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Nu startar byggandet av scoutlägret
World Scout Jamboree i Kristianstad
I helgen startar byggandet av scoutlägret World Scout Jamboree som invigs
den 27 juli på Rinkabyfältet utanför Kristianstad. När de 38.000 deltagarna
kommer ska el, vatten och avlopp vara på plats. Region Skåne är en
huvudpartner för lägret som är det hittills största i Sverige.
För att underlätta för både lägerdeltagare och besökare till lägret har
Skånetrafiken satt in en extra busslinje som ska trafikera Kristianstad –
Rinkabyfältet under lägrets 12 dagar. Uppskattningsvis kommer cirka 40 000
personer utöver lägerdeltagarna att besöka jamboreen.
Centralsjukhuset i Kristianstad kommer att ha extra beredskap under
lägerperioden, dessutom har lägret en egen sjukvårdsorganisation bestående
av tre vårdcentraler och en specialistvårdcentral.
-Det är mycket värdefullt för Region Skåne att ett sådant här stort
internationellt evenemang förläggs i Skåne. Att ungdomar från hela världen
kan samlas på det här sättet är oerhört positivt, säger regionstyrelsens
ordförande Pia Kinhult (M) i en kommentar.
Deltagarna på lägret är mellan 14 och 17 år och kommer från 150 länder.
Lägret omsätter cirka 300 miljoner kronor och finansieras till allra största
delen genom deltagaravgifter från scouterna själva. Huvudpartners för lägret
är Kristianstads kommun, Region Skåne och Sparbanken 1826.
Mer information
Stefan Svensson, projektledare Region Skåne, 0768-89 07 86
Fakta om 22nd World Scout Jamboree:

* World Scout Jamboree anordnas vart fjärde år någonstans i världen och kan
liknas vid scouternas OS, men med skillnaden att deltagarna i stället för att
tävla mot varandra lär sig samarbeta över geografiska, kulturella och
religiösa gränser.
* Lägret pågår mellan den 27 juli och 7 augusti 2011.
* Deltagarna i en World Scout Jamboree är 14-17 år. Det är en unik
scoutupplevelse. Varje person kan bara åka som deltagare på en
världsjamboree en gång i livet.
* Totalt väntas minst 38 000 scouter komma till lägret utanför Kristianstad.
Av dessa är cirka 9 000 funktionärer som ställer upp på sin fritid för att ge
scouterna en lägersommar utöver det vanliga.
Länk till Centralsjukhusets webbplats om beredskapen inför och under lägret:
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/CSK/Centralsjukhuset_i_Kristianstad/Wo
rld-Scout-Jamboree-2011/
Kontaktperson CSK:
Lena Malmström, kommunikatör Centralsjukhuset Kristianstad, 0768-87 08
80

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv,
turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000
anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är
högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.
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