Grundejerforeningen Sømandshvileparken

GRØN DAG. Søndag d.12. august 2018
Kl. 10 – 16. Frokostpause kl. 12:30 – 13:30. Mødested SP37.
Headmaster: Tom P, SV 5. Her bydes på øl, vin og vand kl.16:00.
-

Husk relevante arbejdsredskaber -

Arbejdsopgaver udføres i den anførte rækkefølge:

Fjern snerler i rhododendron nord for Åkandesøen. Fjern også snerler på jorden. Fortsæt mod
nord langs Kaninhusgrunden og fjern snerler i rhododendron på begge sider af den lille eng.
Ca. 10 m før tulipantræet, er der i skellet mod vest et buskads af rhodo’er, hvoraf en del visne
grene skal skæres bort (mærket med gul maling). Snerler og grene lægges i sække under
tulipantræet for afhentning
Karina og Jan, SV19, formiddag
Nedgrav rør til Nattergalesøen. Instrueres af Tom K.
Carl-Erik Jørgensen, SV23
Fjern snerler i gamle rhododendron ved engen øst for Åkandesøen og op mod Hovedhuset. Stå
evt. på en trappestige, sat på SP13’s terrasse. Snerler og andet ukrudt lægges i sække for
afhentning under birketræet ved den midterste bro.
Lug bedet med snebær vest for SV15, hvor der er tidsler i den sydlige ende - også i græsplænen.
Bruge mælkebøttejern for at få pæleroden med.
Lug rhododendron mellem SV15 og SV17. Læg ukrudt i container.
Janne, SV15 og Louise, SV31
Mange rhododendron har manglet vand denne sommer, og de hårdest ramte skal graves op.
De er mærket med gul maling.
Bedet mellem SV15 og SV:17 Her skal fjernes 3 rhododendron.
Rundt Bed nr 1. fra vest: her skal fjernes 2 rhododendron i NV. Tjørnen midt i bedet saves ned.
Bed nr. 3: her fjernes 3 rhododendron i V. Tidsler fjernes, også i plænen, brug mælkebøttejern.
Bed nr. 4: her fjernes 1 rhodo i NV
Læg grenene ind i skoven syd for birkelunden for senere kørsel til bålpladsen. Rodklumperne skal
i container ved SV35.
Alle de runde bede skal luges. Især bedet ud for SV25 trænger til en grundig omgang lugning
(med rødder). Saml i sække som sættes på vejen ud for SV17.
Claus, SV31, Steen, SP27, Axel, SP7
Traktorkørsel: Efter frokostpausen kan der hentes brændenælder og bregner ved ædelgranerne
vest for engen og snerler og grene ved tulipantræet nord for Åkandesøen.
Sække fyldt med ukrudt eller snerler efter frokostpausen hentes senere på dagen. Husk sække ud
for SV17. Hjælper efter behov.
Headmaster.
Tom P, SP5
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Vest for den store eng i området mellem stien med ølandsfliser og nogle yngre ædelgraner fjernes
brændenælder med rod (husk lange ærmer og handsker). Visne bregner og bregner tæt på stien
skæres ned. Læg i en bunke på stien til afhentning med traktor.
Philip SP7, formiddag
En vissen rhododendron i området øst for Johns Bænk saves ned og grenene lægges bag
bålpladsen på den anden side af stien. Fjern snerler i området og læg dem i container.
John SP19 eftermiddag
Fjern snerler i rhododendron på den store ø. Der er især mange inden for ”trampestien” under de
tibetanske kirsebær. Sæt sække med ukrudt under store birk ved mellemste bro.
Om eftermiddagen fjerner Shehnaz først tidsler med rod (der er mindst 5) i de lave ener ud for
SP27. Læg tidslerne i container og hjælp derefter med lugning af de runde SV-bede.
Christel SP7 formiddag og Shehnaz, SP27 hele dagen
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