
 
Kære beboere, foreninger og virksomheder på Kær Halvø 
 

Som I nok har bemærket, flytter op mod 40.000 danske og internationale 

spejdere til Kær Vestermark for at deltage i Spejdernes Lejr 2017 22.- 30. juli 

 

Vi vil her gøre opmærksom på, at der på  

ankomstdagen, 22. juli, og afrejsedagen, 30. juli,  

vil køre 90 busser og ca. 300 biler til og  

fra lejren hver time. Dette vil give pres på Rute 8 

til Sønderborg, og der kan opstå kødannelse.  

Spejdernes Lejr har nøje planlagt trafikafviklingen 

i samarbejde med myndighederne, for at det skal 

give mindst muligt gener for den øvrige trafik. Vi 

beklager, hvis der alligevel opstår besvær, og vi 

sætter pris på jeres tålmodighed.  

 

Under hele lejren er Vestermark gennem 

lejrområdet spærret og et stykke af Nørre 

Havnegade fra Vestermark.  

Tombølgårdvej vil være ensrettet fra Nørremark til Kær Bygade, og fra et 

tidspunkt i løbet af uge 29 og i hele lejrperioden er der standsnings- og 

parkeringsforbud på: Tombølgårdvej, Nørremark fra rundkørslen til 

Tombølgårdvej, Kær Bygade og en del af Hestehave (grøn streg på kortet).  

Desuden bliver Ingolf Nielsens Vej i hele perioden ensrettet fra Vestermark til 

Nørremark.  

 

Vi vil samtidig minde om, at Spejdernes Lejr er en åben lejr, som alle kan 

besøge alle dagene kl. 8-22. På lejren er udstillinger, restauranter og 

aktiviteter som alle kan deltage i. Højdepunkter er lejrens åbningslejrbål 

søndag 23. juli kl. 20 og afslutningslejrbålet lørdag 29. juli kl. 20.30.  

Ved Rute 8 er der et stort parkeringsareal. Her opkræves en parkeringsafgift på 100 kr.  

Det er ikke tilladt at medbringe hunde eller andre dyr på lejrpladsen.  

Der kører en gratis shuttlebus mellem Sønderborg Busstation og lejren fra søndag 23. juli til lørdag 29. juli.  

Også i Sønderborg by og omegn vil der i anledning af lejren være særlige aktiviteter.  

 

 

Med venlig hilsen 

Sønderborg Kommune – Spejdernes Lejr 

 

 

 
 
 

 

Mere information fås hos Connie Davidsen, Projekt & Anlæg, Sønderborg Kommune, e-mail cdav@sonderborg.dk, M: 27 90 55 89  

Sønderborg Kommune er udvalgt til værtskommune for lejren, der 

arrangeres af fem spejderkorps: Det Danske Spejderkorps, KFUM-

Spejderne i Danmark, De Grønne Pigespejdere, Danske Baptisters 

Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 

Find evt. flere oplysninger om Spejdernes Lejr og aktiviteterne i 

lokalområdet på temasiden for lejren på http://sonderborg.dk 
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