
QASIGIANNGUIT 

 

- Erhvervsudvikling 
For Qasigiannguit handler udviklingen af erhvervsområdet især om fiskeproduktion og turisme.  
Turismepotentialet (fra krydstogtsgæster til lokale turister) skal understøttes gennem forskønnelse 
af byen og flere områder med mulighed for turismeaktiviteter. Det gamle fabriksområde kan 
anvendes til at forbedre fiskernes muligheder med etablering af f.eks. bådeværksted og bådehavn, 
og delområderne kan åbne op for blødere/renere erhverv centralt i byen, også i forbindelse med 
eventuel offshore-aktivitet. 

- Uddannelse 
Qasigiannguit har slået sig fast som en stærk uddannelsesby for unge, og de eksisterende 
institutioner skal have plads nok til deres aktiviteter både ude og inde. Samtidig bør der sikres 
mulighed for at nye uddannelsesinstitutioner kan etablere sig i byen. Tomme boliger kan eventuelt 
anvendes i den forbindelse. 

- Bosætning og gode boliger 
Selvom der ikke er boligmangel i byen, er det vigtigt med løbende vedligeholdelse af de mange 
offentlige boliger, ligesom der skal sikres boliger til unge, studerende og til ældre. Qasigiannguits 
bybillede med de mange typehuse og åbne områder bør bevares, men der skal også være plads til 
nye typer byggeri, der sikrer byen nyt liv. 

- Kultur og identitet 
Der skal sikres fysiske rammer for kulturlivet, og i Qasigiannguit spiller især musiklivet en stor rolle. 
Dette kan støttes gennem mulighed for etablering af øvelokaler og musikskole placeret centralt i 
forhold til byens andre funktioner. Samtidig kan områder tænkes i nye funktioner, f.eks. kan den 
gamle fiskerikaj anvendes til kulturelle formål i samspil med museumsområdet, eller boliger kan få 
anden anvendelse, samtidig med at byen stadig beholder sit udtryk. 

Børne- og uddannelsesinstitutionerne bør trække på byens kulturkræfter og bl.a. arbejde sammen 
med museet for at skabe en levende kultur. Muligheder for fritidsaktiviteter som hundeslæde og 
skiløb bør også forbedres. De åbne områder bør indrettes til at styrke dette. 

- Tryghed og det gode liv 
Ønskerne til det gode liv handler om mange elementer. Det gode foreningsliv skal styrkes 
yderligere, for at skabe flere muligheder for den enkelte borger. Det kræver tilstrækkelige fysiske 
rammer, bl.a. gennem forbedring af de eksisterende muligheder. Samtidig vil Qasigiannguits åbne 
pladser og grønne områder kunne skabe mulighed at komme hinanden mere ved, hvis de anvendes 
mere aktivt. 

- Sundhed og forebyggelse 
De eksisterende initiativer for sund livsførelse og den aktive brug af de rekreative områder kan 
understøttes af gode fysiske faciliteter. Borgernes ønske om flere legepladser og at flytte boldbanen 
til den nordlige del af byen vil skabe bedre rammer for aktivitet for byens børn og unge. Byen råder 
over hal og forsamlingshus, der kan gøres tydeligere i bybilledet. 

- Infrastruktur og forsyning 
Udviklingen i Qasigiannguit er afhængig af en bedre infrastruktur og forsyning, der binder byen 
bedre sammen med resten af Diskobugten. Især bør muligheden for vejforbindelse til Ilimanaq 
undersøges, sammen med bådtrafikken. Der er udlagt areal til en lufthavn øst for byen. Den 
endelige placering og indretning, samt vejforbindelse skal afklares i mere detaljerede 
undersøgelser.. Dertil kan kirkegården udvides ved nuværende placering. 



Den velfungerende tekniske forsyning skal understøttes af tidssvarende affaldshåndtering, og der 
skal arbejdes for et område til udskibning af affald. En eventuel kloakering af hele byen bør 
koordineres med udbygning af helårsvand, asfaltering mm., samtidig med at udledning til 
inderhavnen undgås for at sikre et bedre bymiljø. 

- Klima, miljø og natur 
Planerne om vedvarende energi i form af et vandkraftværk har længe været på tale og undersøgt i 
Qasigiannguit på grund af de gunstige muligheder. Derfor er det vigtigt, at der arbejdes videre med 
planerne om vandkraftværk, at de nødvendige arealer reserveres til formålet, og at mulige 
erhvervsaktiviteter indtænkes i forbindelse hermed, for at sikre en fortsat bæredygtig udvikling. 

Det varme klima og naturen rundt om byen rummer mulighed for både erhverv, turisme og 
rekreation. Det kan være nye muligheder for landbrug (f.eks. ved Kangersuneq), vandreruter og 
turisthytter eller som feriedestination for regionen. Samtidig skal der værnes om naturen og de 
kulturhistoriske fund, f.eks. ved Qeqertarsussuk og Akulliit. 

- Kulturarv og bevaring 
Kulturarven har stor og aktiv betydning i Qasigiannguit, men kan styrkes yderligere gennem kultur-
aktiviteter, legeplads med traditionelle lege. Projekt Levende Boplads er et godt eksempel på brug 
og beskyttelse af naturen, samtidig med oplysning om kulturarven. En synlig kulturarv skaber 
bedre grundlag for at forstå sin egen identitet. 

- IT, demokrati og dialog 
Kommuneplanen skal blive et vigtigt redskab for den gode forvaltning af byen og en målrettet 
prioritering af indsatser og anlæg. Det kræver også, at information om kommuneplanen når ud til 
borgerne, og borgernes ønsker når politikerne. Skolerne kan spille en aktiv rolle i udvikling af 
(nær)demokratiet. 

  


