Møde i Strynøudvalget 3. juni 2013
Mødet blev afholdt kl. 15.00 i Ø-sammenslutningens lokaler på Strynø.
Mødet blev indledt med spørgetid, hvor der drøftedes følgende emner:
Sammenslutningen af Danske Småøer har 40 års jubilæum i 2014. Jubilæet markeres
med arrangementer i dagene 24. og 25. maj 2014.
Realdania har opfordret til at fremsende et projekt, der kan deltage i konkurrence om
støtte fra fonden. Der arbejdes på et projekt i forhold til Maltoften – og Smededammen.
Erhvervsaffald kan afleveres på genbrugspladsen under forudsætning af, at man har
tilsluttet sig erhvervsaffaldsordningen.
Desuden drøftedes forhold omkring den nye færge, se neden for under referatet fra udvalgets møde.

Dagsorden:
Opfølgning på referat fra møde d. 4. marts:
TDC-parabolen er fortsat ikke forskønnet eller gjort mere sikker
I forbindelse med et andet møde på Strynø er det blevet oplyst, at Tina Bramsen (MF
for Socialdemokraterne) vil rette henvendelse til TDC.
Kan Strynø få sit gamle postnummer igen
Der er afsendt ansøgning til Post Danmark den 27. maj 2013.
Miljøbilen- kan den komme til Strynø?
Der er 27. maj 2013 fremsendt forespørgsel til Langeland Forsyning. Der efterfølgende
har oplyst, at man for tiden undersøger nye muligheder for miljøbil, da den hidtidige entreprenør ikke længere råder over en miljøbil. Sagen genoptages, når der foreligger en
afklaring fra forsyningsselskabet.
Skaderne udbedres i sensommeren/efteråret 2013. Infrastruktur undersøger om dette
kan ske ved hjælp af en lokal håndværker.
Teletaxi fra bus til færge. Hvad siger FynBus?
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Infrastruktur undersøger mulighederne ved FynBus. Behovet bør også undersøges
nærmere. Samarbejdsmuligheder i forhold til CityLink skal afklares.
Mastekran på havnen, pontonbro mm
Pontonbroen er etableret. Mastekranen ligger i Rudkøbing. Placeringen på havnen på
Strynø er fastlagt, men der skal støbes fundament. Firmaet, der skal udføre arbejdet, er
det samme, som arbejder med færgelejet. På nuværende tidspunkt prioriteres færgelejet.
Lokalplan 63 og det videre arbejde med den.
Udvalget besluttede at fastholde den tidligere beslutning om afholdelse af et stormøde
med følgende emner:




Lokalplan – udvikling på Strynø.
Kloakering.
Færgedrift.

Mødet forventes afholdt den 30. august 2013 fra kl. 17 – 20.
Valg til Strynø udvalget. Er det helt op til Strynø at være et § 17 stk. 4 udvalg?
Nedsættelsen af § 17 stk. 4 udvalg skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Sagen
forelægges på mødet i august. Indstillingen vil være, at udvalget – uanset evt. repræsentation fra Strynø - fortsætter og selv tilrettelægger valghandlingen. Dette kan ske i
forbindelse med Kommunalvalget den 19. november 2013, men ikke i samme lokaler.
Boldbane.
Spørgsmålet om boldbanen vurderes – i samarbejde med skoleområdet – i forbindelse
med renoveringen af Strynø Skole.
Færge -klippekort, tidsplan, indsættelse, fest og dåb.
På mødet blev ønsket om færgens overnatning på Strynø gentaget. Det er vurderingen,
at den tidlige afgang fra Strynø vil give mulighed for en sen afgang fra Rudkøbing.
Dåben er udsat en uge til den 24. juni 2013, da der har været et uheld i forbindelse med
afprøvningen af færgens sprinkleranlæg.
Dåben markeres fra kl. 17.00 til 20.00. For gæster fra Langeland m.m. vil det være muligt at benytte afgangen fra Rudkøbing kl. 16.00, og der vil blive indsat ekstrafærge fra
Strynø kl. 20.30.

Side 2 af 3

Strynøudvalgets formand, Stina Ovens, bliver færgens gudmoder, og udvalgets andet
medlem fra Strynø, Karl Møller Knudsen, medvirker ved afsløringen af færgens navn.
Til at arrangere begivenhed nedsættes lokalt en arbejdsgruppe. Kontaktperson i Langeland Kommune er John Kjær Andersen.
Strynø Skole: Hvornår påbegyndes renovering.
Der forventes indgået aftale med det vindende arkitektfirma den 31. maj eller primo juni.
Forsinkelsen skyldes krav fra Realdania i forhold til udbud og efterfølgende vurdering af
de indkomne tilbud.
Rådgivningsaftalen er underskrevet den 4. juni 2013. Det er et konsortium af arkitektfirmaet Sinning og Skovmand fra Svendborg samt ingeniørfirmaet Masanti fra Ringe, der
har fået opgaven.
Nyt fra Strynø
I forbindelse med Kommunalvalget den 19. november 2013 sker der en ændring af afstemningssted. På grund af renoveringen af Strynø Skole afvikles valget – også til ældrerådet – på mejeriet.
Der er afholdt majtræsfest.
Der er flyttet en familie med 4 børn til Strynø. Desuden er der en nyfødt hos de fastboende.

Eventuelt.
Der blev efterspurgt ny asfalt på Nørrevej samt sand til et børneareal ved havnen.
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