Pakhuset

Grønt aktivitetshus på
Skødshoved Havn

Om Pakhuset
Pakhuset på Skødshoved Havn blev bygget i 1901 og er en af de bedst bevarede lagerbygninger
fra parketsejladsens tid. Huset er netop blevet restaureret af Syddjurs Kommune i et samarbejde
med Skødshoved Bro Jollehavn.
Pakhuset skal fremover være et samlingssted for grønne friluftsaktiviteter og udgangspunkt for
gode naturture for besøgende gæster, skoler, børnehaver m.v.
I Pakhuset findes der en mindre grejbase med børnevenligt formidlingsudstyr, rejestrygenet,
waders, vandkikkerter, opslagsbøger med videre til marine aktiviteter. Grejbasen er gratis at
benytte.
Naturcenter Syddjurs tilbyder efter nærmere aftale at arrangere guidede turer og brugerrettede
formidlingsaktiviteter som ”Hvad finder jeg på stranden”, ”Livet på det lave vand” og tilsvarende emner.

Faciliteter
Opholdsrum med borde og bænke (plads til ca. 40 personer)
Pakhuset har solceller og er CO2 neutral
Grejbase med formidlingsudstyr
Førstehjælpsudstyr
Adgang til thekøkken
Toilet og brusebad
Shelter ved stranden med bålsted (forsyning af brænde kan dog ikke garanteres)
I Pakhuset findes en fast udstilling, der beskriver husets kulturhistorie samt en mindre
udstilling af søfugle, naturformidlingstavler m.v.
Evt. forplejning kan f.eks. bestilles ved Skødshoved Badehotel, hvor der også findes kiosk.

Hvem kan bruge huset?
Alle skoler, daginstitutioner, grønne organisationer, foreninger og enkeltpersoner/grupper, der
arbejder med natur og friluftsliv. Det er gratis at benytte huset.
Pakhuset må ikke bruges til private fester og lignende arrangementer samt til kommercielle
formål.
Brug af huset sker i samråd med Naturcenter Syddjurs og Skødshoved Bro Jollehavn.

Regler
Huset er røg- og alkoholfrit.
Lokalet skal og må ikke konkurrere med det lokale erhvervsliv.
Hav respekt for havnens øvrige brugere og gæster
Pakhuset skal afleveres i rengjort og ryddelig stand

Adresse, transport og åbningstider
Skødshoved Pakhus, Vestre Strandvej 26, 8420 Knebel
Offentlig transport med buslinje 361 Rønde-Knebel-Helgenæs
Huset er åbent for benyttelse i perioden 1. april til 1. november. Bemærk at huset ikke er
opvarmet.

Se evt. også:

Naturcenter Syddjurs (www.naturcentersyddjurs.dk)
Skødshoved Bro Jollehavn (www.skoedshoved.dk)
Syddjurs Kommune (www. syddjurs.dk)

