Dertil skal der løbende
indtænkes arealer til ældreboliger, ungdomsboliger og kollegier, der skal blandes med
familieboliger.
I bygderne er det især renovering og sanering, der kræver en indsats, samt gentænkning af
funktioner. F.eks. bør en række ældreboliger i Akunnaaq ændres til ungdomsboliger pga. den
uhensigtsmæssige placering. Dertil skal der stadig sikres områder til ældreboliger.

-

Kultur og identitet

Det stærke forenings- og ungdomskulturliv skal have tilstrækkelige muligheder. Centralt i Aasiaat
bør der fastlægges arealer til f.eks. et større kulturhus, medborgerhus eller lignende. Herigennem
skabes også muligheder for at styrke det stærke foreningsliv, afholde større regionale
arrangementer, samt have aktiviteter for turismen.
I bygderne bør (tomme) boliger kunne anvendes til kultur- og fællesformål. For borgerne er det
vigtigt, at den lokale kultur kan overføres mellem generationerne. Også brugen af det åbne land til
fritidsaktiviteter bør understøttes af fysiske tiltag.

-

Tryghed og det gode liv

Byrummet har stor betydning for trygheden – ikke mindst i en by med Aasiaats størrelse, derfor
skal byrummet forskønnes og pladser og stier skal indbyde til ophold og være sikre at færdes på,
især for de mange børn og unge. Etablering af medborgerhuse vil også forstærke sammenholdet og
medansvaret i byen.
Bygderne ønsker især bedre hverdag gennem besejlings- og forsyningsmulighederne, samt
medbestemmelse over egen bolig og bedre miljø. Også mindre forbedrende tiltag som bænke og
nedrivning af udslidte bygninger kan være med til at skabe tryghed i bygderne.

-

Sundhed og forebyggelse

Regionssygehuset for Disko ligger i Aasiaat, og arealer dertil skal være optimale og tilstrækkelige.
Inden for sundhedsfremme bør borgernes ønsker om svømmehal og forskellige udendørsaktiviteter
(skiløb, hundeslæde, BMX) bakkes op i planlægningen.
Bygderne ønsker ligeledes flere sundhedsfremmende aktiviteter, i form af legepladser og boldbaner.
I Akunnaaq og Ikamiut kan idrætsfaciliteter indtænkes i forsamlingshus, og i Kitsissuarsuit skal der
sikres mulighed for at kunne samles om sundheds-infomøder.

-

Infrastruktur og forsyning

Aasiaats havneområde har store potentialer, både i forhold til at skabe et godt havnemiljø og i
forhold til erhvervsudviklingen. Der skal derfor sikres mulighed for at udbygge både havn og
lufthavn, så det svarer til de nye erhvervs behov. Generel etablering af forsyning og infrastruktur
skal ske under hensyntagen til byrummet og den ydre fremtoning.
Der er gode muligheder for en mere bæredygtig forsyning i Aasiaat. Etablering af vandkraft i
Qasigiannguit kan forsyne Aasiaat. Ligeledes er der gode anvendelsesmuligheder for
overskudsenergi og overskudsvarme fra forbrændingsanlægget, der også kan modtage affald fra
andre bosteder.
I bygderne ønsker man en bedre bygdeforsyning, samt forbedringer af kajområder og havnedybde.
I Akunnaaq kan der udlægges arealer til ponton og skure syd for bygden. Belysning og
vandforsyning bør prioriteres – små ting der har stor betydning for borgerne.

-

Klima, miljø og natur

Naturen i området bliver i dag brugt til mange fritidsaktiviteter, og det er vigtigt fremadrettet både
at sikre beskyttelse og benyttelse af naturen, f.eks. gennem vandreruter, campingområder og
oplysning om Ramsar-områder og fuglereservater. Der er meget stort behov for ændring af
vandspærrezonen ved Aasiaat, både for at forbedre vandkvaliteten og for at muliggøre byudvikling
og fritidsaktiviteter syd for byen. Også affaldshåndteringen er problematisk i forhold til beliggenhed
og gener..
I både Ikamiut og Kitsissuarsuit ønsker borgerne at rykke dump (og forbrænding) længere væk fra
beboelse. Arealer til nye dumpe eller udskibning bør derfor sikres i bygderne.

-

Kulturarv og bevaring

Aasiaat har mange mindesmærker, skulpturer mm., og de bør fremhæves i byrummet. Museet er
vigtigt for formidling af kulturen i byen. Området herom skal beskyttes til dette formål, men
samtidig byde op til nutidige aktiviteter. Flere andre bevaringsværdige bygninger er i dårlig stand,
og det bør overvejes, hvordan disse kan sikres.
Bygdernes fokus på videreformidling af kulturen kan styrkes gennem kulturhuse, aktive
værksteder, lokalmuseer mm., som eventuelt kan placeres i de gamle pakhuse. Formidling af
kulturarven kan også ske i et samarbejde mellem bygderne og Aasiaat.

-

IT, demokrati og dialog

Kommuneplanen skal blive et vigtigt redskab for den gode forvaltning af byen og bygderne, hvor
nye tiltag sker i overensstemmelse med målsætningerne for området. Det kræver også, at
information om kommuneplanen når ud til borgerne, og at de løbende høres i processerne.
Kommuneplanen skal ligeledes være tydeligere i sin information om, hvad man må i de enkelte
delområder mht. hundehold, bådoplæg, containere mm.
Med Aasiaat som ny fagforvaltning kan dialogen forbedres gennem en synligere administration, og
biblioteket kan ligeledes udvide funktionen til regionsbibliotek. Uddannelsesinstitutionerne bør også
spille en aktiv rolle i udvikling af (nær)demokratiet. De tre bygder ønsker et forbedret samarbejde
om fiskeri, fællesinteresser, høringer, kulturaktiviteter mv., hvilket kan tydeliggøre deres stemme i
kommunen.

