
 
Grundejerforeningen Sømandshvileparken 
 

 

GRØN DAG.  Søndag d. 3.8.2014 
 
Kl. 10 – 16. Frokostpause kl. 12:30 – 13:30. Mødested SP37. 
Headmaster: Tom P, SV05.  Her bydes på øl, vin og vand kl.16:00. 

 
- Husk relevante arbejdsredskaber  - 

 

ARBEJDSOPGAVER:  Udføres i den anførte rækkefølge 
 
Lugning af bed fra SV syd og ned mod SP37.  
John Lucas, Flemming Poulsen og Andreas Juncker (barnebarn) 
 
Lugning og kantning i harmoniske buer (for fremtidig beplantning) af bed vest og syd for SV15 
Lugning af rhodo bed i svinget mellem SV15 og SV17.  
Afstikning af en harmonisk kant og fjernelse af overflødigt græs i samme bed. 
Rundt rhododendronbed ud for SV17-19 luges. 
Saml alt affald i sække for afhentning. 
Janne Rømsing, Vita Weibull, Tine Edelmann, Inger Marie Holm (formiddag) 
 
Rundt rhododendronbed ud for SV33-35: Bedet luges. Græstørv fjernes. 
Rundt rhododendronbed ud for SV13: Brændenælder og mælkebøtter fjernes med rod 
Lug lav hæk langs fortov i SP indkørsel 
Saml alt affald i sække, som tømmes i containere. 
Bo Skeel og Pia 
 
Luge i søområde. 
Saml alt affald i sække, som henstilles på ”fastlandet” for afhentning. 
Bettina Federspiel, Anne Ehrenreich 
 
Rundt rhododendronbed ud for SV25-27: 

 Udgået rødtjørn saves ned lige over jorden 

 Selvsåede fremmedplanter (hyld, laurbærkirsebær etc.) fjernes 
Læg i en enkelt bunke for afhentning. 

 Bedet luges. Saml i sæk, som tømmes i container. 
Rundt rhododendronbed ud for SP21-23: Bedet luges 
Carl Erik Jørgensen, Uffe Balslev 
 
Fej østlige side af SP mellem sving og SP5. Smid ind bag beplantning mod skel. 
Riv og så græs i afmærket område ved P-plads i SP-sving 
Riv og tilså bart område i rabat øst for SP5-7 
Lug mellem ener vest for SP25 
Birthe Sandahl & Torben Brink (Formiddag) 
 
Langs med SV Syd fjernes skud nederst på stammerne af lindetræer. Især er der mange ved sidste 
træ før vandløbet. Læg det afskårne i én bunke for afhentning. 
Opgrav hyld ud for SP5. 
Skrænten langs SV syd soigneres. Bl.a. fritlægges 5 små ener på det stejleste stykke.  
Ukrudt lægges i container ved SP37. 
Mikael Solgaard Andersen, Jan Weibull 
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Fjern snerler i rhododendron. 
Janni og Steen Lauriz-Christensen (formiddag) 
 
Snebærbusk bag pumpeskab ved SP23 flyttes til højre for at dække hullet. Nyt plantested er 
markeret med pind. 
Snebærbusk inde under nr. 2 taks fra venstre ved samme P-plads flyttes frem mod fliserne. 
Husk at vande meget grundigt. 
Klip bøgehække langs P-pladserne ved SV nord. 
Traktorkørsel. 
Tom P (Headmaster), Hans Christian Colov 
 

Vel mødt – Bestyrelsen  


