Referat fra Strynøudvalgets møde den 7. september 2015 på Rådhuset

Deltager: Strynøudvalget v/Flemming Walsted og Kristine Møller
René Larsen, Kommunalbestyrelsen og Rikke Fink, Langeland Kommune (referent)
1. Forslag om at opsætte et stort skilt over Strynø ved færgen i Rudkøbing, med
oplysninger/ Info om øen og dens tilbud (mange turister har henvendt sig til
færgepersonalet om dette ønske)
Strynøudvalget sender et forslag til kommunen. Kommunen gør opmærksom på, at der ikke
må opsættes skilte på ventesalsbygningen.

2. Oplæg til markering af opmarchbåse / kørebane på Strynø Havn
Strynøudvalget kontakter Klaus Nielsen, Langeland Kommune med henblik på at udarbejde
et forslag til regulering af trafik på opmarcharealet. Forslaget skal herefter godkendes af
politiet. Vej og Park gør opmærksom på, at en permanent markering af opmarchareal mv.
bør afvente slidlag. Der er pt. ikke budgetlagt etablering af slidlag på Strynø Havn.

3. Fjernelse af asfaltrampe til det gamle færgeleje.
Forventes udført i oktober 2015, samtidigt med asfaltering af Søndervej.

4. Bookingsystemet - hvad er status?
Udkast til forslag til regulativ for pladsbestilling og billetkøb for Strynø-Rudkøbing færgefart
blev forelagt strynøudvalget. Strynøudvalgets kommentarer og rettelser indarbejdes inden
forslaget sendes til politisk behandling i udvalget for Trafik, Teknik og Miljø den 21.
september og forventet godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2015.

5. Status på arbejdsgruppen med gadekær/branddammene
Afventer afholdelse af 1. møde. Det har været svært at samle tilstrækkelig mange i
arbejdsgruppen pga. sommerferie. Astrid Ejlersen, Langeland Kommune vil snarest kontakte
Kjeld Tønder og finde en mødedato.

6. Bliver Søndervej fuldt asfalteret som lovet på TTM udvalgsmøde i april?
Ja, forventeligt i oktober 2015.

7. Tidsplan for rensningsanlægget?
Natur- og Miljøklagenævnet har den 25. august 2015 afvist klagen over kommunens
afgørelse om, at etableringen af selve anlægget ikke var VVM-pligtigt. Etableringen afventer
nu udledningstilladelse fra Svendborg Kommune, der i henhold til iht. lov om forpligtende
kommunale samarbejder, er myndighed på rensningsanlæg over 30 personækvivalenter
(PE). Langeland Forsyning forventer først, at etableringen påbegyndes primo 2016.

8. Forslag til forbedring af kystlinien ved havnen/Smakkecenteret ?
Kystdirektoratet gav afslag den 3. marts 2015 med baggrund i, at det foreslåede projekt ikke
opfyldte kystbeskyttelsesloven 8 hensyn. Kommunen vil kontakte Forsyningen mhp.
drøftelse af mulighederne for anvendelse af overskydende sten og jord på Strynø.

9. Status forslag til Marstalsejlads?
Intet nyt.

10. Ønske om oprydning / beskæring af hegnet rundt om Sportspladsen!
Forventes foretaget i vinteren 2015/16 afhængig af frosten.

11. Der er flere fejl og mangler på Skolen, som det er meget svært at få nogen til at
lave/reagere på! Bla knust rude, elevatordør, der er defekt mm- hvem har ansvaret for
det?

Peder Grube, Langeland Kommune, som har været projektleder for hele renoveringen vil
fortsat være kontaktperson vedr. Strynø skole. Glas og i isætning af ny-rude er bestilt. Der
afholdes 1 års eftersyn primo oktober, hvor øvrige fejl og mangler vil blive gennemgået.

