Møde i Strynøudvalget 2. juni 2014
Mødet blev afholdt kl. 15.00 på Smakkecentret og indledtes med spørgetid.
Der var mødt 9 borgere til den åbne del af mødet.
Indledningsvis blev det konstateret, at der på den åbne del kan spørges til alle emner, også de
punkter, der er på dagsordenen.
De mangler – som flere spørgere påpegede i forbindelse med etableringen af det nye færgeleje
–vil blive gennemgået med firmaet Munck i forbindelse med afleveringsforretningen den . juni
2014.
Der blev desuden spurgt til muligheden for sætning af kampesten til sikring i forbindelse med
vind fra nord/øst.
Ved spunsvæggen på havnen er der konstateret sætning af asfalten.
Færgespørgsmål behandles i Strynøudvalget, der skal udarbejde oplæg til drøftelse i Udvalget
for Trafik, Teknik og Miljø formentlig i august 2014. Der blev i den forbindelse fremsat forslag
om dialog medskolerne – Ørstedskolen og Kassebølle – om sejlplanen, samt fremført et ønske
om muligheden for læsecafe på færgen for at undgå, at eleverne får al for lang skole-/og transporttid.
Der blev også fremført et ønske om mulighed for tidligere ombordkørsel på færgen.
Det blev pointeret, at der var et stærkt ønske om aftenfærge – samt koordinering til buskørsel.
Der var desuden et ønske om at blive orienteret om planlægningen af færgens dokophold.
Ved en beklagelig fejl var referatet fra udvalgets møde i marts ikke blevet lagt på kommunens
hjemmeside. Der er henvisning til hjemmeside under punktet vedr. referater.

Dagsorden for mødet:
Opfølgning af referatet fra mødet 3. marts.

Multibane ved Strynø Skole.
Livstræet efterspørger kommunens konkrete planer vedrørende samarbejde om multibane/sportsplads. Og fremtidsplaner til den nuværende sportsplads.
Beslutning:

27-05-2014

14/2365

Kha

Ansøgningen fra Livstræet bliver behandlet i Kulturudvalget. Der er p.t. ingen planer for sportspladsens fremtid.
Damme.
Status, samt et ønske om at få oplyst, om der er konstateret forurening i dammene. Dette er
vigtigt, da muligheden for frivillig rengøring (ikke bundoprensning) af dammene foreligger, hvis
de rette betingelser er til stede.
Beslutning:
Der er kun konstateret forurening ved Elværket. Der er afsat midler til oprensning af 1 dam på
Strynø. Kommune tilkendegav desuden, at man ville være positiv i forhold til frivillig bistand,
hvor man kunne fungere som konsulent.
Lokalplan
Opdatering på lokalplanarbejdet, hvor langt er det kommet og hvad er tidshorisonten.
Beslutning:
Lokalplansforslaget behandles på Kommunalbestyrelsens møde den 10. juni 2014, hvorefter
det sendes i høring.
Containerplads.
Det er et ønske at der skiltes klart for betingelser/betaling for erhvervsaffald, således at ingen
tvivl opstår.
Der kan være en gråzone mellem privat affald og erhvervsaffald for erhvervsdrivende. Er der
retningslinjer for dette.
Beslutning:
Der opsættes skilt med, at adgang til genbrugspladsen kun er tilladt for erhvervsvirksomheder,
der er tilmeldt virksomhedsordningen – betalingen og tilmeldingen er omtalt i den brochure, der
er opsat på pladsen – og udleveres efter behov.
Alt affald, der tilkøres pladsen i køretøjer tilhørende erhvervsvirksomheder skal der betales afgift
af i henhold til reglerne
Havnen.
Der er konstateret underminering af asfalten ved pælene i spunsvæggen ved mastekranen. Er
det garanti arbejde.
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Vil der blive opsat zinkklodser på jernspunsen. Vil jernpælen i det gamle færgeleje blive fjernet i
sommer. Placering har givet problemer for sejlskibene ved fortøjning i blæsevejr.
Beslutning:
Der blev svaret bekræftende på de 3 stillede spørgsmål.

Rensningsanlæg.
Status på anlægget. Hvilken tidshorisont er der på selve rensningsanlægget.
Beslutning:
Lokalplangodkendelsesproceduren er igangsat – endelig lokalplan forventes vedtaget i september 2014. Når denne foreligger, vil øvrige tilladelser skulle indhentes – forhåbentligt vil disse
kunne foreligge i november 2014. Udbudsfasen er forhåbentligt tilendebragt inden årets udgang. Igangsætning marts 2015 – færdigt inden sommerperioden 2015. Museale forundersøgelser vil nok foregå samtidig med kloakarbejder i slutningen af 2014 (efter høst).

Referat af møde i udvalget.
Referater af udvalgsmøder ønskes lagt på kommunens hjemmeside.
Beslutning:
Referaterne fra udvalgets møder er tilgængelig på følgende adresse:
http://www.langelandkommune.dk/Politik/Raad_Naevn_Udvalg/StrynoeUdvalg
Ved en misforståelse som følge af skift i medarbejderstaben er referatet fra det seneste møde
ikke lagt ind på hjemmesiden.
Henvendelse om skoledagens længde
Fra Sara Koch er modtaget henvendelse om længden af skoledagen, når skolereformen træder
i kraft efter ferie. Der kan blive tale om fravær fra hjemmet i op til 9 timer og 40 minutter. Henvendelsen er fremsendt til behandling i Langeland Kommune, der ønsker en udtalelse fra
Strynøudvalget.
Strynøudvalgets medlemmer har modtaget kopi af henvendelsen.
Beslutning:
Problemet drøftedes også på mødets åbne del, hvor der blev fremsat forslag om at undersøge
mulighederne for at etablere lektiecafé på ”Strynø”.
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Problematikken indgår i de videre overvejelser om den fremtidige færgedrift.

EVT
Intet.
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