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Velkommen til Minicenter Køge Ås
Minicenter Køge Ås (MKÅ) ligger på nordsiden af 
Køge Ås, som er en højderyg dannet af en smelte-
vandsflod fra den sidste istid, for ca. 12.000 år siden.

Det er Spejdernes Naturcentre der ejer hytten, som 
ligger på lejet grund (grunden er ejet af Carlsen Lan-
ges Legatstiftelse/Gl. Kjøgegaard).

Hytten er på 30 m2 med elvarme. Der er et opholds-
rum med borde og stole, samt et rum med køkkenaf-
snit og to toiletter. 

Der er 2 kogeplader, kaffemaskine samt lidt gryder, 
skåle m.v. Medbring dog altid service, gryder m.v. til 
eget brug.

Kort over Åsen kan fås på Køge Turistkontor eller 
Køge Orienteringsklub. På Naturcentre.dk findes link 
til kort med Køge Å stien, som I selv kan udskrive.

Affald
Intet affald og ingen madvarer må efterlades i hytten 
(der går mus m.v. i det). Alt tages med hjem i egne 
affaldssække - kan evt. lægges i affaldsstativet ved 
parkeringspladsen.

Brænde og bål
Der ligger ikke brænde på MKÅ’s område. Lejerne må 
dog gerne samle brænde i skovbunden til bålplad-
serne. 

Der må kun tændes bål på de indrettede bålpladser. I 
tørre perioder kan der blive forbud mod bål på bål-
pladserne.

Hunde VIGTIGT
Enhver form for løsgående hunde i forbindelse med 
arrangementer på Minicentret vil blive betragtet som 
bortvisningsgrund for den pågældende ansvarlige 
leder/lejer og hundens ejer. Dette er et krav fra sko-
ven, der ejer grunden, hvor vores hytte ligger på!

Hvor må vi gå?
På Minicenter Køge Ås’ område, må spejderne færdes 
uindskrænket hele året undtagen i april og maj, hvor 
de kun må færdes på veje og stier af hensyn til dyr
og fugles yngletid.

På de få dage i efteråret, hvor skoven er lukket på 
grund af jagt, må man kun færdes på stien fra P-
pladsen til de 2 hytter samt på Minicenterets område:

Afd. 106 a,b,c,d og Afd. 107 a (se kort). På den 
øvrige del af Åsen må man færdes på veje og stier. I 
øvrigt vil det almindelige reglement, der findes ved
alle indgange til Åsen, være gældende.

Medbring
I skal huske toiletpapir, affaldssække og viskestykker. 

Nøgle
Nøglen til hytten modtager I fra udlejeren. Nøglen 
skal retur straks efter I forlader hytten.

Toiletter
Der er ikke kloakeret, hvilket betyder at toiletterne 
løber ud i en tank med begrænset kapacitet. Vær 
derfor opmærksomme på, at I ikke bruger mere vand
end nødvendigt. Hvis der bliver behov for at tømme 
tanken, kan I kontakte vores hyttevagt eller udleje-
ren.

Træer og buske
Træer og buske må ikke beskadiges.

Parkering og tilkørsel
Det er ikke tilladt at køre i bil ind i skoven. Parkering 
skal ske på den offentlige parkeringsplads. Er der 
ikke plads her, kan parkering ske på Salbyvej. Parker
IKKE på de private veje og overhold i øvrigt reglerne 
for parkering.

Rengøring
Efter hvert besøg skal I gøre rent i hytten. Dette 
inkluderer rengøring af toiletterne, feje og evt. vaske 
gulv, vaske gryder, skåle m.v. op og tørre det. Køle-
skabet vaskes af og efterlades åbent (og slukket).

Udlejer og hyttevagt
Udlejer kan kontaktes på:

E-mail spejdernes@naturcentre.dk• 
Udlejer tlf.: 70 27 54 11• 
Hyttevagt tlf.: 70 27 54 12• 

Adressen er Salbyvej 23, 4600 Køge (der kan ikke 
sendes post til denne adresse).

Køgespejderne Køgespejderne

Minicenter Køge Ås (MKÅ) ligger på 
nordsiden af Køge Ås, som er en højde-
ryg dannet af en smeltevands� od fra 
den sidste istid, for ca. 12.000 år siden.

Det er Køgespejdernes Naturcentre der 
ejer hytten, som ligger på lejet grund 
(grunden er ejet af Carlsen Langes Le-
gatstiftelse / Gl. Kjøgegaard).

Hytten er på 30 m2 med elvarme. Der 
er et opholdsrum med borde og stole, 
samt et rum med køkkenafsnit og to toi-
letter. Der er 2 kogeplader, ka� emaskine 
samt lidt gryder, skåle m.v. Medbring 
dog altid service, gryder m.v. til eget 
brug.

Kort over Åsen kan fås på Køge Turist-
kontor eller Køge Orienteringsklub. På 
www.koegespejderne.dk � ndes link til 
kort med Køge Å stien, som I selv kan 
udskrive.

Udlejer og hyttevagt
Udlejer kan kontaktes på:

Telefon 70 27 54 11 

E-mail udlejerminicenter@            
koegespejderne.dk.

Hyttens telefonnummer er 56 65 99 99. 
Postadressen er Salbyvej 23, 4600 Køge.
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Nøgle
Nøglen modtager I fra udlejeren. Nøg-
len passer til hoveddøren samt til et par 
skabe i hytten. Nøglen skal retur straks 
efter I forlader hytten.

Medbring
I skal huske toiletpapir, a� aldssække, 
håndklæder og viskestykker. 

Parkering og tilkørsel
Det er ikke tilladt at køre i bil ind i sko-
ven. Parkering skal ske på den o� entlige 
parkeringsplads. Er der ikke plads her, 
kan parkering ske på Salbyvej. Parker 
IKKE på de private veje og overhold i 
øvrigt reglerne for parkering.

Hvor må vi gå?
På Minicenter Køge Ås’ område (det gule 
område på kortet), må spejderne færdes 
uindskrænket hele året undtagen i 
april og maj, hvor de kun må færdes på 
veje og stier af hensyn til dyr og fugles 
yngletid.

På den øvrige del af Åsen må spejderne 
færdes på veje og stier. I øvrigt vil det 
almindelige reglement, der � ndes ved 
alle indgange til Åsen, være gældende.

På de få dage i efteråret, hvor skoven er 
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lukket på grund af jagt, må spejderne 
kun færdes på stien fra P-pladsen til 
hytten samt på Minicentrets område (se 
kort).

Brænde og bål
Der ligger normalt ikke brænde på 
området. Lejerne må dog gerne samle 
brænde i skovbunden til bålpladserne.

Der må kun tændes bål på de indrettede 
bålpladser. I tørre perioder kan der blive 
forbud mod bål på bålpladserne.

Hunde VIGTIGT
Enhver form for løsgående hunde i 
forbindelse med arrangementer på Mi-
nicenter Køge Ås vil blive betragtet som 

bortvisningsgrund for den ansvarlige 
leder/lejer samt hundens ejer. Dette er 
et krav fra skoven, der ejer grunden som 
vores hytte ligger på!

Telefon og internet
Der er telefon og trådløst internet til 
rådighed. Brug af telefon er gratis i 
begrænset omfang.

Toiletter
Der er ikke kloakeret, hvilket betyder at 
toiletterne løber ud i en tank med be-
grænset kapacitet. Vær derfor opmærk-
somme på, at I ikke bruger mere vand 
end nødvendigt. Hvis der bliver behov 
for at tømme tanken, kan I kontakte  
udlejeren.
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