Sådan kan du bruge

Økobase Hakkemosen – Børnenes
natur- og udflugtssted.

Frokost ved
Økobasens
pavillon
med
toiletter,
køkken og
skolestue.
Januar 2013
Lidt nord for Høje Taastrup landsby ligger
et dejligt lille naturområde kaldet
Hakkemosen med små søer, enge og lunde.
I området er der bålpladser og
borde/bænke og i et særligt afgrænset
område kaldet Økobasen er der base for leg
og særlige naturaktiviteter. Hele området er
offentligt tilgængeligt.
Formålet med Økobase Hakkemosen er at
skabe et besøgsområde, som både fremmer
børnenes frie leg, og samtidig giver mange
muligheder for læring og pædagogiske
aktiviteter.
Skoler, institutioner, SFO’er, klubber,
foreninger og en del andre grupper kan
bruge området og låne nøgle til pavillon og
skure (se hvordan nedenfor). I skure mm
er der grej til lån for diverse aktiviteter.
Private arrangementer, børnefødselsdage
m.m. er tilladt udendørs eller ved halvtage
under behørig hensyntagen til andre
brugere og oprydning m.m. I den frostfrie
tid af året er der et åbent toilet og
vandhane overfor Økobasen.
Naturvejlederen kan kontaktes om råd og
ideer til, hvordan Økobasens muligheder
kan udnyttes. Nogle af disse ideer beskrives
i det følgende.

Kontakt:
Naturvejleder Thomas Gyalokay
Institutions- og Skolecenter (ISC)
Mobil: 2146 9414 (indtal evt.
besked)
ISC: 4359 1946
Thomasgy@htk.dk
Kontorassistent Anne Spangtoft
Institutions- og Skolecenter
ISC: 4359 1930
AnneSp@htk.dk

Ankomst
Adressen: Lervangen 27, 2630
Taastrup.
Tag f.eks. bus 123 eller 114 med
stoppesteder på Københavnsvej og gå
derefter en lille tur af Lervangen eller
Hakkemosevej. Det er også muligt at gå ad
stisystemet fra Gregersensvej ved
Teknologisk Institut til Økobasen. Bus 400S
fra Høje Taastrup Station til Ballerup går ad
Gregersensvej. På www.Krak.dk, Lervangen
kan du finde bl.a. et luftfoto over området.

Koordinering - kalender
Man kan ikke forvente at have Økobasen
helt for sig selv. Vi anbefaler, at du

ringer/skriver til Naturvejleder
Thomas Gyalokay eller Anne Spangtoft,
som bestyrer en kalender for
Økobasen. Vi indskriver jer og evt. hvis
du har særlige mål med din tur. Vi kan
så fortælle dig, om der er andre med
samme planer, f.eks. brugen af
bålpladserne. Dem som har meldt sig først,
har førsteret til et aktivitetssted/grej. Oftest
vil man kunne organisere sig på dagen, så
de fleste får deres ønsker opfyldt.
I særlig grad vil vi gerne have besked om
flerdages besøg (f.eks. kolonidage) på
Økobasen, samt weekendarrangementer.

hensyn til orden og andres brug, at aflevere
nøglerne hurtig efter, man har aflåst alle
døre på Økobasen. Hvis nøglerne
overdrages til andre hold på Økobasen, skal
der indskrives nyt navn og institution i
skemaet hos Britt Vestergaard. Ellers er det
stadig navnet i skemaet, der hæfter for
nøglen.
Der er to nøgler i et sæt. Den ene er til
Pavillonen med toiletter, Køkken m.v. Den
anden kan åbne diverse skure. (Der er
endvidere aflåste skure, som ikke er til
fælles brug). Pas på med at lade nøglerne
sidde i låsene i løbet af besøget,
da det kan friste børn til at ”låne”
dem.
Der kræves en særlig nøgle til at
åbne bommen for indkørslen. Pt.
skal denne nøgle lånes i Driftbyen
efter særlig aftale, eller i nogle
tilfælde vil Thomas Gyalokay
kunne låse op. Men det er vigtigt,
at også bom og kæder aflåses når
Økobasen forlades.

Parkering af biler
Biler bør generelt parkeres på
parkeringspladsen ned til
Hakkemosen.

Orden i området
Klasse i gang med ”grænseleg”. Bagved ses den store
eng med køer.

Nøgle til pavillon og skure
Nøgler kan hentes to steder:
Et sæt nøgler kan man hente og aflevere i
dagtimerne i Driftbyens indgangshall,
Lervangen 35D (ansvar: Britt Vestergaard
tlf. 4359 1100).
Dette sæt er indenfor 5 minutters gåafstand
fra Økobasen og anbefales ved
endagsture. Driftbyens nøglesæt skal
afleveres samme dag inden kl. 15 med
mindre andet er nøje aftalt.
Et andet sæt nøgler kan lånes i
Institutions- og Skolecenter på
Rådhuset, Bygaden 2, Høje Taastrup
(ansvar: Anne Spangtoft). Dette sæt
anbefaler vi, at du afhenter ved
kolonidage og weekendophold.
Den som låner nøgler afleverer sit navn og
hæfter for nøglerne. Det er meget vigtigt af

