Forslag om asfaltering af pladsen foran Pilersuisoq, Tasiilaq
Kommunalbestyrelsesmedlem Lund Kukos (S) forslag
Til beslutning
J.nr.: 01.01.07
Koncernservice – Vicekommunaldirektør Marie Fleischer / MAFL
Sagsresumé
Kommunalbestyrelsesmedlem Lund Kuko S) har den 21. december 2020 indsendt et
beslutningsforslag til Kommunalbestyrelsen. Lund Kuko ønsker, at Kommunalbestyrelsen drøfter
muligheden for asfaltering af pladsen foran Pilersuisoq, Tasiilaq.
Indstilling
Koncernservice indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:
- at forslaget forkastes
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsesmedlem Lund Kuko S) har den 21. december 2020 indsendt et
beslutningsforslag til Kommunalbestyrelsen. Lund Kuko ønsker, at Kommunalbestyrelsen drøfter
muligheden for asfaltering af pladsen foran Pilersuisoq, Tasiilaq.
Begrundelse for forslaget:
”Som bekendt er pladsen uden for KNI Pilersuisoq i Tasiilaq fyldt med grus, hvor der sælges
grønlandsk mad hele sommeren. Støv bliver løftet af vinden og det spredes ud, og hver gang der
kører en bil forbi, spredes støv over det hele.
Anlægges et bræt, kan vi ikke undgå, at pladsen bliver asfalteret, således man kan undgå støv i
området. Af hensyn til renlighed, skal produktet være hensigtsmæssigt for folk før køb.”
Formål:
”Mine begrundelser er således
Området er trafikeret, hvor både biler og folk kommer fordi og det bliver meget støvet om
sommeren. Området bliver støvet pga. trafikken og af vinde. For at undgå det, tror jeg at det ville
være mere tidssvarende at området asfalteres”.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
o Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse (Styrelseslov)
§ 13 Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for kommunalbestyrelsen indbringe
ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger
herom. Udvalgene og borgmesteren skal meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger,
denne forlanger, og er med de begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen, i enhver
henseende undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger.
Baggrunden for indstillingen fra Forvaltning for Anlæg og Miljø:
Forslaget flugter allerede med den af Kommunalbestyrelsen besluttet gennemgribende asfaltering i
Tasiilaq, hvorfor omkostninger til asfaltering er allerede medtaget i budget. På den baggrund
anbefales forslaget forkastet.
Det videre forløb
Kommunalbestyrelsens beslutning vil blive videreadministreret af Ledelsessekretariatet.
Bilag
1. Skema til Kommunalbestyrelsesmedlemmers initiativret

