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Indsigelse til høring om ansøgning til en byggegrund til en produktionsbygning for fisk i
Qeqertarsuatsiaat.
Bygdebestyrelsen holdt møde om høringen den 29.04.2021, flertallet af medlemmerne, undtagen én, som
ikke kunne deltage på grund af forhold, som var uopsættelige, godkendte ikke høringen.
Grunden var, at sagen B-157 var sendt videre til Departementet for Erhverv, Energi og Videnskab
til behandling som bevaringsværdig bygning.
Bygdebestyrelsen kan ikke acceptere dette, uden at har haft hørt nogen eller fået noget information
omkring den igangværende sag.

Med venlig hilsen
Ingvar Motzfeldt
Formand for Bygdebestyrelsen
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./. Bilag kopi af skrivelsen.

Toni B. Lynge
Afdelingsleder
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Att.: Jess Svane

I henhold til ønske om, at vi skal henvende os vedrørende en bevaringsværdi gammel hus
I henhold til din mundtlige opfordring under jeres korte besøg i Qeqertarsuatsiaat fredag den 14. juni 2019, hvor
I nævnte at vi skulle henvende os om en bevaringsværdig gammel bygning.
Dette vedrører, at dit Departement gerne vil tage sagen om renovering og jeg vil gerne takke dig for dine ord,
om de gamle bygninger, som er helt slidt op, er ejet af Pilersuisoq samt, at vi fra Bygdebestyrelsen har
henvendt os til Kommuneqarfik Sermersooq med ønske om, at disse skulle renoveres. Men indtil videre har
der ikke været klare tilbagemeldinger om disse.
Jeg takker for, at vi har udvekslet informationer, selvom det var en kort samtale.
Jeg har efterlyst, som du ønskede, hvad historien om disse stenbygninger er, men jeg har ikke kunnet finde ud
af, i så kort tid, hvad historien er bag disse bygninger.
Men jeg kan kort fortælle om disse, efter jeg har talt med vores ældre i bygden.

Gammel bageri: Da Qeqertarsuatsiaat blev grundlagt i 1754, har grundlæggeren Anders Olsen boet der som
den første, som vi kalder Nuunnguaq Qiterleq (midterste næs), indtil den blev flyttet til den som vi kalder
Qaarsorsuaq (den store klippeflade), jeg har ikke fundet ud af, hvilket år det var samt at den var flyttet igen til
det sted, som den står på i dag. Men i dag er den helt faldefærdig, men grunden til, vi anser den som
bevaringsværdig bygning er, at afdøde medlem af Folketinget, som omkom under Hans Hedtofts forlis, var
født der.

Gammel skole: Der er kun kort notits om den i de gamle skrifter i 1907, at sten til at bygge med skulle
ankomme og derefter blev bygget og at den ikke blev brugt som skole mere i 1949, efter den nye skole blev
bygget. Derefter blev den brugt som lager til forskellige ting.
Jeg sender dig nu den korte skriftlige forklaring om denne sag, som jeg har lovet dig og jeg håber, at den er
forståelig.

Med venlig hilsen

MånassinguaK Noahsen
På vegne af Bygdebestyrelsen

ManassinguaK Noahsen
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