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Friluftsområde for alle
Kajsholm er de aktive borgeres frilufts-
område. Her kan børn og voksne udfol-
de sig under åben himmel, med mange 
forskellige aktiviteter.

Kajsholm er ejet af Faxe Kommune, som 
står for driften. Alle er velkomne til at 
bruge området. Dog kræver større ar-
rangementer eller nye faste aktiviteter, at 
der først træffes en aftale med kommu-
nen.

For tiden benytter Haslev Modelflyve-
klub, Haslev Jagtforening og Civil Hun-
deføreforening området til flyvning, 
lerdueskydning og hundetræning. Om-
rådet bruges også til andre udendørs 
fornøjelser — for eksempel gåture, hun-
deluftning, motionsløb og drageflyv-
ning. Mod nord er der indrettet en akti-
vitetsbane og legeplads for hunde.

Vær opmærksom
Af hensyn til sikkerheden er der ikke ad-
gang til skydebanen og modelflyveplad-
sen, når der skydes og flyves. Der hejses 
en kugle, når der skydes. Man skal også 
udlade at forstyrre ved træning på hun-
depladsen.

Tag en tur på Stierne
Kajsholm ligger højt i landskabet. Fra 
friluftsområdets stier er der en fin ud-
sigt over Søbæk og landskabet mod syd. 
Man kan også gå en tur på cirka 2 km 
på stien fra Kajsholm over til det fine 
fugleområde ved Tranemosen og tilbage 
til boligområdet i den sydlige del af  
Haslev.

Fra losseplads til 
friluftsområde
Kajsholm var losseplads for Haslev By 
fra 1961 til 1982. Lossepladsen blev 
herefter omdannet til friluftsområde i 
løbet af 10 år ved opfyldning og udjæv-
ning af uforurenet muld- og lerjord, og 
ved plantning af træer og buske. Navnet 
Kajsholm stammer fra en tidligere gård, 
som ejede området.  

Ønsker du yderligere oplysninger, 
eller aftale om brug af Kajsholm, 
er du velkommen til at kontakte 
kommunen på tlf. xxxx.  Færdsel 
og alle aktiviteter i området sker på 
eget ansvar.

Mange mennesker — og dyr — færdes på 
Kajsholm, især i weekender. Det er vigtigt at 
tage hensyn for ikke at genere hinanden el-
ler komme til skade. Når den røde kugle er 
hejst, må man ikke færdes på skydebanen. 
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