
Folehavebroen
binder byen sammen
Tag med rundt og oplev områdets perler af natur, legepladser 
og aktiviteter. Forslag til ruten er både for dig, der går, cykler, 
løber, kører på skateboard eller andet.

Guide



Folehavebroen
Folehavebroen stod færdig i 2020 
og skaber en tryg overgang over 
Holbækmotorvejen for såvel cyk-
lister som fodgængere. Broen er 
godt 5 meter bred og 137 me-
ter lang og har en karakteristisk, 
v-formet gitterkonstruktion.

Damhussøen
En tur rundt om Damhussøen 
er på 3,4 kilometer, og med den 
tilhørende eng, hvor der er grill-
steder og legeplads, er søen et 
oplagt udflugtsmål.

Naturlegepladsen i  
Vigerslevparken ved Stakhaven
På naturlegepladsen er der 
klatremøbler for både store og 
små børn. Man kan krydse en 
hængebro, afprøve sin styrke på 
armgangsbanen, nå til tops ad 
klatrereb og udfordre sig selv på 
balancebanen. 

Du finder også rutsjebane, lege-
huse og store gynger. I forlæn-
gelse er der baner til basketball, 
fodbold og boule. Alle legered-
skaber er lavet af naturtræ og 
indpasset i det grønne, bølgede 
landskab.

Guide til oplevelser:

Kulbaneparken 
Kulbaneparken strækker sig 
næsten en kilometer fra Retortvej 
til Vigerslevvej, og den sorte sti 
gennem parken binder aktiviteter 
og faciliteter sammen. 

Her finder du både udekøkkenet 
Lanternen, kunstgræsbane, den 
runde Gasbeholder med gynger, 
rutsjetårn og svævebane. For-
uden Kulværket, en bemandet ak-
tivitetsplads, der byder på et væld 
af aktiviteter for børn og unge fra 
8 – 17 år. Flere faciliteter er ved at 
blive anlagt - bl.a. nyttehaver og 
legeredskaber samt masser  
af grønt og træer.

Trampestien langs Harrestrup Å
I Vigerslevparken er Harrestrup  
Å i dag et flisebelagt vandløb,  
og flere steder i parken kan du 
langs åen gå ad små trampestier. 

Åen bliver henover de næste år 
udvidet flere steder og omdannet 
til fugleøer for at skabe bedre  
levesteder for insekter, fisk, 
fugle og planter samt flere natur
oplevelser til brugerne af parken. 
Trampestierne bevares og nye 
bliver anlagt.



Temahaverne i Valbyparken  
- Rosenhaven
De runde temahaver er et af  
Valbyparkens særkender og er 
designet af nogle af Danmarks 
mest kendte landskabsarkitekter. 
Der er 17 haver med hver deres 
tema. Rosenhaven er unik med 
ca. 12.000 rosenplanter i store, 
cirkelformede haverum over et 
område svarende til to fodbold-
baner. Roserne blomstrer og 
dufter hen over hele sommeren. 

Foruden temahaverne rummer 
Valbyparken også café, frisbee-
bane og kommunens største 
naturlegeplads.

Badestranden i Valbyparken
Københavns nyeste badestrand 
åbner i sommeren 2021. Stran-
den er ca. 120 meter lang, ligger  
i et fredet område, og er derfor en 
forholdsvis lille strand med  
et naturligt udtryk. 

Stranden er anlagt ved Kalvebod-
løbet, og ud over selve sandstran-
den er der et stort græsområde, 
man kan slænge sig på. Her må 
man grille, og der er toilethus  
og parkering tæt ved.

Dyren – bybondegård  
i Folehave kvarteret
Midt i Folehavekvarteret ligger 
Dyren, en lille by-bondegård med 
geder, får, høns, kaniner, chin-
chillaer, katte og to minigrise ved 
navn Gurli og Gustav. Lokale børn 
passer dyrene efter skole. 

Dyren har eksisteret siden 1960 
og ældre københavnere kommer 
ind imellem på besøg og fortæller 
’om gamle dage’. Det er gratis at 
komme på besøg. Børn under 10 
år skal dog have en voksen med. 
Åbent i hverdage 12.00-17.00, 
lørdag-søndag 12.00-15.00.
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