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Dagsorden for det åbne møde: 

Punkt 01  Godkendelse af dagsorden  

Pkt 02  Formandens beretning. 

 

Økonomisager 

Pkt. 03.: Balance 

 

Generelle sager 

Pkt 04 Forslag til bygning af ungdomsbolig i Atammik.   

Pkt 05  Ønske om nye veje i Atammik.  

                     

   

Orienteringssager. 

Pkt 06. Orienteringer 

Pkt. 07. Eventuelt 

 
 
 
Mødet startede kl. 09.05. 
 
Deltagere: 

Atassut: 
Niels Kristiansen Atammik 
 
Inuit Ataqatigiit. 
Erneeraq Poulsen Atammik 
 
 
Siumut: 
Tippu Bolatta Jakobsen Poulsen Atammik 
Jens Kristiansen Napasoq 
 
 
Fraværende med afbud: 
 
 
Fraværende uden afbud: 
Anthon Poulsen var rejst 
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Punkt 01    Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 
Godkendt. 
 

Punkt 02 Formandens beretning. 

 
 
Afgørelse. 
Taget til efterretning. 
 
 
 
 
 
Økonomisager 
 
Pkt03 Balance 
 
Baggrund 
Balance vedr. Atammik-Napasoq pr. 07042016. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser. 
 
Faktiske forhold. 
Der er et markant merforbrug i Napasoq konto 2301702200, dette skyldes at rørene frostsprangt 
efter oliefyret løb tør for brændstof, Og fyret slukker af sig selv.   
 
Og merforbruget i Atammik 2301802000 skyldes tørretumleren der gik i stykker blev erstattet.   
 Den skulle ellers betales i 2015 men først blev betalt i 2016. 
 
Administrationens vurdering. 
At sagen tages til efterretning. 
 
Indstilling: 
Administrationens vurdering. 
 
Afgørelse: 
 
Godkendt. 
 
 
Pkt 04 Forslag til bygning af ungdomsbolig i Atammik.  
J.nr. 31.00 
 
Baggrund. 
Bygdebestyrelsesformanden Tippu Bolatta J Poulsen tog Bygdebestyrelsesmedlem Niels 
Kristiansens forslag op til dagsordenen.   
siulittaasuata Tippu Bolatta J Poulsenip oqaluuserisassanngortippaa. 
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Begrundelsen for forslaget om ungdomsboliger i Atammik er, at boligbyggeri i bygden er gået i stå, 
måske er der ellers nogle der har søgt om at bygge hus og unge der ellers vil flytte hjemmefra 
mangler muligheder. Derfor er man nødt til at bygge rækkehuse på 4, da der er behov for 
ungdomsboliger.   
  
 
Regelgrundlag 
Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser. 
Man er begyndt med at sælge Kommunale boliger til borgerne, da det er dyrere når de står tomt.  
På grund af byggepriserne er høje og huslejen om måneden er høj.  
 
 
Faktiske forhold. 
Der blev bygget to sæt rækkehuse i Atammik for nogle år siden, den anden bruges nu som en 
daginstitution og den anden er blevet købt af borgere. Der er ellers nogen der vil flytte til Atammik, 
men trækker sig tilbage på grund af boligmangel.  
maannakkut meeqqerivittut atorneqarpoq aappaa inunnit pisiarineqanikuulluni.Atammimmullu 
nuukusuttarluartut maannakkut inissanik amigaateqarneq peqqutaaluni tunuartitsigallartunik. 
Der er mange muligheder i bygden og dette kan udnyttes med at bygge boliger som der er behov 
for, 
der er gamle huse med skimmelsvamp, som er uegnet for familier med børn.  
Siden man afskaffede kommunens andel på 5% til selvbyggerhuse, er bygningen af huse i bygden 
gået i stå, udover de kommunale rækkehuse som er beboet nu.  
 
 
Administrationens vurdering. 
Administrationen mener, at ønske om boligbyggeri må sættes på plads i de næstkommende år, og at 
bygdebestyrelsen skal drøfte det godt igennem.  
 
Indstilling:  
At administrationens vurdering medtages til budgetønskerne.  
 
Afgørelse 
 
Godkendt. 
 
 
Bilag: 
Brev 08 03 2016. 
 
 
 
 
Pkt 05 Ønske om nye veje i Atammik. 
Jr nr 2301 
Baggrund 
Bygdebestyrelsesformanden Tippu Bolatta J Poulsen tog Bygdebestyrelsesmedlem Niels 
Kristiansens forslag op til dagsordenen, 
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Ønske om nye veje i Atammik. Med hensyn til de ældre og gangbesværede, som døjer med dårlige 
veje mod husene.  
 
Regelgrundlag. 
Styrelseslovens §53 stk.3 stk 1 Mindre istandsættelser og vedligholdelse af de offentliges udstyr.   
iluarsaanerit aserfallatsaaliinerillu. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser. 
Hvis omkostningerne er høje kan det sættes til byggeønskerne, hvis de er lave  
kan konto 18 benyttes. konto 18 har 178.000 kr. stående den 07 04 2016 
 
Faktiske forhold. 
Ruten til skraldebilen i bygden er den eneste vej i bygden der benyttes.  
Hvor det kan være svært for ældre, handicappede, gangbesværede og rollator brugere for at benytte 
stier mod husene.   
roulatorertunut ingerlaviginiartarneri ajornakusoorsinnaasarlutik. 
 
Administrationens vurdering. 
Administrationen mener, at stierne er nødt til at blive ordnet ved at lade arbejdsledige arbejde og 
bruge Selvstyrets bygdepulje til 2016, man kan forbedre stierne ved at regulere terrænet uden at 
lave helt nye stier.   
Oqartussat aningaasaliissutaasa ilaannik  aqqusineeqqat iluarsarnissaat 
suliarineqartariaqartut,nutaanik aqqusinniungikkaluarluni nunagissaanerit 
ingerlanneqarsinnaasut.aqqusineeqqat pitsanngorsarlugit. 
 
Indstilling: 
Administrationens vurdering. 
 
Afgørelse: 
 
Godkendt. 
 
 
Orienteringer 
 
Pkt 06. Orienteringer 
Månedsrapport Marts 2016 /Atammik 
Månedsrapport Februar 2016 / Napasoq 
Referat af bygdebestyrelsesmødet den 16 Marts 2016 
 
 
 
 
Pkt. 07. Eventuelt 

1.Uge 18 
2. klage 
3. Selvstyrets bygdepulje for 2016  
4. Kvinderne fra A 1947 deltagelse i Futsal GM. 
5. Bygdebestyrelsesformænds møde.  
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Mødet sluttede kl. 11.05. 
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	Afgørelse
	Afgørelse.


