Grundejerforeningen Sømandshvileparken

GRØN DAG. Søndag d. 27. maj 2018
Kl. 10 – 16. Frokostpause kl. 12:30 – 13:30. Mødested SP37.
Headmaster Anne Grethe SV 33. Her bydes på øl, vin og vand kl.16:00 – håber vi mødes her.
-

Husk relevante arbejdsredskaber og drikkelse – og god arbejdslyst.

I alt 12 hele dagen, 6 om formiddagen

SV 7 Anne og Uffe hele
dagen

Strandgrund: Skære grene af træer, der hælder ind over strandhuset samt
opgrave/fælde lille ahorntræ, der står i bedet med vilde roser – lægges til
afhentning ved rosenbed ved første knæk på SV.
Fjerne kaprifolium og snerler fra roser og andre planter – lægges i container.

SV 13 Hans hele dagen
SP 21 Steen formiddag

Fjerne alle rodskud og skud på stammerne på træerne langs SV syd.
Lægges i trillebør og derefter container.
Vende græstørv rundt om nye ener ved SP 23 og trimme græsset omkring,
riv sammen og læg i container. Græstrimmer kan lånes hos Tom SP 13.

SV 15 Janne formiddag
SP 3 Bettina hele dagen

Fjerne snerler med så meget rod som muligt fra store rododendron ved
åkandesøen og på den store ø – især ved sydligste bro. Lægges i trillebør
eller sække og hældes i container.

SV 21 Lars og Jørgen
hele dagen

Andehus i den store sø trækkes ind og rengøres. Hvis der er blishønerede
er det bare ærgerligt!!

SP 11 Peder hele dagen

Fjerne selvsåede ask og ahorn i fredsskoven – helst med rod. Efterlades i
skovbunden.

SV 23 Carl Erik hele dagen

Fælde fire træer, der gror i rosenhækken langs SV syd. Lægges til
afhentning.

SV33 Hans formiddag

Afklippe grene så langt nede som muligt – ved stammen eller ved start af
sideskud – på begge sider af rosenhækken og bedet på hjørnet ved første
knæk på SV, så der kan slås græs. Lægges i få bunker til afhentning.
Køre traktor. Afhente to bunker grene ved nattergalesøen fra sidste grønne
dag og køre dem til bålpladsen. I øvrigt hente bunker!
SV 33 Anne Grethe hele
dagen – headmaster

Hjælpe i de runde rododendronbede SV syd.

SP 23 Britta formiddag og

7 runde rododendronbede ved SV luges med fjernelse af rødder så vidt
muligt. Lægges i trillebør og derefter i container.

SP 25 Dorit hele dagen

Anne Grethe SV 33 hjælper.

SP 21 Janni hele dagen
SV 13 Anette formiddag

Luge bedet med gule azalea (luteum) øst for den nordlige bro mellem
græsplænen og perlestensstien. Fjerne især skvalderkål og snerler med
mest mulig rod. (Her skal plantes to nye azalea). Lug også trekanten med
lilla rhodo’er mellem azalea-bedet og perlestensstien langs søen. Her er
mange ramsløg (med brede blade), tæt på stokkene, som afgrænser bedet
mod stierne. Alle ramsløgene graves op og lægges sammen med det
øvrige ukrudt i sække, som tømmes i container. formiddag.
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Janni eftermiddag: Fjerne sorte knopper på de to hvide rhodo’er, som står
på højre side at stien hen mod nordlige bro
Hjælpe Steffen med at klippe visne spidser af ener mellem SP-husene og
hovedhuset – lægges i container.
SP 23 Kaj formiddag
SP 25 Steffen hele dagen

P-plads ved SV 17: Luge mellem hækplanter, klippe visne grene af og fjerne
udgåede træer – læg i trillebør og container. Der suppleres med planter i
efteråret.
Klippe døde grene af langs stien fra SV 35 til garagerne samt afklippe
grene, der hænger ud over stien – lægges i bunke til afhentning.
Steffen eftermiddag: klippe visne spidser af ener mellem SP-husene og
hovedhuset – lægges i container. Janni SP 21 hjælper.
Vande de små ener udfor SP 23 grundigt.
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