Referat fra møde 3. september 2012 i Strynøudvalget
Mødet blev afholdt kl. 15.00 på Kurt Habekosts kontor.
Dagsorden:
Opfølgning på sidste møde:
Regler for afbrænding af haveaffald.
Evt. etablering af afbrændingsplads. Mulighed for komposteringsplads. Kompostering/håndtering af grønt affald.
Langeland Kommune har meddelt en godkendelse, der også vil kunne anvendes ved etablering
af komposteringsanlæg. Problemet behandles i forbindelse med sagen om afbrænding af haveaffald.
Hvor langt er man nået i udarbejdelse af en vejledning?
Der er endnu ikke udarbejdet vejledning. Efter affaldsbekendtgørelsens § 46 stuk. 1 er forbrænding af forbrændingsegnet affald kun tilladt på dertil godkendte anlæg.
Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for kommunalbestyrelsens regulativer for øer, der ikke råder
over et forbrændingsanlæg, og som ikke har landfast forbindelse til et sådant.
Afbrænding på Strynø er ikke særskilt behandlet i affaldsregulativet for Langeland Kommune,
men der kan ved henvendelse til beredskabschefen gives engang tilladelser.
Placering af TDC parabol.
Der er givet byggetilladelse, men der vil blive taget kontakt til TDC med henblik på en evt. anden placering eller forskønnelse.
Hvad er der kommet ud af kontakten til TDC
Der foreligger endnu ikke svar fra TDC.
Brandstandere i det åbne land?
Har beredskabschefen set på det?
Renovering af brandstandere på Strynø indgår i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljøs prioriteringer. Der etableres ikke yderligere brandstandere, men Rors Kær vil blive oprenset.
Piletræer Smededam.
Der overvejes en mindre kosmetisk beskæring af træerne.
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Er der set på det?
Beskæringen gennemføres i den kommende vinter.
Oprensning af damme.
Der arbejdes på ansøgning til puljen Grøn Vækst. Imødekommes ansøgningen skal der findes
50 % medfinansiering.
Der er sendt ansøgning til puljen Grøn Vækst, der har bedt om supplerende oplysninger vedr.
medfinansieringen.
René Larsen redegør for ansøgning?
Kommunalbestyrelsen behandler på sit møde den 10. september 2012 en indstilling om, at ansøgningen om midler fra Det Syddanske Vækstprogram til projektet Naturgenopretning og formidling af gadekær på Strynø opretholdes, og at projektet gennemføres under forudsætning af,
at medfinansieringen kan dækkes af andre fonde og egne timer
Miljøvenlig energi på Strynø.
Hvordan kommer vi omkring landsby ejerlaugsnoten?
Infrastruktur undersøger mulighederne for ændringer i Kommune- og Lokalplan med henblik på
politisk behandling.
Administrationen er ved at afklare om det vil være lovligt, at Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø
meddeler dispensation eller ændringen skal indarbejdes i forbindelse med det forestående
Kommuneplanarbejde. Der orienteres i Strønyt.
Strønyt er forhørt om de har modtaget orienteringen. Det har de ikke.
Opfølgning.
Sagen behandles som en generel sag for alle områder i Langeland Kommune med bevarende
lokalplan på møde i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø den 17. september 2012. Efter mødet
orienteres Strønyt om beslutningen.
Flytning af legeplads fra Rudkøbing Skole til Strynø Skole?
En flytning vil koste ca. 40.000 kr. Udvalget indstiller, at forslaget om flytning forelægges Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø med henblik på indarbejdelse i anlægsbudgettet.
På Kommunalbestyrelsesmødet den 13. august 2012 orienterede borgmesteren om anlægsønsker vedr. Strynø, som er indarbejdet i forslaget til anlægsbudget. Legepladsen blev ikke nævnt
som et af de ønsker, der er indarbejdet i anlægsbudgettet for 2013.
Opfølgning:
Det er korrekt, at flytningen ikke er medtaget i forslaget til anlægsbudget i 2013. Der udarbejdes
sagsfremstilling til udvalgsmødet den 17. september 2012.
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Ny færge:
Orientering om status på følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Færgen liggende på Strynø om natten
Driftsselskab
Økonomi.
Rekrutteringsmuligheder
Beredskab
Forsikringsforhold.
Sejlplan

Ønske om se konkrete vagtplaner og økonomi fra fx Askø, Drejø eller andre ruter, hvor man
overnatter på øen, så vi får en reel mulighed for at vurdere, om enderne kan nå sammen. Det
skal i den forbindelse undersøges nærmere omkring forsikringsforhold.
Beslutning:
I forhold til de anførte punkter arbejdes der for tiden med beslutning vedr. fremtidig driftsform og
valg af færgelejer, idet beslutning vedr. de øvrige punkter forudsætter en afklaring af specielt
driftsformen.
I forhold til driftsform skal Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø på sit møde den 17. september
anbefale en af følgende 3 muligheder:
Drift gennem et privat selskab – efter udbud af opgaven.
Etablering af et kommunalt selskab eller
Ren kommunal drift.
I forhold til valg færgelejer indstilles, at man vælger den billigste løsning, der kan afholdes inden
for den afsatte budgetramme. Karl Møller Knudsen og Stina Ovens anbefaler model 2, der betyder, at lejet på Strynø flyttes længere mod vest, men vil medføre en merudgift på ca. 1 mio. kr.
Karl Møller Knudsen tilkendegav, at han fortsat ikke er tilfreds med, at der ikke er hæl på den
nye færge.
Andre emner:





Asfalt på Tværvænget, Dunumvænget og Husmandsvej indgår i prioriteringen for 2013.
Beskæring af offentlige rum
Udskridning af kajkant
Havn: træ på betonpæle " autoværn".

Evt.
Strynøløbet også i år en succes, der blev afviklet i høj sol.
Den lokale kabaret var også en succes.

Side 3 af 3

