
 
Grundejerforeningen Sømandshvileparken 

 

 

GRØN DAG.  Søndag d. 29. april 2018 
 

Kl. 10 – 16. Frokostpause kl. 12:30 – 13:30. Mødested SP37. 
Headmaster Torben SP 9. Her bydes på øl, vin og vand kl.16:00. 

 
- Husk relevante arbejdsredskaber og drikkelse - 

 

I alt 14 deltagere hele dagen, 4 om formiddagen og 1 om eftermiddagen  

Ved sidste grønne dag måtte headmaster arbejde indtil kl. 20:30 for at fjerne alle bunker fra den grønne 
dag. Det er ikke rimeligt. Derfor har vi forsøgt at reducere ”traktorarbejdet” og vil indtrængende 
opfordre alle deltagere til meget nøje at følge anvisninger for bortskaffelse af afklip etc. for at alle kan 
være færdige til tiden. 
På forhånd tak for hjælpen med dette og rigtig god arbejdslyst. 
Parkudvalget. 
 

SP37, Flemming - hel dag 
SP37, Andreas -  hel dag 

 

Opgrave, fordele og vande nogle snebær, så de danner skel mod Pinjehøj 
syd for SP container. 

Skrabe mos af ølandsfliser vest for store sø ind mod grantræer samt af 
trædesten to steder i Åkandesøen. Mosset kastes ind i skoven. 

Afklippe døde grene på hvidblomstrende busk (Pieris) tæt på bålpladsen – 
Lægges på bålpladsen.  

Fjerne kristtjørn, der gror i rododendron syd for de vestlige trædesten. 
Lægges på bålpladsen 

SV19, Uffe - hel dag 
SV19, Jacob - hel dag 
(for Axel og Emma) 
 

Fjerne hyldetræ (med rødt bånd) langs sti fra SV 35 – SV 1. Skæres op for 
bortkørsel til bålplads.  

Fældning af 2 skæve træer langs stien forbi den hvide lade (røde bånd). 
Disse stammer skæres rene og køres til oplagring ved garagen af brænde 
til Sct. Hansbål. Mindre grene lægges i 1 bunke for kørsel til bålplads. 

Fjerne pinde mv. fra Nattergalesøen samt mellem søbred og p-plads – 
lægges i container. Gå ikke ud i sumpet område og pas på nyplantede 
blomster mærket med røde bånd på pind. 

Fiske rør og andet flydende materiale op fra store sø med fiskenet. Læg i 
trillebør og kør til kompostbunke i skov (spørg evt. headmaster om hvor det 
ligger). 

SV23, Carl Erik - hel dag 
SP19, John - eftermiddag 
 

Skrabe sten væk fra de to grupper af skunkcabbage (gule blomster), der 
gror på stien øst for store ø. De skal ikke gro på stien og skal derfor graves 
op og plantes i søkanten ved Nattergalesøen. Vi håber, de overlever. Dæk 
gravehuller til med sten igen og riv. Der er 20/4 ved nattergalesøen plantet 
to planter af samme type samt tre engkabbelejer med røde bånd på pind. 

Fjerne selvsåede træer i rododendron langs skellet til det hvide hus på 
hjørnet Strandvejen / SV. Læg i bunke oppe ved vejen for afhentning. 

Fjerne brændenælder med rod (så godt som muligt) vest for ølandsfliserne 
i den store eng. Lægges i container.  

Hive brændenælder op med rod langs den forreste søbred ved 
Nattergalesøen. Lægges i container. 
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SV13, Hans - hel dag 
SV11, Ole - hel dag 
 

De svampelignende gevækster mellem perlestenene på stien ud for SP27 
forbi SP23 og til stiens forgrening fjernes: Riv perlesten til side, afgrav 
planterne med en skovl/spade og fordel perlesten jævnt de opgravede 
steder. Det opgravede samles i trillebør og køres til kompostbunke i skoven 
(spørg evt. headmaster for vejledning). 

Fjern så mange visne rørplanter fra kanten af store sø som muligt. 
Til at hive rørene af og ind med har vi i carporten 2 grebe med lange buede 
”tænder” (ligger oven på spærene). Vi har tit haft succes med et reb/snor 
bundet til skaftet af grebene så de kan smides ud og trækkes ind. 
Almindelige river kan også bruges. 
Læg alle rørene i 1 bunke syd for sydligste bro for afhentning med traktor 
og kørsel til kompostbunke. 

SP23, Kaj - hel dag 

 

Klippe visne spidser af ener vest for SP23 – 33. Lægges i container. 

Spray Hornum belægningsrens på alger på den sydlige bro (incl. rækværk). 
Det sprøjtes på fugtigt underlag – fugt evt. med søvand –   samt på 
ydersiden af rækværk på den nordlige bro. Det kan kun gøres hvis 
vejrudsigten er tørvejr mindst et par timer efter. 

Fjern 3 døde/visne rododendron på øen (med røde bånd). Grenene 
klippes/saves af og lægges under birketræet ved midterste bro til 
afhentning og rodklumperne køres i trillebør til container. 

SP15, Ole - hel dag  
SP3,   Bettina - hel dag 
 

Rydde op i strandhuset (kode 6130 til hængelås). Diverse metaldele og reb 
inde i, neden under og bagved huset lægges udenfor ved gangpladerne til 
afhentning, når vi får ny badebro. Husk at se i slagbænken. Ryd op og fej. 

Fjerne løse kviste og grenstumper på klippede taks langs med SP med rive 
eller løvrive. Saml i trillebør og læg i container. 

SV13, Anette - formiddag 
SP23, Britta - formiddag 
SP9,   Birthe - formiddag 
 

Fjerne ukrudt med rod i snebær bedene langs hegn ved SV15 og SV17 
samt under bøgehæk rundt om p-plads ved SV17. 

Fjerne ukrudt med rod i rhodo bedet ved knækket SV15 – 17. 

SP9, Torben - hel dag 
Headmaster 

Headmaster funktion samt traktorkørsel. Hjælpe efter behov. 

SV11, Nina - hel dag 
SV17, Inger Marie - hel dag 

Klippe visne blade (kun toppene) af bregner vest for stien på den store ø. 

Fjerne græstotter og mælkebøtter med rod i runde rododendronbede i 
græsplænen ved SV. 

Fjerne visne pinde / stauder langs med store sø’s østside, ud for SP5. 

Alt lægges i papirsække, som tømmes i containere. 

SP21, Janni - hel dag 
SP21, Steen - formiddag 
 

Knække sorte knopper af alle rododendron i sø-området. 

Vigtigt: De sorte knopper er resultat af sygdom (larver i knopperne) og 
knopperne må derfor ikke efterlades på jorden men skal samles i spand    
og hældes i container. 

 

Ekstra arbejde: Hvis der er tid skal der ryddes op i fredsskoven ved at samle større grene i skovbunden og 
lægge dem i nogle få store bunker ved en af de store stier, så de kan køres til bålpladsen. 

Opdateret 26-4-18 kl. 10:00 – TK 


