Referat fra møde i Strynøudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 15.30 – 17.00.
Mødet blev afholdt på Kurt Habekosts kontor, 2. sal Rådhuset, Fredensvej 1, 5900
Rudkøbing.



Oplæg til Langeland Kommunes Ø-politik.
Den nuværende Ø-handlingsplan løber fra 2010 – 2015. Der er ønske om, at der
udarbejdes en egentlig Ø-politik for Langeland Kommune, som det er tilfældet i
f.eks. Slagelse Kommune.
Ønsket forelægges Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø på udvalgets møde i maj
2015.



Henvendelse om opsætning af telemast.
TDC har henvendt sig til Strynø Beboerforening med ønske om opsætning
af en 33 m. høj telemast. Har kommunen fået samme henvendelse?
Langeland Kommune har ikke modtaget nogen henvendelse.



Status på rensningsanlægget.
Lokalplanen er påklaget til Naturklagenævnet. Klagen har ikke opsættende virkning, men udvalget tog til efterretning, at det vil være hensigtsmæssigt at afvente
nævnets afgørelse.



Færgen:
Status på aftenafgange, herunder tanker om bestillingsfærger/telefærge.
Status på bookingsystemet.
Der ligger forslag fra Folketinget til høring om reducerede fragtrater på 80
%. Status på dette.
Den sidste afgang fredag 21.20, er telefærge med bestilling indtil 2 timer før.
Bookingsystemet træder i kraft den 1. juni 2015. Der udarbejdes folder/guide.
Udvalget ønsker mødetidspunktet til færgen ændret fra 15 til 10 minutter.
De reducerede fragtrater forventes at træde i kraft den 1. juni 2015.04.22
Det blev aftalt at afholde orienteringsmøde på Smakkecentret den 27. maj 2015
kl. 15.30 – 17.30.
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Indsamling af miljø farligt affald.
Udvalget har tidligere haft det på dagsordenen om at aflevere det på
Strynø Genbrugsstation, men fik en fyldestgørende forklaring fra Langeland Forsyning om at det ikke pt kan lade sig gøre.
Men kan der sendes en miljøbil til øen en gang om året. Iflg. forsyningen
kan de ikke træffe en sådan beslutning. Det er en kommunal beslutning.
Iflg. forsyningen.
Vi har en vis frygt/mistanke om at denne form for affald ikke bliver bortskaffet på korrekt vis. Det kan jo sendes/køres til Rudkøbing, - men bliver
det det.?’
Ønsket forelægges Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø med udvalgets anbefaling.



Til orientering/drøftelse.

Uddrag i Ø-posten fra Øernes Repræsentantskabsmøde i november 2014
om Horsens kommunes forsøg med at indsætte gratis færge til Endelave i
september 2014.
Artikel med statistik vedlægges.
Artiklen omdeles til medlemmerne af Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø.

Mulighed for at de ældre kan få taget blodprøver på øen af en hjemmesygeplejerske, i stedet for de skal befordres med taxa til Langeland.
På nuværende tidspunkt vil det ikke være muligt at koordinere og finansiere
blodprøvetagning på Strynø. Problematikken vil på et senere tidspunkt kunne tages op i forbindelse med befordring til lægebesøg.
Næste møde i udvalget afholdes den 1. juni 2015 kl. 15.15 på Strynø, Smakkecentret.
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