Spejdernes lejr 2017
i Høje-Taastrup Kommune

Indledning
Høje-Taastrup Kommune ønsker at indgå et partnerskab med spejderbevægelsen om Spejdernes Lejr 2017. Vi ser lejren
som en fantastisk mulighed for at styrke og udvikle kommunens foreningsliv generelt og en mulighed for at skabe nye
netværk til glæde for deltagerne og kommunens borgere/erhvervsliv. Vi er sikre på, at vores mange foreningsledere
bakker op om lejren og at de sammen med kommunens folk vil gøre det til en hjertesag af gennemføre lejren.
Kommunen har et stort areal kaldet NærHeden, som er udlagt til bæredygtigt boligområde. Sammen med de tilstødende arealer på Solhøj Fælled og i Hedeland er området som skabt til Spejdernes Lejr 2017. Det er planen at byggemodne
NærHeden frem mod 2020 og det vil gøre det klar til den fælles lejr for spejderkorpsene.
Der er kort afstand til natur og by, området er så sige beliggende på bagsiden af Hedehusene station og ligger umiddelbart op til det naturskønne Hedeland. Samtidig er der kort vej til lokale seværdigheder såsom Kroppedal astronomiske
museum, Roskilde Domkirke og Vikingeskibsmuseet samt alle de mange seværdigheder i Københavns området. Transportmulighederne er gode og der er ikke langt til de fælles arealer, der skal rumme aktiviteter og fælles faciliteteter.

Området består af
tre delområder
•

NærHeden

på 60 ha er udlagt til bæredygtigt
boligområde i samarbejde med Real Dania By. Størstedelen af området er i dag udlagt til landbrug. I udkanten af området er der en større sø, hvor det vil være
naturligt at indlægge aktiviteter som naturkendskab,
svævebane over vand med mere.

•

Hedeland

er et 15 km2 stort naturområde
med masser af muligheder for udendørsaktiviteter. Der
er sammenlagt 100 km stisystem, så der er mulighed
for at tage km-mærker.

Solhøj

•
Fælled ligger syd for NærHeden og
området er udlagt til beskyttelse af grundvandet
for Danmarks største kildeplads. Det vil være
muligt at lægge lejr-, fælles– og aktivitetsarealer
her. Fælleden er på 1,9 km2.

Aktivitetsmuligheder
Der er rig mulighed for aktiviteter indenfor lejrens område, hvor der
også ligger et idrætsanlæg med en kunstgræsbane, hvis anvendelsesmuligheder er mange.
I umiddelbar nærhed af lejrområdet er der en idrætshal med tilhørende aktivitetsområde. Her finder I også en lokal moské, tennishal
og BMX cykelbane samt de lokale FDF’ere. Fløng svømmehal er også
tæt på.
Det er muligt at sejle til Ishøj og Vallensbæk havne, hvorfra der
kan etableres transport ud over den allerede eksisterende offentlige
transport. Kunstmuseet Arken er også placeret her. Der er mulighed
for kano og kajaksejlads på søer og kanaler i Hedeland, ligesom
optimistjollerne vil kunne bringes til de store søer samme sted.
Hedeland er med sit kuperede terræn, skove, søer og kanaler ideelt
til spejderaktiviteter. Der vil være mulighed for at tage på hike, lave
orienteringsløb, sejle optimistjoller på de store søer og tage i kano
og kajak på ”Kanal Grande”. Der er skibakke i Hedeland og der kan
etableres særlige aktiviteter i forbindelse med bakken i samarbejde
med skiklubben. Hedeland har etableret et spejderareal og mulighed for primitiv overnatning i området. Der findes et amfiteater
med plads til op mod 10.000 personer. Veterantogbanen, der kører
gennem hele Hedeland, kan klare en del af transportlogistikken i
området. Desuden findes et power fitnessområde, en naturlegeplads
og en km minitogstrækning.

Desuden har vi etableret Kløverstier og
Maratonruten, et stisystem der strækker
sig gennem kommunen og samtidig kommer forbi de fleste lokale seværdigheder.
Blandt andet Kroppedal museum, hvor
der er en stor astronomisk udstilling med
effekter fra den lokale astronomiker Ole
Rømer. Ikke langt herfra ligger Vikingelandsbyen i Vestskoven, hvor der netop
i disse dage åbnes en vikingegravplads.
Begge institutioner vil kunne formidle
vores fælles historie til de tilrejsende
spejdere. Bibliotekerne vil ligesom til
Roskilde Festivalen etablere lokalt udlån
i lejren.
Udover de lokale museer i Høje-Taastrup
Kommune er der ikke langt til Vikingeskibsmuseet i Roskilde eller domkirken
samme sted. Tager man den anden vej er
der Hedehusene bymidte kun få hundrede meter fra lejrområdet. Skulle man
have lyst til mere handel eller sightseeing
er der gode muligheder for det i City 2
eller i den nærliggende storby København.

Teknik og bygninger
I Hedeland og på Solhøj Fælled vil der blive etableret mobile enheder, der tømmes løbende. Ved Hedeland amfiteater
er der i dag vand og strøm på 3*800 ampere. Der er etableret orkestergrav ved amfiteatret og det er muligt at lave
koncerter, teater med videre for 4000 deltagere hver dag.
Endvidere kan der etableres scene og publikumsområde for
op til 50.000 mennesker i umiddelbar nærhed af hovedlejren sammen med aktiviteter.
Kommunens Driftsby har maskin- og bilkapacitet til at servicere området og holde det i orden. Vores dygtige gartnere
har, et godt kendskab til området og kan bistå ved etablering og nedbrydning af lejren sammen med lokale frivillige.
Renovation sker i samarbejde med kommunens nuværende
renovationsselskab.

Ved fodboldbanerne er det muligt at etablere lejrhospital i de tilhørende bygninger. Der er separat parkering og
adgangsveje til disse bygninger. Køreafstanden til Roskilde
Sygehus er ifølge KRAK 8,5 km. med en køretid på 10 min.
ved almindelig kørsel.
Ved idrætsanlægget er der etableret en sendemast for TDC,
samarbejdsaftale om telefoni og internet bør kunne indgås
med selskabet.
Der er mulighed for at etablere opbevaring ved idrætsanlægget og de eksisterende haller, hvor der også er mulighed
for at parkere.
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