Borgermøde om trafikhåndtering under Spejdernes Lejr 2022
Den 27. april 2022 kl. 19.00 på Reerslev Skole
Fra Spejdernes Lejr: Lejrchef Charlotte Flaskager, Områdechef for lejrplads- og infrastruktur John Søgaard,
Områdechef for lejrplads- og infrastruktur Finn Dybbøl og projektmedarbejder Maria Jakobsen.
41 deltagende borgere
2 vejchefer henholdsvis Roskilde og Høje-Taastrup
4 repræsentanter fra Spejdernes Lejr
Noter og spørgsmål fra borgerne
Borgerne efterspørger et sted, hvor de kan læse og henvises til mere information. Spejdernes Lejr arbejder
på at skabe en FAQ på www.spejderneslejr.dk. Heri vil vi samle op på spørgsmål, som vi evt. løbende
modtager. Fra mødet vil vi bl.a. samle op på disse spørgsmål:
-

Hvornår transporteres der eks. varer ind på lejren – er der et specifikt tidsrum?
Hvornår træder trafikkontrollen i værk?

Der var et ønske fra borgerne om en bredere deling af trafikinformationerne. Spejdernes Lejr arbejder på at
få bragt trafikhåndteringen i relevante ugeaviser. Tune posten og Tingstedet har fået tilsendt
informationsmateriale.
Spejdernes Lejr vil sikre en fornuftig omdirigering af trafikken via relevant skiltning. Ydermere er lejren i
dialog med omkringliggende firmaer for at sikre retmæssig information til bl.a. lastbilchaufførerne og
entreprenører.
Der var spørgsmål til parkeringsreglerne på dele af Brandhøjgårdsvej, som ikke er lukket for alm. trafik. Her
afventes det fortsat, om der bliver P-forbud eller stop forbud. Dette koordineres mellem Spejderne og
vejchefen i Høje-Taastrup.
Spejderne holder ridestierne frie indtil den 01.07.22, det er i hele perioden tilladt at færdes i Hedeland
Naturpark. I lejrperioden d. 23. til 31. juli anbefaler vi at ride andet sted.
I forhold til Torslundevej, ønsker borgerne, at trafikhåndteringen omkring denne vej bliver revurderet, og at
der evt. kommer vagter på, så uvedkommende ikke kører den vej og parkerer i Reerslev.
Borgerne husker lejren på, at vi også skal have kontakt til hjemmeplejen.
Køretilladelser
Der skal bruges kørselstilladelser 24 timer i døgnet.
Ved Kirkelige handler i Reerslev Sogn tager sognet kontakt til Spejdernes Lejr. Dette er koordineret internt.
Borgerne lægger op til, at der uddeles køretilladelser til de involverede husstande. Altså hver husstand, som
er berørte af vejspærringen for alm. trafik, får to køretilladelser pr. husstand. I praksis bliver det eks. en
grøn seddel, hvor der påføres navn, adresse, registreringsnummer samt underskrift.
Landsbylauget er behjælpelige med uddeling af køretilladelserne samt processen omkring det.
Ved ekstraordinære særlige behov tages kontakt til sekretariatet for Spejderens Lejr: sl@spejderne.dk.

