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GRØN DAG.  Søndag d. 18. juni 2017 
 

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

- Husk relevante arbejdsredskaber   
 

ARBEJDSOPGAVER.  Udføres i den anførte rækkefølge 
 
 
Efterså hvor der mangler græs i plænerne. Fjern padderokker på øen. Beskær rosenhækken, så 
lamperne står frit. 
Lilian Pihl (formiddag) 
 
Lav Sct. Hansbål.  
Gør det pænt omkring borde og bænke på strandgrunden.  
Affaldsposen ved garagen tømmes over i papirsække. Papirsækkene sættes enkeltvis ved  
beboernes affaldsstativer og bliver fjernet natten til mandag med den alm. affaldstømning. 
Hans Henriksen (formiddag), Peter Riis (formiddag) 
 
Klip bøgehække langs SV. Saml i sække eller smid i container. Klip hækken langsSP37’s carport 
ud mod vendepladsen. Smid i containeren. 
Jan og Karinas far (formiddag) 
 
Hiv ukrudt op og klip græs ned i indhegningen med ædelgran. Læg i en bunke til afhentning. 
Fjern mælkebøtter og andet ukrudt samt hyld og ahorn i hækken langs SP fra Strandvejen til 
svinget. Fjern ukrudt i kanten af cotoneaster beplantningen på sydsiden af SV syd (nord for SP37). 
Smid i container. 
Flemming og Andreas Poulsen 
 
Opgrav bregner tæt på søkanten, som generer rododendron i det lille område syd-vest for den 
paddeformede birk. 
Fjern tidsler og løse grene i enerne ud for SP25-33. Smid det opsamlede i container eller saml i 
papirsække. 
Fordel flis i snebærbed vest for SV15. 
Fjern snerler - helst med rod - på den store ø og vestbredden. To rhododendron v/ trædestenene 
vest for Åkandesøen renses for brombær og ukrudt. 
Hanne Poulsen og Nils Uhrhammer 
 
Fjern ukrudt med rod i de runde rododendronbede i SV-området. Husk det nye bed i den østlige 
ende. Fjern ukrudt på Vestbredden med rod. Beskær de gulblomstrende planter ”Skunk cabbage”, 
så stien bliver passabel. 
Bettina Federspiel, Jonas og Janne Rømsing 
 
Fjern alle smågrene på det nederste af lindetræerne. Smid i container. Fjern snerler i de store 
rhododendron på østsiden af Åkandesøen. 
John Lucas (eftermiddag) 
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Beskær hæg i rododendronbedet i SV- svinget mellem SV15 og SV17, så lastbiler ikke støder på. 
Beskær lavthængende bøgegrene over perlestensstien mellem SVnord og SVsyd. 
Beskær bøgegrene ved ølandsfliserne i en gens sydlige ende, så gartneren kan slå græs.  Læg 
grenene på bålpladsen.  Alle grene skal skæres af så højt oppe som muligt,  
Træk eller grav ask og ahorn op i fredskoven mellem Helleholmstien og den midterste sti. 
Jens og Uffe Elsborg, Michael Solgaard Andersen 
 
Fjern ukrudt med rod i rosenbedet under lindetræet i SV-svinget, hvor SVsyd og SVnord mødes.  
Fordel flis, som bliver kørt ud af Tom P. Om eftermiddagen hjælper Inge-Marie med lugning af 
Vestbredden. 
Inger-Marie Holm, Karina Schliemann (formiddag) 
 
Fremskaffelse af brænde. Udkørsel af flis. Afhentning af afklip etc. 
Hvis der er tid, kan der køres flis ud til de to snebærbede, og Jens, Uffe og Michael kan fordele det 
jævnt. 
Tom P, headmaster 
 
 
  

Vel mødt 
Bestyrelsen 
 


