Borgermøde om trafikhåndtering under Spejdernes Lejr 2022
Den 11. maj 2022 kl. 19.00 på Vindinge Skole
Fra Spejdernes Lejr: Områdechefer for lejrplads- og infrastruktur John Søgaard og Finn Dybbøl samt
projektmedarbejder Maria Jakobsen.
Ca. 20 deltagere.
Noter og spørgsmål fra borgerne
De røde prikker på kort med “busser ankomst og afrejse” - indikerer ubemandet poster / afskærmning.
Parkering for spejdere – der kommer trafikvagter, og vi er opmærksomme på, at der ikke er meget fortov.
Køretilladelser til berørte borgere i Reerslev Stærkende - vil blive uddelt via landsbylauget. Det gælder også
institutionerne. Køretilladelser til berørte borgere i Vindinge får en uddelt køretilladelse indenfor de
berørte områder. Hver husstand får 2 køretilladelser.
Andre borgere, som har ærinder i området kan søge om en køretilladelse, som landsbylauget behandler.
Man kan søge om køretilladelse via spejdernes hjemmeside på www.spejderneslejr.dk, vi arbejder på at få
en trafikinformationsside op, som vi forventer klar slut maj.
Der er udarbejdet en skilteplan, så vi får omdirigeret lastbiler mm. på bedst mulig vis. Skiltningen skal
overholdes ellers er der tale om brud på færdselsloven.
For at sikre at lastbiler ikke køre igennem Vindinge, informerer vi til omkørsel.
-

-

Rune – vejchef i Roskilde: fortæller, hvordan det sikres, at lastbiler ikke kommer ind gennem
Vindinge, og de sørger for, at systemerne bliver opdateret med trafikinformationerne. Der kommer
info op via vejdirektoratet.
Han mener ikke, det bliver et problem via Vindingevej.

Man må både gå og cykle i de afspærrede området, det gælder kun motorkøretøjer.
Det nederste af Brandhøjgårdsvej - er ikke ensrettet, så man kan komme syd fra og ind i Reerslev
Stærkende med køretilladelse.
Fra fødevareterminalen ind på lejrens interne ringvej Ca. 12-14 biler i døgnet.
Spørgsmål eller opmærksomhedspunkter til skiltning samt ideer til P-områder– skriv til Finn på
finn.dybboel@sl2022.dk
Brug for flere P-områder: hvis nogen kender noget, så må I endelig sige til?
Har du lyst til at være frivillig på Spejdernes lejr, så skriv til maria.jakobsen@spejderne.dk for mere info.
Lejren frabereder sig mountainbikes og heste under afviklingen af lejren fra d. 23. til 31. juli. Vi håber, at så
mange af jer som muligt vil komme på besøg på gåben. Der sendes info ud til foreninger i området, skriv
gerne, hvis nogen mangler info.
Information omkring trafikhåndtering kommer op på hjemmesiden www.spejderneslejr.dk. Forventeligt er
siden klar slut maj. Hertil vil der også være mulighed for at søge køretilladelser.

