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GRØN DAG.  Søndag d. 6. april 2014 
 
Kl. 10 – 16. Frokostpause kl. 12:30 – 13:30. Mødested SP37. 
Headmaster: Tom Kristensen. SP13. Her bydes på øl, vin og vand kl.16:00. 
 

- Husk relevante arbejdsredskaber  - 
 

ARBEJDSOPGAVER.  Udføres i den anførte rækkefølge:  
 
Rens asfaltsti fra SV35 til garagen. Jord og grene samt græs, der vokser ud over asfalten, hakkes 
lige af i begge sider og smides ind mellem grantræerne.  
Klargør grene fra græs i birkelund, så græsset kan slås. 
Mats Fleron. 
 
Tramp muldvarpeskud ned i græsarealet nord for SV nord fra SV5-35 og riv overskydende jord 
jævnt, så der kan slås græs. Grene og kviste i samme græsareal samles og lægges på vejen i 
nogle få bunker for afhentning. 
Axel Elsborg og barnebarn 
 
Som forberedelse til græsslåning i de grønne arealer rives grene og kviste sammen på plænerne 
mellem SV syd og SV nord. Der er blandt andet mange under piletræerne ved SV søen.  
Riv græsrabat syd for SV indkørslen fra Strandvejen til nedgangen til SP37. Læg blade og grene i 
container. 
Karina Schliemann og Jan, Lilian Pihl og Peter Riis (alle 4 formiddag), Linda Letoft. 
 
Hiv græstotter op og fjern lav, grøn bevoksning (med lugejern og rive) på perlestensstierne omkring 
den store sø. Saml og læg i ladet på traktoren, som står ved midterste bro om formiddagen. 
Hiv grene i SV-søen ind og læg dem i en bunke for afhentning. 
Lars og Jørgen Fleron 
 
Riv alle stier i skoven undtagen Helleholmstien ren for grene og kviste. De større grene samles i 
nogle få bunker langs stien til senere afhentning, de mindre rives ind i skovbunden. 
Riv sti og græs omkring sumpcypres ved SP21 ren for blade (smid dem i container). 
Klip visne spidser af ener ind mod hovedhuset og saml løse grene der ligger oveni enerne. Læg de 
opsamlede grene i nogle få bunker for afhentning. Hvis tid, afvaskes garage- og carportdøre. 
Kaj Helweg-Jørgensen, Britta Helweg-Jørgensen (formiddag) og Mikael Andersen 
 
Som forberedelse til græsslåning af de grønne arealer rives grene og kviste sammen på alle 
plæner og stier i SP-området. Der er blandt andet mange grene nord for Åkandesøen og der, hvor 
et stort birketræ væltede i vinter. Saml i få bunker for afhentning.  
Hanne Poulsen, Anne Ehrenreich og Uffe Balslev, Annette Kristensen 
 
På den store ø fjernes ukrudt i området nær legehuset. Saml i sække som sættes ved traktoren, 
der står under birken ved mellemste bro.  
Fej SP svinget fra1B til SP3 og fjern blade og grene under buske på vestsiden af vejen. Saml i 
sække og tøm i container.  
Saml grene på det stejle græsområde fra svinget ned mod sydligste bro. Læg dem i en bunke på 
vejen. 
Bettina Federspiel, Gitte Meyerheim 
 
På den store ø, vest for stien, står bregner hvis visne toppe skæres ned. Det afklippede samles i 
sække, der sættes under birketræet ved mellemste bro. 
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Tramp muldvarpeskud ned i ”engen” og andre steder med muldvarpe aktivitet. Riv tiloversbleven 
jord jævnt, så græsset kan slås.  
Fej vendepladsen nord for SP37. Læg al ukrudt, grene og blade i containeren. 
Hans Christian Colov 
 
Lug ryddet areal vest for SV15 hegn, hvor der senere skal beplantes. 
Fej og soigner buskområdet ved udfletningen SV Syd / SV Nord.  
Fej strandgrundens terrasser.  
Opsaml grene smidt bag SP containerne ind mod Pinjehøj og læg dem i en bunke ved vejen for 
opsamling. 
Nils Uhrhammer, Michael Meyerheim 
 
Gødskning af rhododendron ved såvel SV som SP.  
Traktorkørsel 
Tom Kristensen 
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