
 
Grundejerforeningen Sømandshvileparken 
  
 

GRØN DAG.  Søndag d. 8. april 2018 
 

Kl. 10 – 16. Frokostpause kl. 12:30 – 13:30. Mødested SP37. 
Headmaster: Tom P, SV5. Her bydes på øl, vin og vand kl.16:00. 
 

- Husk relevante arbejdsredskaber  - 
 

• Hovedopgaverne for årets første grønne dag er at gøre alle græsarealer klar til slåning 
ved at fjerne alle grene og større kviste. Dette arbejde bør primært udføres om 
formiddagen for at give traktorfører mulighed for at køre alt brændbart til bålpladsen 
inden kl. 16. 

• Muldvarpeskud trampes ned (fjern ikke jorden) og planeres let med rive, så der senere 
kan eftersås med græs. 

• Når de beskrevne arbejder er helt udført rettes henvendelse til headmaster for anvisning 
af ekstra jobs (bl.a. assistance til headmaster). 

 
 

Arbejdsopgaver: 
 
Riv grene og kviste sammen på alle græsområder mellem SV syd og SV nord, også i birkelunden. 
Især langs med træerne ved SV syd or under piletræerne ved SV søen ligger der en del. 
Læg i nogle få bunker for nem afhentning med traktor.  
Uffe og Jacob SV29, Inger-Marie SV17 
 
Fjern grene og kviste nord for SV nord og øst for SV nord i det lavtliggende område før SV5.  
Saml i få bunker på vejen for opsamling af traktor.  
Tramp muldvarpeskud ned i den vestlige del af dette område og planer ved at rive jorden let. 
Fej efter behov begge sider af SV fra Strandvejen til SV5.  
Tine SV5 (formiddag), Nina SV11, Bettina SP3 
 
Riv grene og kviste sammen i alle græsarealer i SP området. 
Der er især mange grene i den lille ”eng” nord for Åkandesøen, som grænser op til 
Kaninhusgrunden samt under birketræerne.  
Læg grene og kviste i nogle få bunker til afhentning med traktor. 
Tramp muldvarpeskud ned og planer ved at rive jorden let. 
Uffe og Anne SV7 
 
Rodfræsningssmuld i birkelunden køres i trillebør ind mellem granerne. 
Hyld, der vokser op gennem en stor gran tæt herpå, graves op, hvis muligt, ellers skæres den ned. 
Dunhammer, der vokser i vandkanten af den store sø lige syd for den nordligste bro, hives op og 
lægges på græsset til afhentning.  
Carl Erik SV23 
 
Sprøjt de tre broers gangplanker samt rækværker (alle sider) med belægningsrens (sprøjte og 
væske udleveres).  
Riv stierne rundt om den store sø og på øen. 
På strandgrunden: Sprøjt med belægningsrens de to bænke og de runde borde med bænke.  
Fej fliserne. 
Ole SV11, John Lucas SP19 
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Riv perlestensstien fra den nordligste bro til SV syd samt stien mellem SP21 og SP23 fri for grene, kviste og 
rødbrune ”blade” under sumpcypres. Smid det opsamlede i containeren ved SP37. 
Fjern grene, der ligger oven på enerne – der er især mange grene ud for SP31. Brug evt. rive til at ”rage” 
grene ud fra enerne. Læg grenene i en bunke til afhentning. 
Fej efter behov parkeringssiden af SV nord fra SV5 til og med vendepladsen ved SV35. Smid det 
opsamlede i containeren. 
Karina og Jan SV19 (begge formiddag) 
 
De svampelignende gevækster mellem perlestenene på stien fra nordligste bro til SP27 graves af med en 
skovl og køres på kompostbunke i skoven.  Fordel perlesten jævnt de opgravede steder. 
Om eftermiddagen samles bunker af grene og kviste, som køres til bålpladsen.  
Alt brændbart materiale lægges i en separat bunke ved siden af bålet, da bålet ikke må blive større før det 
afbrændes og bålpladsen planeres med gravemaskine. 
Headmaster-rolle. 
Tom Pettermus SV5 
 
Beskær planter mellem taks langs SP tilbage. Skær fri mellem taks og andre buske og sørg især 
for, at der skæres tilbage ud for P-pladser, så der er plads til at bilerne kan parkere væk fra vejen. 
Skær buske pænt i afrundet facon på begge leder. 
Saml i nogle få bunker for afhentning med traktor. 
Rolf og William SP31 
 
Rens ølandsfliser rundt om den store plæne for mos med lugejern. Der er især mos i den sydlige 
ende. Skrab mos af trædestenene (2 passager) ved Åkandesøen  
Fej efter behov parkeringssiden af SP fra SP37 ud til Strandvejen. Læg bladene i containeren eller 
ind bag buskene øst for vejen. 
Gitte og Brian SV9     
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