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VELKOMMEN TIL SØNDRE HAVNEDAG 2017
Søndre Havnedag er en festdag i Køge med et hav af aktiviteter og underholdning for hele familien.
Dagen byder på en masse gode oplevelser inden for blandt andet musik, kunst, mad og sport på Søndre Havn og er 
arrangeret af cirka 50 foreninger, institutioner, virksomheder samt Køge Kyst.

Søndre Havnedag indgår samtidig i byudviklingen af Køge - som et bidrag til et mangfoldigt byliv, hvor en helt ny, 
levende og bæredygtig bydel nu er stærkt på vej til at vokse frem. 

Alle aktiviteter er gratis undtagen Sildens Dag og Kjøge Mini-By.

God fornøjelse – vi glæder os til at se dig!

13-17 Åbent skib og vandkanoner
Hop med om bord, når Marinehjemmeværnsflotille 
368 Køge inviterer til ’åbent skib’. Du kan også opleve 
søredningsdemonstrationer og skyde med vandkanon. 
13.20, 14.20, 15.20 & 16.20    Vandkanon for børn 
14.40 & 15.40    Redningsdemonstration med gummibåd
16.40    Redningsdemonstration med redningsflåde 

14 og 15 Hvad gemmer sig under havnepladsen - 
Udgravninger på Køge Havn 
Hør om museets udgravninger på Køge Havn ved 
arkæolog Majken Ryeholm Etheridge fra Museum 
Sydøstdanmark. Du kan høre om de udgravninger, 
der allerede er foretaget, om dem der er på vej og 
 se de spændende genstande, der er fundet.

14-17 Havnekraner
Havnens kæmpe kraner er bestemt et besøg værd. 
Indtag et par af havnens kraner - ’Bossen’ og ’Øglen’ 
- når Køge Havn slår dørene op til styrehuset. Du kan 
lære mere om kæmpe kraner og vil uden tvivl mærke 
suset i maven.

3 BOLIGER PÅ SØNDRE HAVN

13.00-14.30 Havblik – boliger på kanten af vand 
og by
Kom op og nyd den vidunderlige udsigt fra de ledige 
boliger. Danbolig i Køge vil fremvise boligerne, 
og fortælle om de spændende og velindrettede 
lejligheder, der er beliggende direkte til Strandengen.
Du kan flytte ind allerede ved årsskiftet 2017/18. 
Havblik opføres af Casa Nord og Kuben Byg.
Mødested: Søndre Badevej 4 – se efter Danbolig-flagene.
 
13-15 Kystengen – 62 hjem med lyse rum og 
store altaner
Slå vejen forbi de kommende hjem i Kystengen 
på Søndre Badevej. Her holder Bonava åbent 
i Bobutikken og fortæller om lejlighederne 
og byhusene i det smukke byggeri, tegnet af 
Vandkunsten. Kystengen byder på energivenlige 
hjem på 65-136 m² med indflytning juni 2019. Der er 
allerede flere solgte og reserverede boliger.
Mødested: Bobutikken på Søndre Badevej, 
lige ved Tapperiet.
 
14-16 Strandparken – lejeboliger ved havn  
og strand
Til foråret 2018 starter DATEA udlejningen af 
i alt 122 lækre kvalitetsboliger. Boligerne er 
fordelt på to byggefelter, og alt er klart til at blive 
overdraget til glade lejere fra sommeren 2018 og 
året ud. Oplev mulighederne og få en snak med 
boligudlejningsteamet, som også kan skrive dig  
på interesselisten.
Mødested: DATEA´s pavillon ved Søndre Badevej – 
kig efter DATEA-bannerne.

2 TIDSRUMMET

13-17.30 Nanne Klovn og Omsorgsklovnene
Skøre hatte, sløjfer og røde næser bliver sat i ramme – 
så husk kamera og få sjove fotos med hjem. Nanne og 
venner kan ikke tøjles til Tidsrummet, så måske får du 
en flot rød næse af klovnene et eller andet sted  
på havnen…

16-17 Spørg og hør mere om Køge Kyst? 
Mød en repræsentant fra Køge Kyst og få seneste 
nyt om udviklingen i Køge Kyst-området. 