Husk at samle alt affald og smid i
containerne ved indgangen (vejen).
Legemateriel, sten, stubbe grene m.m.
indgår i mange lege – og det er meningen.
Ofte hører tingene til på bestemte pladser,
så vær venlig at samle spredte materialer
sammen og læg tilbage (så vidt muligt).
Især bør der ikke ligge mange ting på
græsplænen. Det irriterer gartnerne, som
slår græs. Du må gerne efterlade
Økobasen endnu pænere, end da du
kom.
Husk også på at sætte alt materiel ind bag
lås og slå efter brugen. Selv gamle og slidte
ting, redskaber, rafter mv. forsvinder, hvis
det ikke er lukket inde.

Lånt materiel
Det er vigtigt af hensyn til fællesskabet, at
du lægger mærke til, hvad og hvor mange
ting du låner fra Økobasen, og efter endt
anvendelse sætter det hele på plads. Pas på
med at sammenblande jeres eget materiel

med Økobasens. Hvis I kommer til at slå
noget i stykker, eller noget forsvinder, så
send naturvejlederen en mail om det.
Prislaget må så afgøre, hvem der skal
betale. Opdager du, at Økobasens ting er
kommet med hjem ved en fejltagelse, så
skriv til Thomasgy@htk.dk og fortæl, hvor
det er. Donationer af brugt material til
Økobasen modtager vi derimod gerne.

Materiel og indendørs faciliteter
Båludstyr og brænde

På depotet bag skolestuen og i garagen er
der mange ting til bålaktiviteter, både
mobile bålsteder, pander, wokker, gryder,
ovn, treben, kæder, plader, riste og meget
mere. Kontakt evt. naturvejlederen for at
høre nærmere, hvad der kan lade sig gøre
med udstyret. Husk at afsætte tid til at,
brugt båludstyr kan afkøle, så I også kan
rengøre tingene. Brug ikke husets
viskestykker på sorte bålgryder please! Da
meget af udstyret er af smedejern, vil det
elske at få lidt smøring med salatolie på
overfladerne efter rengøringen.
Som nøglebruger har man adgang til
brænde og økser til brændehugning.
Brændet er placeret i garagen. Som
”tommelfingerregel” er der ca. een mælkekassefuld brænde, per institution/klasse per
besøgsdag. Ved at planlægge aktiviteten,
kan man tit spare en hel del på brændet.

Pavillonen
Pavillonen rummer toiletter, lille køkken,
depotplads og en lille skolestue. Skolestuen
er mest til ophold af kortere varighed og
med voksnes tilstedeværelse. Et sted til
madpakkespisning, at få varmen i, et sted
med en masse naturelementer, et sted man
kan arbejde i, fortælle historie i og indlede
et besøg eller afslutte det.

Der er køkkenservice, termokander m.m. til
fælles afbenyttelse. Det findes både i
køkkenskabene og i depotet bagved
skolestuen. Der er ca. udstyr til omkring 30
personer. Hvis I skal lave bålmad, har I
generelt selv købt ind, men har du glemt
noget, kan du lige tjekke på depotet, om
der er noget, du kan bruge (mel, sukker,
krydderier).

Skuret midt for: Naturvejlederens
materialer.
Skuret mod nord: Grejkasser til
smådyrsfangst; en til vand og en til land.
Materiel til lege. Siddeunderlag, reb.
Containere mod vest: Brædder, rafter og
opmagasinering.
Blå cirkusvogn: vandlegetøj. Rør, render
og spande til vandlegebanen.

Bemærk der kan tændes et stort køleskab
bagerst i pavillonens gangareal, f.eks. til
større grupper. Husk at tømme køleskab
efter kolonidage og op til feriedage.

Økobasens særlige områder fra
vest mod øst.

Rengøring af pavillon
Der skal fejes og ordnes så
rengøringshjælpen kan komme til. Se
instruktion på tavlen i entreen. Brug
gerne overtræks-fodposer på våde dage.
Men hvis der er kommet meget mudder på
gulvet, så tør det lige over. Kig i
rengøringsrummet.

Overdrevet:

Aller vestligst er der ingen afskærmende
hegning. Området starter i et græsdækket
overdrev, som støder ned til et lille
vandhul. Overdrev og vandhul
gennemskæres af et el-hegn til
kvægfolden. Der er adgang til kvægfolden
på eget ansvar – dyrene er på græs i
sommerhalvåret.

Glemt tøj m.m.
Mange glemmer diverse tøj, sko og ting på
Økobasen. Det kommer vi i en glemmekasse, så kig i gangen ved knagerne.

Skures indhold
Der arbejdes på at rydde op og skabe bedre
system. Men januar 2013 er der følgende
fordeling af materiel i skurene:

Gaia Moder Jord og kaosbakkerne
Neden for overdrevet er der bygget en stor
jordfigur med kvindeskikkelse. Mellem
hendes hånd og knæ er der skabt små
bakker af forskellige jordtyper. Figuren kan
henlede børns opmærksomhed på poesien i
naturen og den inspiration, den har givet til
alle tider. I Gaias ”skulder” er der afsat
siddepladser.

