Strynøudvalgets møde den 1. december 2014
Mødet blev afholdt kl. 15.15 i Strynø Skole og Kulturhus.
Mødet blev indledt med spørgetid, hvor der primært blev diskuteret for og imod et ønske om aftenfærge. Der blev desuden rejst spørgsmålet om behovet for en aftenfærge var reelt undersøgt. Såfremt formiddagsfærgen afskaffes frygtes det, at det vil betyde færre turister, ligesom
der var et ønske om at bevare færgen kl. 12.00, da man så kan nå at klare en række ærinder på
Langeland, uden at opholdet bliver af unødig lang varighed.
I forhold til en konkret forespørgsel om etablering af cykelskur på havnen blev det oplyst, at en
konkret ansøgning kunne fremsendes til Infrastruktur, der så ville gå i gang med at indhente de
fornødne godkendelser.

Referat:

1. Ny færgeplan med aftenfærge mandag til torsdag indarbejdet.
Udvalget drøftede et forslag, hvor 2 formiddagsafgange ugentlig udgår af sejlplanen –
bortset fra månederne juni/juli/august.
Samtidig er det hensigten at lade den sene afgang lørdage udgå. Det blev besluttet, at
John Kjær Andersen udarbejder nyt forslag, der fremsendes til drøftelse på Strynø.
Det blev desuden foreslået, at udsætte indkøb af bookingsystem et år.

2. Lokalplan Nr. 63 for Strynø By.
Der er for nylig givet dispensation fra lokalplanen. Hvad er den politiske holdning/kurs for lokalplaner.
Beslutningen blev truffet af et flertal i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø i en konkret
sag. Udvalget fandt anledning til at udtale, at man fandt afgørelsen særdeles uheldig og
henstiller, at der ikke gives yderligere dispensationer.

3. Vil det være muligt at aflevere kemikalie affald, malingrester og lign. på Strynø
Containerplads.
Fra Langeland Forsyning er modtaget følgende svar:
Som tilladelser, pladsudformning og bemanding er nu – så er svaret nej.
Modtages ”farligt affald” skal opbevaringen ske i særlig ”Miljøcontainer” eller en
dertil indrettet bygning.
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Oprettes en modtageplads for ”farligt affald” skal genbrugspladsen godkendes af
kommunen i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Pladsen vil herefter være omfattet af Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed - Bilag 2.
Modtagefaciliteterne skal være i overensstemmelse med vilkårene i godkendelsen (Fast uigennemtrængelig belægning, hvor der sker pålæsning af ”farligt affald” samt opsamlingsmulighed ved læk på største beholder mm.).
Arbejdsmiljøforholdene skal efterleves – nødbruser, udluftning mm.
Pladspersonalet skal have den nødvendige uddannelse i sortering og i mærkning
af affaldet.
Transport af ”farligt affald” fra pladsen skal ske af godkendt affaldstransportør.
4. Afmærkning af trafikken ved færgeleje, samt adgangsforhold på nordmolen ved
færgen.
Der er indkommet forslag. Fremlægges på mødet.
Der blev udleveret kort over området, hvorefter det aftaltes at Flemming og Kristine udarbejder forslag.

5. Beskæring af grene ved gadelys i byen.
Bevoksningen på vejene dækker flere steder lyskilden så vejen henligger i
mørke.
John Kjær Andersen vil rette henvendelse til Gadelys Langeland.

6. Forskønnelse af paraboler på Brovejen.
Der er indkommet et forslag. Fremlægges på mødet.
Sagen, der ikke vil dø, men der var ikke indkommet forslag. Der blev aftalt ny høring.

7. LAG Småøernes strategi
LAG Småøernes strategi for programperioden 2014-2020 er i høring.
Strategien skal godkendes af de 19 kommuner og 4 regioner med småøer.
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter stiller ikke krav om en politisk
godkendelse, men en administrativ vurdering af, om der er overensstemmelse mellem aktionsgruppens lokale udviklingsstrategi, og de fastlagte
regionale og kommunale udviklingsstrategier.
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Sagen var til orientering, men René Larsen kunne oplyse, at Jesper H. Larsen, Esbjerg
var udpeget som kommunal repræsentant.

8. Evt.
Drøftelse af transportpakke fra sommeren 2015.
Det fælles færgesekretariat for småøerne bliver placeret i Ærøskøbing.
Udvalgets møder i 2015 afholdes således:
2. marts 2015 i Rudkøbing
1. juni 2015 på Strynø
7. september 2015 i Rudkøbing
30. november 2015 på Strynø
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