1 HAVNEPLADSEN

11-16 Sildens Dag 
Gå om bord i en sildeplatte leveret af havnens 
restauratører, mens du nyder de jazzende rytmer i 
baggrunden. Undervejs bliver den bedste sild kåret. Pris 
pr. platte er 155 kr. på billetto.dk. Øl, snaps og sodavand 
samt børneanretning kan købes på stedet. Sildens Dag 
er arrangeret i samarbejde med bryggeriet Braunstein, 
Lions Club Køge og Køgenu.dk.

13-14 Krimidyk i dybet
Kom med på tætteste hold, når Køge Dykkerklub dykker 
i havnebassinets mørkeste dyb og søger efter gemte ting 
og glemte sager. Giv dykkerne en udfordring og kast en 
udvalgt genstand i vandet. Kan de mon finde den? Det 
foregår ved den blå klapbro på Havnepladsen. 

13-16.30 Sejlads, pandekager og skattejagt 
Ved Å-bassinet kan du prøve en tur i Køge Søspejds 
optimistjolle – alene eller sammen med en af 
søspejderne. Prøv kæntringsøvelser og se hvordan 
søspejderne træner sikkerhed. Du kan også deltage i 
den sjove kanoskattejagt, udfordre en flok søspejdere i 
kanotovtrækning og nyde din egen bålpandekage. 
13-14.30 Kanoskattejagt
14.30-16 Optimistjollesejlads
15.30 Kæntringsøvelse i optimistjolle
14-16.30 Pandekagebagning
16-16.30 Kanotovtrækning



6 PLETTEN

13-16 Køge set fra himlen - luftfotografier
Se en lille udstilling af luftfotografier taget over Køge. 
Følg Køges udvikling gennem tiden, som den ses fra 
luften. Der er billeder fra de tidlige 1930’erne og op til 
vore dage. Lad dit falkeblik gå på opdagelse i en by i 
stadig forandring. 

13-16 Oplev Dannebroges forlis 1710 på iPad
I anledning af Søndre Havnedag har vi taget Køge 
Museums IPads med på havnen.
Få en smagsprøve på Køge Museums udstilling og gå 
på opdagelse i historien om ”Dannebroges” forlis i 
1710 i Køge Bugt. 

13-16 Kom og leg med Byarkivet og Køge Museum
Gå på stylter, tril med tøndebånd og prøv et udvalg af 
gamle lege fra dengang bedstefar var dreng.
Kom og kast dig ud i legen, her er noget for legebørn 
i alle aldre. 

13-17 Et sundere liv med Fit Club Køge 
Mød Fit Club Køge og hør mere om det otte uger 
sjove og effektive motionsprogram, som hjælper dig 
med at opnå en sundere livsstil. Der tilbydes gratis 
fedtprocentsmåling og gode tips til kost og motion. 

8 ROKLUBBEN

13.30-16.30 Kaproning,
navngivning af både og rocafé  
Kig forbi - Køge Roklub viser lokaler, 
træningsfaciliteter og robåde frem, og du kan 
nyde udsigten ud over havnen samt kaffe, te, kage 
eller et glas kølig vin i caféen. 
14.00 Navngivning af nye både med deltagelse af 
repræsentanter fra Nordeafonden og Køge Kommune
15.00 Kaproning med deltagelse af udvalgte hold 
fra kommunens skoler

4 GULE HAL

13-18 Modelskibe – værkstedet og udstillingen
Se udstillingen og modellerne af Christianus Quintus 
og den restaurerede Agnete under den guidede 
omvisning af Køge Maritime Modelbyggerlaug. På 
omvisningen i værkstedet kan du også se arbejdet 
på modellerne Orlogsfartøjet FIDES og Linjeskibet 
Dannebroge. 

13-18 Sejl med fjernstyrede både 
Kig forbi og sejl med de seje mini-modeller af 
lodsbåde i bassinet foran Gule Hal. Det kræver sin 
kaptajn at styre dem rundt i bassinet.

13-18 Byg dit eget skib 
Byg et skib – og sejl jomfruturen. Det er muligt med 
hjælp fra Køge Maritime Modelbyggerlaug, ligesom 
Køge Billedskole vejleder og hjælper med at male 
skibets sejl. Du kan også lave billeder, male, tegne og 
klippe ting og sager til skibet – med inspiration fra havet 
og rejser til søs. Bassinet foran Gule Hal lægger vand og 
bølger til sejlturen. En sjov aktivitet for hele familien.

13-18 Modelkran og fjernstyrede landrovers
Fire og en halv meter – så høj er den modelkran, 
du kan opleve ved Gule Hal. Her kan du også se de 
lynhurtige, fjernstyrede landrovers, der drøner rundt i 
og omkring skatehallen.

