Køge Kommune byder
velkommen i det grønne!
Vi håber at folk i alle aldre får
lyst til at opleve naturen og
områderne i og omkring Tangmoseskoven med en ekstra
udfordring i „Find vej - ruten“.
Vi arbejder for at Køges borgere kan få et sundt liv med
gode motionsvaner blandt andet ved at skabe mulige rammer for fysisk aktivitet i byen og naturen. Se mere på:

www.koege.dk/Kultur-og-Fritid
Find vej i Tangmoseskoven er støttet af Køge Kommunes
Kulturafdeling, Sundhedsafdeling og Afdeling for Veje og
Byrum.

Tangmoseskoven opleves meget afvekslende med lys-

ninger, krat, tæt skov og flotte kig til Marinaen og stranden.
Skoven er plantet i 1997 på en tidligere losseplads og er
tænkt som en skovskulptur med stierne fatum og fortuna.
Den gennemgående lige sti symboliserer skæbnens lige vej
– fatum – og den snoede sti symboliserer livets uforudsigelige vej – fortuna.
På udsigtshøjen mod syd ved Værftsvej er der mod vest
udsigt til middelalderbyens konturer og kirkerne i oplandet. Mod øst er der udsigt til havnen og horisonten, hvor
man f.eks. kan se Køge Sønakke på kystlinien mod syd og
Øresundsbroen mod nord.

Køge Marina er en meget velbesøgt rekreativ oase for

Køges borgere og turister. Havnen har Blåt Flag og ligger i
umiddelbar nærhed af Nordstranden og Tangmoseskoven,
hvorfra der er ca. 1,5 km ind til Køge Centrum. På havnen
finder du forretninger med bådudstyr mv. samt restaurant
og is- og grillkiosk.
Se mere om marinaen og havnens faciliteter på:

www.koegemarina.dk

Hvor finder jeg mere?
Se mere på Køge Orienteringsklubs hjemmeside:

www.koegeok.dk
Her kan du finde flere turforslag, information om orienteringsløb og om hvordan du bliver medlem af klubben.

Lidt om at færdes i skoven
Husk at tage hensyn når du færdes i skoven.
Det betyder blandt andet:
❱		Bræk ikke grene og kviste af træer og buske.
❱ Vis hensyn til dyr og planter.
❱ Passér ikke hegn uden for låger.
❱ Efterlad ikke affald – heller ikke denne folder.
❱		Hold hunden i snor.
Organiserede grupper over 30 personer skal søge om
tilladelse hos Køge Kommune inden de afholder arrangementer i Tangmoseskoven.
„Find vej i Tangmoseskoven“ er en del af det landsdækkende koncept „Find vej i Danmark“, der tilbyder en anderledes tur i skoven, parken eller byen med en forenklet
udgave af et orienteringsløb.
Har du lyst til flere udfordringer og prøve andre ruter, så
findes der ruter i hele Danmark.
Se mere på:

www.findveji.dk
Brug din smartphone

Scan QR-koden her og find ruteforslag eller find dem på

www.findveji.dk/projects/6098
Prøv for eksempel quiz-ruten, hvor
du kan besvare spørgsmål på din
smartphone.
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