Referat fra møde i Strynøudvalget 11. december 2013
Mødet blev afholdt i Smakkecentret fra kl. 15.00.
Mødet blev indledt med åben spørgetid og drøftelser.
På den åbne del af mødet drøftedes:
Beboerforeningen har stillet forslag om en særlig færgegruppe. Det blev oplyst, at forslaget ikke har været behandlet i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø (TTM), men at forvaltningens indstilling ville være, at Strynøudvalget, der nu også har deltagelse af formanden for TTM, er bindeleddet i forhold til kommunen også i spørgsmål vedrørende
færgedriften.
Der vil blive afholdt borgermøde i 1. kvartal 2014 om 1, Færge, 2, kloakering og 3, lokalplan.
Der blev rejst forslag om kun 1 Ø-kort. Det blev oplyst, at der arbejdes med en løsning,
så man kun behøver at anvende 1 kort. I samme forbindelse blev rejst spørgsmålet om
vederlagsfri af handicappet uden eget køretøj. Infrastruktur ser på mulighederne, der
formentlig kan klares ved at anbringe handicapskiltet i forruden.
Der blev stillet forslag om – i samarbejde med de øvrige ø-kommuner at anskaffe
”Strynboen” som reservefærge.
Der blev orienteret om mulighed for redningsøvelse med pendlere og skolebørn i forbindelse med afprøvning af redningsflåder. Øvelsen vil blive varslet.
Desuden blev der rejst øsnke om infotavler i ventesalen på havnen i Rudkøbing samt
bedre skiltning af adgangen til lejet i Rudkøbing.
Spørgsmålet om at vende færgen samt en senere aftenafgang fra Rudkøbing vil blive
drøftet i TTM med baggrund i den nye overenskomst.
Orientering om drøftelser med Ærø Kommune om den fremtidige anvendelse af ventesalen i Rudkøbing. Ventesalen ejes af Ærø Kommune, grunde ejes af Langeland Kommune.
”Livstræet” ønsker en multibane/sportsplads ved skolen.
Opfølgning på referat fra mødet d. 3. september 2013.
Ingen bemærkninger.
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Status på færge

.
John Kjær Andersen orienterede om uheld med færgen, hvor strømmen var gået. I
Rudkøbing var en mand faldet i havnen.
SMS kæden er blevet en succes. Der arbejdes videre med at sikre flest mulige aktuelle
informationer om færgedriften.
Ved sene forsinkelser, som det, der var forårsaget af strømproblemerne, vil det blive
overvejet at inddrage kommunens gademedarbejdere for at sikre betryggende forhold
for de unge, der midlertidigt får forlænget deres ophold på Langeland.
Status på skolerenovering
Der bliver (blev) afholdt licitation den 17. december 2013. (Licitationen fik et meget positivt resultat, så det forventes at rammen for byggeriet kan overholdes). Renoveringen forventes afsluttet som planlagt, så skoleåret 2014/15 kan starte i de nyrenoverede lokaler.
TDC-Parabol
Det er ikke muligt for Langeland Kommune at komme videre med TDC.
Damme
Langeland Kommune har fået afslag på ansøgning fra fond, men er arbejdes videre med ansøgninger til andre fonde.
Der blev igen stillet spørgsmål til nedlæggelse af branddamme.
Kloakering
Drøftes i forbindelse med det kommende borgermøde.
Nyt fra Strynø

I forhold til befolkningstallet er status siden seneste møde, at der er tale om en svag
negativ vækst.
EVT

Beboerforeningen takkede Stina og Karl for deres indsats i Strynøudvalget gennem de
seneste 4 år.
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