13-18 Skab dit eget billede
Udfold dig kunstnerisk på lærred i Atelier IntermeZZos 
skurvogn og skab dit eget billede. Du kan købe billedet 
for 50 kr. – et beløb, der ubeskåret går til en sommerfest 
for Socialpsykiatrisk Bosted Pedersvænge.

13-18 AktivVirken 
Få en snak og hør om AktivVirkens over 20 forskellige 
aktiviteter inden for fysiske, kreative og selvudviklende 
områder med bl.a. håndarbejde, kunstmaling, 
yoga og motion, sang og musik, ukulele- og IT 
undervisning, foredrag, workshops og meget andet. 
Kage- og kaffecaféen er åben. 

13-18 Er du Køges bedste til skateboard?  
På Tapperiets skatebane i Gule Hal afholdes der 
skateboardkonkurrence for alle aldre.
Du kan dyste med gruppen for skatere under 18 år 
eller gruppen for skatere, der er fyldt 18 år. Kom og se 
skaterne give den fuld gas til konkurrencen eller vær selv 
med som deltager. Der er flotte præmier på højkant 
til vinderne. Du kan slukke tørsten med sodavand eller 
kildevand til 15 kr. 
13 Opvarmning og tilmelding
15 Konkurrence for skatere, under 18 år
16 Konkurrence for skatere, der er fyldt 18 år
18 Vinderne kåres 

14-15.30 Rytmisk bevægelsesworkshop med Finn 
Bygballe
Bliv forfrisket i krop og sjæl i den halvanden times 
humoristiske og rytmiske workshop ”Krop og bevægelse 
til inspirerende musik” med den anerkendte krops- 
og bevægelsesekspert Finn Bygballe. Arrangeret af 
AktivVirken. Alle er velkomne.

14 og 15 Muntre toner
Lyt til de muntre toner og lad kroppen boble af musikken 
fra Køge Spillemandsforening, når de giver akustisk 
koncert bag Gule Hal.

16 Sweet jazz og kærlig bossa 
Lad dig forføre af en sprudlende koncert bag Gule Hal 
med Starup/Taarum Duo, der specielt har udvalgt et skønt 
potpourri af musik til dagen – alt efter vejr, vind og humør.

13, 14, 15 og 16 Parat til parkour
Prøv kræfter med parkour sammen med andre udøvere 
og en instruktør fra Freerun Denmark. I løbet af dagen 
kan du lære de mest grundlæggende teknikker, så du 
selv kan træne videre på egen hånd.

13-17 Prøv en brandflot brandbil
Er du bidt af en gal brandbil? Så kig forbi Gule Hal og 
prøv at sidde i en rigtig brandbil. Det er Østsjællands 
Beredskabs Frivillige Brandmænd Køge, som står for 
aktiviteten.  

5 TAPPERIET

13-18 Lækker lounge 
På Tapperiets café og terrasse vil der være afslappet 
lounge-stemning med diverse musikalske indslag og 
mulighed for brætspil, hyggeligt samvær med mere. 

14-18 Foyerens Foodcourt 
Tapperiets foyer omdannes i dagens anledning til et 
vaskeægte Foodcourt, hvor forskellige madstande 
byder på lækre, små anretninger fra hele verden. To 
stay eller to go - alt kan smages til fornuftige priser. 
I Tapperiets foyer kan du også møde og høre mere 
om ”Madsamling Køge”, der er et nyt koncept for et 
lokalt fødevarefællesskab, der starter op på Tapperiet.

7 OPDAGELSEN 

På Opdagelsen kan du altid slukke tørsten med et glas 
gratis postevand i udekøkkenet. Opdagelsen vil syde 
af aktivitet på madværkstederne i det fri.

13-16 Raa Juice sanseoplevelse
Kom og drik et glas rent og frisk slow juice og få en 
unik sanseoplevelse, når performancekunstneren 
Kristofer Krarup sender dig på en rejse fra jordens 
afgrøder, frugter og bær og ind i din krops univers via 
lyd og smag. 

13-17 Brødværksted 
Der vil være brødværksted for børn og forældre, hvor du 
kan bage fladbrød over bål og ryste hjemmelavet smør 
med hjælp fra urteekspert Marianne Mark. Vi smager 
brød og smør til med urter og spiselige blomster. 