Vandlegepladsen

Garagen med dobbeltporten
Garagen: Presenninger, stænger til
Larvu/tipi, brænde, grille, riste, gruttesten,
strandstole, haveredskaber m.m., to bårer,
snobrødspinde, siddeunderlag.

Nord for Gaia ligger vandlegepladsen med
et system af render, brønde og bassiner.
Vandet kommer fra den nærliggende lille
sø, hvor det også løber tilbage til efter endt
leg. Der ligger en hel del grej til vandleg og
læring i den blå cirkusvogn. Det kan støtte
eksperimenterende aktivitet i området. Der
arbejdes på en instruktion til grejets brug.

Græsplænerne
Mange lege og spil kan udføres på græsset.
Der er en del effekter i legekasser eller
poser, som kan bringes i spil på
græsplænen. Især på græsarealet øst for
pavillonen/ skolestuen er der oftest læ og
plads til at kunne slå telte op til et
overnatningsarrangement.

Larvu og Banjehus

Museland
I områdets midterdel findes et labyrintisk
område med små volde, en stor træsko, et
rør, som forestiller en slange, man kan
blive spist af. Man kan indleve sig i
musenes verden og lege tagfat eller skjul i
området. Vi prøver at få pil til at gro på
voldene så pas venligst på de små træer.

En larvu er en samisk tipi, og banjehuset er
et vinkelbygget halvtag med mulighed for
at opsætte hængekøjer på tværs. Begge
faciliteter kan bruges til overnatning. Der er
bålsted lige i nærheden. Larvuen har en
teltdug, som kan opsættes på et skelet af
rafter. Det kræver enten grundig
instruktion eller aftale med naturvejlederen.
Dugen sættes kun på ved arrangementer af
flere dages varighed, og skal nedtages
umiddelbart efter (aht. hærværk).

Klatreland
En stor klatrelegeplads rummer to akser.
En som rummer ideen om et skib og en
akse som skaber en lang linie af
udfordringer. Man kan lave konkurrencer a
la Robinson, hvor børnene skiftes til at
gennemføre udfordringerne. Der kan lånes
tov, til at forbinde elementerne i området
yderligere.

Hegn med frugtbuske
Langs Lervangen er der dannet en vold med
ribs- og solbærbuske. Børn bør foreløbig
ikke lege her af hensyn til buskene. Når
bærrene er modne (juli/august) er det
tilladt at plukke til forbrug på Økobasen –
f.eks. som syltetøj/kompot i pandekager.

Banjehuset

Sand- og gravelegeplads
Ved gårdspladsens sydside er der etableret
forskellige rum fyldt med sand- og
grusmaterialer. De gule sandmaterialer er
grusgravssand med en smule lerindhold
(kaldes også skulptursand), som gør det

herfra til aktiviteter med børn i området.
F.eks. kan det illustrere råmaterialet, som
lå til grund for det nu forsvundne
Hakkemose teglværk.

Bålpladser/udekøkken

ekstra velegnet til formgivning. I garagen
er der skovle mm. til at grave i sandet. Ved
den rette fugtighed og kompression kan
man lave en sammenhængende blok, som
børnene kan skulpturere i. Det vil være
uundgåeligt, at materialerne med tiden
blandes sammen, men prøv at undgå, at
det sker på en gang. Kast sten og fliser
tilbage på plads efter legen.

Der er 3 faste bålpladser på Økobasen. Dels
ved Banjehuset, ved klatrelegepladsen og
på gårdspladsen. På gårdspladsen er
bålpladsen lidt forhøjet og med 3 spidser. I
kan f.eks. have et bål i midten og derfra
trække ild og gløder ud i spidserne til
diverse madkunster. Skylning og grovvask
af madvarer, opvask m.m. kan udføres ved
stålvaskene langs pavillonen. Man åbner for
vandet inde i rengøringsrummet på et
vandrør. Opvask med varmt vand kan gøres
inde i skolestuens køkkenvask eller i
rengøringsdepotet.

Rapportér fejl og mangler
Babyreservatet
Lige syd for sandlegepladsen er et lille
område afgrænset af rækværk. Det har ofte
været et trygt og rart sted for vuggestueog dagplejebørn. Der er opsat stubbe til
balance. I et hjørne kan der overdækkes
med presenning, så der opstår en lille hule.

Lergraven
På billedet af banjehuset ses en række
plader foran. Herunder ligger en stribe
pottemagerler ned til ca. 1 meters dybde.
Det er tilladt at grave et par spande ler op

Hvis du registrerer hærværk, væsentlige
mangler af grej eller afvigelser fra
ovenstående, så rapporter det venligst til
Naturvejleder Thomas Gyalokay eller ISC.
Du er også velkommen til at komme med
forslag til forbedringer af indretninger,
udstyr eller praksis. Måske kan det
efterkommes.

God tur til Økobase Hakkemosen!
Thomas Gyalokay og Anne Spangtoft
Thomasgy@htk.dk og AnneSp@htk.dk

