Grundejerforeningen Sømandshvileparken

GRØN DAG. Søndag d. 28. oktober 2018
Kl. 10 – 16. Frokostpause kl. 12:30 – 13:30. Mødested SP37.
Headmaster: Torben, SP9. Her bydes på øl, vin og vand kl.16:00.
-

Husk relevante arbejdsredskaber -

Langs perlestensstien, der går mod nord fra trædestenene ved Åkandesøens østlige ende, står
nogle meget langbenede rhododendron, som umuliggør pasning af området bagved, hvor der
er plantet to birk til erstatning for væltede træer. Skær disse rhodendron tilbage til ca. o,5 m og
læg grenene ude på græsset vest for stien for senere afhentning med traktor.
Snerler i rhododendron og højt ukrudt fjernes i området fra stien i vest til græsplænen i øst, så der
er åbent omkring ovennævnte birketræer.
Fjern den store klynge brændenælder for enden af vandløbet fra Åkandesøen.
Træd muldvarpeskud ned i engen. Jord fjernes ikke, men skuddene trædes ned
William SP31, Claus SV31, Torben SP9 (headmaster)
Lug de runde SV rhododendron bede. Mælkebøtter, tidsler etc. fjernes med rod - brug
mælkebøttejern. Derefter fjernes resten af ukrudt med luge- eller skuffejern. Saml i sække, som
tømmes i container.
Lug rhododendron bedet i SV svinget. Ukrudt lægges i container.
Fjern højt ukrudt mellem SV35 vendeplads og Nattergalesøen. Ukrudt lægges i container.
Louise SV31, Karina SV19 formiddag, Inger-Marie SV17, Dorrit SP5 formiddag
Flyt 2 sargentæbler (små buske) langs SV syd til nye steder længere mod vest. Det ene sted skal
en busk, som er knækket af gennemkørsel med traktor, erstattes, det andet er et nyt plantested.
Planterne, som skal flyttes, er markeret med gule bånd, og de nye plantesteder er markeret med
en pæl med rød top. Vand grundigt efter plantning.
Hiv brændenælder op med rod på nordsiden af rosenhækken langs SV syd. Lægges i
containeren ud for SP37.
Jan SV19 formiddag
Plant den laurbærkirsebær, som står bag SP containeren, så tæt som muligt på det træ, som den
læner sig op ad (for at spærre gennemgang fra Piniehøj).
På øen klippes toppen af de visne bregner, og øvrige visne stauder i samme bed klippes helt ned
og køres til container.
Hanne og Nils SP35
Hyld, som står nord for vendepladsen ved SV17, skal save eller klippes helt ned. (mærket med
gult). Længere østpå står en cotoneaster, som beskæres. De grene, som skal saves af, er mærket
med gult.
Kør det afskårne til bålpladsen sammen med alle de grenbunker, som ligger mange steder: ved
bøgepurret nord for SV syd tæt på perlestensstien, under det store bøgetræ nord for bøgepurret,
en større gren længere mod vest nord for beplantningen langs SV syd, ved foden af
sumpcypressen tæt på SV23, ved de små ener ud for SP23. Medtag spredte grene fra andre
græsarealer. Til sidst samles grene fra de beskårne rhododendron ved perlestensstien nord for
trædesten. Alt køres til bålpladsen, med mindre der er plads i containerne.
Henning SP5

Vel mødt -
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