13-17 Urteværksted 
Urteekspert Marianne Mark fortæller om og giver 
smagsprøver på nye, utraditionelle vilde urter og 
flerårige grøntsager. Du går hjem med inspiration til 
hvilke urter, du selv kan samle ind i naturen og bruge 
i køkkenet. Der vil være salg af urtebøger og gratis 
uddeling af ark om årstidens vilde urter, som du kan 
finde i naturen lige nu. Du kan desuden lave din egen 
urtesmoothie ved håndkraft – kom og se hvordan. 

13-17 Salatværksted 
Der vil være salatværksted, hvor du kan lave 
spændende salater af årstidens grøntsager med hjælp 
fra Køge Økologiske Fødevarefællesskab (KØFF). 
Du går hjem med inspiration til, hvordan du kan 
bruge årstidens grove grøntsager i en lækker salat 
derhjemme. 

13-17 Havnebiernes hemmeligheder 
Kom helt tæt på havnebierne og få et indblik i 
deres forunderlige verden, når naturvejleder Henrik 
Lerdorf og andre fra foreningen Havnebierne i Køge 
fortæller om biernes spændende liv og færden. Du 
får mulighed for at smage på den lækre honning, og 
hvis du har lyst, kan du prøve en bi-dragt og deltage i 
Dronningejagten, hvor du kan vinde en fin præmie.



9 UDSIGTEN

13-16 Arbejdende værksteder 
Mød de arbejdende værksteder fra EUC Sjælland, 
hvor eleverne viser forskellige håndværk. Se hvordan 
du bygger et fuglehus, eller hvordan du laver 
en malercollage. Prøv om du kan genkende de 
værktøjer, der skal bruges til de forskellige håndværk. 

13-18 Børns Voksenvenner – kom og hør 
hvordan du kan gøre en forskel
Alt for mange børn har for lidt voksenkontakt - måske 
på grund af skilsmisse, dødsfald, sygdom eller 
handicaps i familien. Foreningen Børns Voksenvenner 
knytter og bygger venskaber, som gør en positiv 
og livslang forskel for børnene. En Voksenven tager 
sig tid til sin ”barneven” for at bygge drage, spille 
brætspil og fodbold eller bare være en god ven. Kom 
og få en snak, hvis du har overskud og lyst til at gøre 
en forskel for et barn. 

13-19 Godt til ganen 
Uden mad og drikke duer Søndre Havnedag ikke. 
Smut forbi Udsigten og nyd den smukke natur med 
en selvgrillet fransk hotdog. Priser: fransk hotdog 10 
kr., vin/fadøl 20 kr. og et glas saftevand 5 kr.

13-18 Søde sukkerchok 
Er oplevelserne mange og er du ved at gå 
sukkerkold, så besøg den søde vogn, Danguf. Her 
kan du købe pandekager, popcorn, candyfloss, kaffe 
og kildevand.

16-17 Storm P. revy
Køge Amatørscene opfører nogle af Storm P’s 
velkendte monologer, sange og ”fluer” - heriblandt 
”13 øre”, ”Sangforeningen Morgenrøde” og 
”Hvornår smager en Tuborg bedst? – Hver gang!”
Der er lagt op til en sjov og underholdende oplevelse 
for alle.

17-18 Divakoret
Køges kønneste kor underholder med populære 
sange – og du er velkommen til at synge med, hvis du 
har lyst. Koret synger alsidig musik, så som musicals, 
langtidsholdbare hits, Bob Dylan og meget mere. 
Glad og humørfyldt musik for både de der synger og 
de der lytter. 

18-19 Uhmm - helstegt vildsvin og lam 
Kom og smag på lækker helstegt vildsvin og lam 
med brød og strandengssalat til. Køge Vikingelaug 
Valkyrien står for servering af lækkerierne. Maden er 
gratis, mens saftevand, øl og vin kan købes. 

18-19 Spændende dessert og gadeteater
i verdensklasse 
Tapperiet byder på en lille dessert, mens cirkusartister 
og musikere fra Danmarks Internationale Gadetea-
terfestival indtager strandrummet med energifyldt 
akrobatik, jonglering og livemusik. Mens de atletiske 
folk fra ’Fillage’ underholder, vil Compagnie Albedos 
to meter høje bodyguard-dukker ’Les Tonys’, på 
humoristisk vis, stå for sikkerheden blandt de mange 
mennesker på stranden. 

