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VALHAL 
Valhal er et muret hus, idyllisk beliggende på en lille høj i det fredede 
moseområde ved en smeltevands ådal fra sidste istid. Grunden er på 7.500 
kvm og beliggende i det sydøstlige hjørne af Terkelskov. Huset er på 70 kvm. 
Indeholder lille entre, pejsestue med imponerende flot pejs, køkken og 
lederrum med to køjer. På førstesalen er der soverum på 65 kvm, med nogle 
madrasser. Der er særskilt toiletbygning med to tørklosetter. 
 
ADRESSE 
Hestetangsvej 216, 3520 Farum 
 
TRANSPORT TIL HYTTEN 
S-tog til Farum, hvorfra kan man gå de ca. 4 km, eller tage bus nr. 332 fra 
Farum station. Stå af ved vejen mod Nymølle. Herfra er der 1.7 km. 
 
BILKØRSEL OG PARKERING 
Kørsel helt til hytten bør begrænses til det minimale (materieltransport), da 
adgangsvej til hytten går over en anden mands grund. Der er bom for vejen, 
nøgle hænger i lederlokalet. Parkering skal ske på Hestetangsvej, på den i 
skoven værende plads vest for vejen ned til hytten. DER MÅ IKKE 
PARKERES PÅ VEJEN FORAN BOMMEN – Det er naboens matrikel. 
 
KØKKENET 
Der er elkomfur med ovn, køle-/fryseskab, varmt og koldt vand. Der er 
sparsomt køkkenudstyr. Medbring selv tallerkener, bestik, krus, viskestykker, 
køkkenredskaber og –udstyr. Rengøringsmidler forefindes. 
 
TOILETBYGNINGEN 
Toiletbygningen ligger i det nordvestlige hjørne af grunden. Den indeholder 
to tørklosetter. Indholdet skal nedgraves før hytten forlades. Dette bør ske i 
områderne udenfor græsplæne og stier. De rengjorte toiletspande skal hver 
påfyldes 2 liter vand og 1 deciliter klosetvæske (findes i lederrummet). 
 
BRÆNDE TIL PEJS OG BÅL 
Brænde tages fra brændeskjulet eller samles på grunden. Der må ikke fældes 
træer. 
 
 
 
 

AFFALD 
Alt brændbart affald afbrændes på bålpladsen, andet affald lægges i 
affaldsstativerne oppe ved bommen. De er mærket VALHAL. 2 stk. til 
miljøaffald og 2 stk. til øvrigt affald. 
Bemærk – der skal ske sortering af affaldet i miljøaffald og andet. Der ligger 
hvide affaldsposer i køkkenet til miljøaffald og grønne til andet affald. På 
opslagstavlen er der en ”affaldsforklarig” fra kommunen. 
 
HVIS UHELDET ER UDE 
Der er ikke telefon i hytten. Mobiltelefon modtageforholdene er til gengæld 
gode. Nærmeste skadestue er Hillerød. 
 
KORT 
Kort over området kan købes hos Kort- og Matrikelstyrelsen, tlf. 3587 5050, 
E-post: kms@kms.dk. 1:100.000 = 1514 Hillerød, 1:50.000 = 1514II og 
1:25.000 = 1514II SV 
www.kms.dk
Kraks kort over København og omegn, blad 105 B2.  
www.krak.dk
Vandreture i Statsskovene nr. 107. 
www.sns.dk
 
UDFLUGTS MULIGHEDER 
6,5 km afmærket vandreturs rute (vandreture i Statsskovene nr. 107) går forbi 
grunden. 
Forskellige træarter fra hele verden er samlet i ”Filetten” ved den gamle 
skovridergård 1 km nord-nordvest for hytten. 
Fiskesø findes 1,5 km nordvest for hytten 
Drive in bio findes 1,5 km nordvest for hytten 
Nymølle købmand findes 1,8 km nordvest for hytten 
 
GENERELT 
Det er ikke tilladt, at lege ved åen eller på grunden der er beliggende på 
Nordsiden af åen, idet naboen ikke er særlig ”spejdervenlig”. 
Beboerne i det gule hus ved vejen til Valhal bør ikke kontaktes unødigt. 
Vi vil være glade for en hilsen i gæstebogen, der findes i lederlokalet. 
 
Rigtig god tur 
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