Referat fra Strynøudvalgets møde den 3. marts 2014
Mødet blev afholdt kl. 15.00 på Kurt Habekosts kontor
2. sal på Rådhuset, Fredensvej 1, Rudkøbing.
Referat:
Valg af formand:
Flemming Walsted blev valgt.
Færge.


Status på reservefærge/gamle Strynbo. Hvad er Kommunens plan itf. akut dokning.
Driftsselskabet ejer Strynboen. Kommunen har ingen overvejelser om at købe eller indgå aftale om leje. Ved førstkommende dokning den 20. – 22. maj 2014 forventes det at
Bertha K indsættes som erstatningsfærge.



Hvad er planen i tilfælde af, at der er børn fra Strynø, der havner i Rudkøbing i tilfælde af
aflysning af de sidste færger. Der er nævnt i det sidste referat at man kunne inddrage
gademedarbejder. Er der lavet en procedure, således færgepersonalet ved, hvem de
skal kontakte.
Kontakten til gademedarbejderne går gennem John Kjær Andersen eller Vita Larsen.
Færgepersonalet er orienteret om dette.



Overenskomst med færgepersonalet. Vi vil gerne sikre, at der ikke bliver noteret, at færgen har hjemhavn i Rudkøbing, således at det ikke bliver en hindring for at færgen kan
overnatte på øen.
Det er KL, der forhandler generel overenskomst for de kommunale færger. Hjemhavn
fastlægges af de lokale myndigheder. P.t. forhandles om konsekvenserne af personalets
overførsel til Langeland Kommune.



Fast aftenfærge jf. tilskud af 1.1 million fra staten. Hvad er status?
Det ekstra tilskud vil indgå i overvejelserne i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø om den
kommende fartplan, som man vil forsøge at se med helt friske øjne.



Åben regnskab
Udvalget ønsker, at man i regnskabet for færgedriften kan se anvendelsen af de statslige tilskud.
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Afmærkning på kørebanen for cyklister og gående ved havnen på Strynø. Der hersker
lettere anarki ved frakørsel fra færgen. Afstribning mangler for kørselsbaner/retning.
Der vil blive foretaget afstribning for såvel gående/cyklister som biler.

Færgerabat.


Repræsentanter fra Strynø gav udtryk for, at Strynø er positiv indstillet overfor rabatkort
til de øvrige takster herunder traktor og redskaber. Det er dog Strynø’s holdning at det
umiddelbart skal gælde for alle. Man kan ikke skelne mellem storkunder og mindre kunder.
Købmandens kørselsforbrug har dog meget stor prioritet i forhold til rabatter. Hvad der
her er hjælp til købmanden, er en hjælp til hele øen og ikke enkeltpersoner.
Det er dog en betingelse at rabatterne ikke får indflydelse på de kommende faste, senere aftenafgange. Strynø vil prioritere aftenafgangen frem for yderligere rabatter.
Ovenstående synspunkter vil indgå i overvejelserne i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø. Under alle omstændigheder skal eventuelle rabatordninger udformes efter objektive
kriterier.

Havnen.


Hvad er status på det grønne område ved havnen. Åbner det muligheder for at lave en
naturlegeplads, volleybane el. andre aktiviteter.
Det vil være nødvendigt med en konkret henvendelse, der kan forelægges Naturstyrelsen.

Dammene.



Branddamme. Vi kan se fra referatet fra sidste SU møde at der er stillet spørgsmål til
nedlæggelse af branddamme. Hvad betyder dette ? Retablering af Smededammen. ?
Hvad er status på oprensning af damme, samarbejde med naturfredningsforeningen?
Vedr. branddamme vil dette blive undersøgt nærmere. I forhold til oprensning af damme,
er der søgt fondsmidler til oprensning af 7, men der er kun givet bevilling til 3.



Erfaring med forsikringsproblemer ved anvendelse af saltvand til slukning af brande?
Undersøges nærmere gennem kommunens forsikringsmægler.
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Genbrugsstationen


Dåsecontainer. Er bekendt med at der i Rudkøbing er en særskilt container til øl og sodavandsdåser. Kan en tilsvarende opstilles på Strynø som evt. kan afhentes sammen
med batterier og computere. Der henvises til Ø-handlingsplanen vedr. den grønne tanke.
Langeland Forsyning etablerer indsamlingsbeholdere for tomme dåser, svarende til indsamlingssystemet på Langeland indenfor kort tid. – I øvrigt i overensstemmelse med
gældende affaldsplan. Afhentning afpasses med øvrige transportopgaver ved forsyningen til/fra Strynø.



Haveaffaldscontainer – Er det muligt at benytte en flis-/komposteringsmaskine som alternativ.. Det kunne måske give en besparelse på transport af containere, som ikke udnyttes særlig effektivt. Begge maskiner af god kvalitet findes på øen.
Umiddelbart er det ikke en løsning, da ordningen ikke er hjemlet i gældende affaldplan/regulativer. Kan overvejes af kommunen i forbindelse med revisionen af affaldsplanen – En ordning skal dog efter vor vurdering kunne konkurrenceudsættes, da en sådan
opgave ikke for nærværende kan løses af Langeland Forsynings personale. Man bør i
øvrigt overveje konsekvenser i forhold til støj, arbejdsmiljø og slutdeponering. Principielt
er det forsyningens holdning, at haveaffald bør genanvendes/komposteres på den enkelte ejendom på Strynø (hvor det er muligt).

Sportspladsen.


Sportspladsen er meget fugtig/oversvømmet og ikke brugbar. Er der planer for dræning
eller Maltoften i byen et evt. alternativ.?
Der vil ikke blive drænet på den nuværende sportsplads. Muligheden for en etablering i
tilknytning til Strynø Skole undersøges, evt. i forbindelse med ”Livstræets” planer om
etablering af en multibane.

Gadebelysning.


Spørgsmål til gadebelysning. Der er tale on evt. ny gadebelysning i Strynø By. Ønsket
er at bevare den gamle type gadebelysning som pt. forefindes.
Ønsket oversendes til Gadelys Langeland A/S.

Snehegn.


Der har i flere år været store problemer på Nørrevej med snefygning. Er det muligt at
opsætte et snehegn?
Undersøges nærmere. Repræsentanterne fra Strynø forsøger at kortlægge, hvor meget
snehegn, der vil være behov for.
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Ø-støtte til uddannelse


Ø- støtte til uddannelse under 18 år. Hvis en ung på øen under 18 år er nødsaget til at
flytte til Svendborg el grundet uddannelse, hvad er Kommunes praksis.
Mulighederne vil blive beskrevet på kommunens hjemmeside samt ved orientering i
”Strønyt”

Skrabning af rabatter


Skrabning af rabatter for at afdække vejens oprindelige bredde. Emnet var påbegyndt
sidste år, hvad er status pt? Dette er tilsyneladende et problem visse steder på øen.
Der vil blive foretaget høvling i løbet af foråret.

Eventuelt
EU-valget og afstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014 afholdes på ”Sønderly”.
Repræsentanterne fra Strynø orienterede om, at repræsentanterne i samarbejde med
Beboerforeningen vil afholde et månedligt møde. Der vil desuden blive afholdt et møde
ca. 14 dage før møderne i Strynøudvalget.
Den 4. april 2014 kl. 17.00 afholdes offentligt møde i Smakkecentret. Emnerne vil være:
færge, kloakering, bevarende lokalplan og vejområdet.
Spørgsmål om der kan stilles lokale til rådighed på skolen til etablering af et motionsrum.
Serviceteam Langeland er bedt om at se nærmere på rengøringssituationen på færgen.
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