Efter gadeteaterforestillingen står Valkyrien for 
bål, musik og fællessang på stranden.

13 KJØGE MINI-BY

13-17 År 1865 i 1:10 
Et besøg i Kjøge Mini-By er en sjov og spændende 
oplevelse for hele familien. Mini-byens mere end 560 
huse er tro kopier af de huse, der lå i Køge By i årene 
omkring 1865, men bygget i størrelsesforholdet 1:10. 
I Mini-byens havn, ligger blandt andet skonnerten 
Enigheden, som forliste uden for Nordjyllands kyst 
og er kendt fra TV-serien Badehotellet.
Søndre Havnedag pris: 30 kr. for voksne og alle børn 
er gratis.

12 SØNDRE STRAND

14, 15 og 16 Sand, strand og strandkricket 
Kig forbi med familie og venner - og lær at spille 
strandkricket eller se opvisning med bat og bold. 
Mød op i bare tæer og godt humør og få en sjov 
oplevelse sammen med Køge Kricket Klub.

13-17 Kan en reje hoppe og tør du klappe  
en krabbe? 
Naturvejleder Helene Flügge fra Svenstrup 
Naturskole viser og fortæller børn om havets herlige 
dyreliv. Få mere viden om blandt andet rejer, fisk 
og krabber. Du får også mulighed for at røre og se 
smådyrene, når vi går ud i havet – dog ikke længere 
end til knæene. 

10  VALKYRIEN - GUS & GYS

13-17 Strandurte-snaps
Strandurter og rav er smukt at kigge på, men også 
godt til hjemmelavet snaps. Snapseekspert Leif 
Ullerup vil lære fra sig og uddele smagsprøver af 
snapse lavet på strandurter og rav. 

13-17 Mmmmm… massage
Rygmassage – bliver det bedre? Kom og få den 
herligste rygmassage af Lonnie, Hanne og andre af 
Valkyriens medlemmer. Det varer ca. 10 minutter pr. 
massage. 

13-17 Brrrrr… isbad 
Tør du? Oplev gyset ved det kolde isvand, når du 
dykker ned i trætønden fyldt med isklumper.
Husk badetøj og håndklæde! 

13-17 Tanglækkerier 
Tang indgår i mange former for mad i dag f. eks. i pesto, 
salat mv. Valkyrien vil kreere diverse tanglækkerier, 
som alle er velkomne til at gå ombord i og nyde. 

13.45-14 Tyrkisk saunagus 
Saunagus fås i mange varianter. Kig forbi og 
prøv denne tyrkiske saunagus med tyrkisk te og 
skrubbehandsker. Holdet er for maksimalt 15 
personer – husk badetøj og håndklæde! 

14, 14.45, 15.30, 16.15 og 17 Svedehytteceremoni
Besøg den indianske svedehytte og prøv et 
ældgammelt renselsesritual for de nordamerikanske 
indianere. Der er professionel vejledning ved Thor 
Sejer Weimar og en session varer 15 minutter.  
Du skal mindst være 16 år, og hvert hold er for 
maksimalt 14 personer. Kom i god tid og husk 
badetøj og håndklæde! 

14.30-14.45 Romersk gus 
Den romerske gus i saunaen foregår med friske 
grapefrugter, togaklæder og gudedrikke fra antikken. 
Holdet er for maksimalt 15 personer – husk badetøj 
og håndklæde! 

15 Tai Chi
Oplev Tai Chi i vandkanten og prøv selv kræfter med 
den ældgamle teknik ved Pi Hansen. 

15.15-15.30 Familiesaunagus 
Prøv en Saunagus tilpasset hele familien - i 
særdeleshed de mindste medlemmer. Gæt en duft 
og få en sansemættet oplevelse med gusmestrene 
Asta, Frida og Rikke. Velegnet fra 7 år. 

16-16.15 Finsk saunagus 
Prøv den finske variant af gus i saunaen med 
birkeris, mjød og nordiske gudedrikke. Holdet 
er for maksimalt 15 personer – husk badetøj og 
håndklæde! 

Kl. 19 slutter vi dagen af omkring bålet med 
musik og fællessang.

11  DE MARITIME KLUBBER

13-17 Kajak langs kysten 
Kig nærmere på de fine kajakker hos Køge Kano og 
Kajak Klub – og nyd en tur langs kysten i kajakken 
under kyndig vejledning fra de maritime eksperter.

