Velkommen til Den Grønne Kile
Brøndby kommunes del af Den Grønne Kile er på ca.
285 ha, hvoraf en stor del i dag er offentlig eje. Den ligger
udspændt mellem Holbæk- og Køge Bugt Motorvejen
og afgrænses af Motorringvejen og Vestvolden mod øst
og af kommunegrænsen mod Vallensbæk i vest. Området er rigt på både natur og kultur og består af blandt
andet skov, græssletter, enge, vandløb, gårde, kolonihaver,
gartnerier, golfbane og landbrug. De naturskønne omgivelser indbyder til ture på cykel, til fods eller til hest på de
anlagte grusstier og ridespor.

Middelalderlandsbyen
Middelalderlandsbyen er en samling af rekonstruerede
huse fra 1350 med dyrehold. Landsbyen er udgangspunkt
for en masse sjove og lærerige oplevelser, og er et oplagt
historisk udflugtsmål for jer som skole eller for hele din
familie.

Hvor finder jeg mere?
Har du lyst til at prøve mere?
Skulle du efter din tur i skoven have lyst til
prøve andre baner, så klik ind på:

www.ok-skaermen.dk
Mobil-Quiz
Har du din smartphone med, kan du
teste din paratviden og dyste mod
andre. Scan QR koden her og vælg
rute på findveji.dk. Du tilsendes et
startlink og ved hver post indtaster du bogstavkoden fra postskiltet for at få opgaven frem på mobilen. Systemet holder styr på point og tidsforbrug,
og du får en mail med dit resultat når du er i mål.

Poster
På postskiltet finder du postens nummer og en kontrolkode på 3 bogstaver.
Notér koden som bevis for at du har
01
FZT
fundet posten. På www.findveji.dk kan
du registrere dine postkoder og komme i Hall of Fame.

Find vej i hele landet på

www.findveji.dk

Find vej med O-Track ...
Med appen O-Track kan du tracke din rute, når du er ude
at finde vej, og GPS’en i din mobil viser dig hele tiden,
hvor på orienteringskortet du befinder dig.
Efter endt tur vises dit track på skærmen, sammen med
dit tidsforbrug.
Opret dig som bruger for at uploade dine tracks på
www.o-track.dk og sammenlign med andres vejvalg.
Du kan hente O-Track appen i Appstore og
Google play. Tilgængelige ruter findes via
www.findveji.dk eller www.o-track.dk
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