14-17 Haj til havkajak 
Vil du være en haj til havkajak? Kom godt i gang 
med havkajakken med hjælp fra instruktører fra IF 
Frem Havkajak. Her venter en sjov og uforglemmelig 
oplevelse. Husk skiftetøj.



OPLEVELSER I VENTE 
Søndre Havnedag slutter af med fællesspisning ved Udsigten efterfulgt af en 
lækker dessert og spændende gadeteaterforestilling arrangeret af Tapperiet. 
Herefter synges solen ned med bål på stranden arrangeret af Valkyrien.

Søndre Havnedag afholdes for 7. år i træk og er en invitation til dig og din 
familie fra foreninger, institutioner og virksomheder ved og omkring havnen. 
En dag, der er mulig takket være en stor indsats fra alle involverede og mange 
frivillige. Tak for hjælpen:

 ∙ AktivVirken
 ∙ Atelier IntermeZZo
 ∙ Bonava
 ∙ Bryghuset Braunstein
 ∙ Børns Voksenvenner
 ∙ Casa Nord
 ∙ Danguf
 ∙ Danmarks Internationale 

Gadeteaterfestival
 ∙ DATEA A/S
 ∙ Divakoret
 ∙ EUC Sjælland
 ∙ Finn Bygballe
 ∙ Fit Club Køge
 ∙ Freerun Denmark
 ∙ Havnebierne i Køge
 ∙ Helene Flügge – naturvejleder 

Svenstrup Naturskole
 ∙ IF Frem Havkajak
 ∙ Kjøge Mini-By
 ∙ Kristofer Krarup - 

performancekunstner
 ∙ Kuben Byg
 ∙ Køge Amatørscene
 ∙ Køge Arkiverne
 ∙ Køge Billedskole
 ∙ Køge Dykkerklub
 ∙ Køge Havn
 ∙ Køge Kano og Kajak Klub
 ∙ Køge Kricket Klub

 ∙ Køge Maritime 
Modelbyggerlaug

 ∙ Køge Museum
 ∙ Køge.nu
 ∙ Køge Roklub
 ∙ Køge Spillemandsforening
 ∙ Køge Søspejd
 ∙ Køge Ungdomsskole
 ∙ Køge Vikingelaug Valkyrien
 ∙ Køge Økologiske 

Fødevarefællesskab
 ∙ Landrover klubben
 ∙ Lions Club Køge
 ∙ Marianne Mark – miljø- og 

naturvejleder
 ∙ Marinehjemmeværnsflotille 368 

Køge
 ∙ Museum Sydøstdanmark
 ∙ Nanne Klovn og 

Omsorgsklovnene
 ∙ Projektcenter Køge Bugt
 ∙ Starup/Taanum Duo
 ∙ Ungdomskulturhuset Tapperiet
 ∙ Østsjællands Beredskabs 

Frivillige Brandmænd Køge

SØNDRE
HAVNEDAG

LØRDAG DEN 26. AUGUST 2017 KL. 13-20

EN FESTDAG PÅ HAVNEN
Et hav af gratis aktiviteter for hele familien arrangeret af 
Søndre Havns mange aktører i samarbejde med Køge Kyst

www.koegekyst.dk
facebook.com/kkbyliv

Plads til billede fra 

Tapperiet - Annika 

vender tilbage
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DE MARITIME  
KLUBBER

GULE HAL
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BRYGHUSET
BRAUNSTEIN

KØGE
STATION
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SØNDRE  
HAVN

KØGE HAVN

Køge Museum

Rådhus

SØNDRE HAVNEDAG
 Førstehjælpsstation

 Havnebier

 Mad & drikke

 Parkering

 Køge Kyst projektområde

 Byrum

 Gule Hal

 Toilet

 Tråden - Kulturrute

 Tråden - ny rute

 Overgang på tværs af jernbanen

 for fodgængere og cyklister

 Byggepladstrafik

  Kommende boliger  

  De første boliger (indflytning i 2017)

OBS:
Jernbaneoverkørslen er lukket i denne sommer pga. Køge Kysts forberedelser til en ny underføring under jernbanen.  
Er du til fods eller på cykel, skal du benytte perrontunnelen på Køge Station, hvis du kommer fra stationen eller fra Køges 
bymidte. Er du bilist og kommer fra bymidten, kan du benytte vejtunnelen i den nordlige ende af Ivar Huitfeldtsvej.


