
 

Grundejerforeningen Sømandshvileparken 

Formand: Dorrit Jørgensen    Telefon: 45 57 06 17  

Sømandshvilevej 23   Mobil: 20 45 22 48 

2960 Rungsted Kyst   E-mail:  Dorrica@mail.dk 

 
 
GRØN DAG.  Søndag d. 2. april 2017 
 
Mødested:  SP37.  Arbejdstid:  Kl. 10 – 16.  – Frokostpause:  kl. 12:30 – 13:30 
Headmaster: Tom P.  SV5.  - Her bydes på øl, vin og vand kl.16:00. 
 

- Husk relevante arbejdsredskaber   
 

ARBEJDSOPGAVER.  Udføres i den anførte rækkefølge. 
 

Som forberedelse til græsslåning rives grene og kviste sammen på alle græsområder mellem SV syd 
og SV nord. Læg i få bunker for afhentning.  Uffe og Brian. 

Tramp muldvarpeskud ned i græsarealet nord for SV (SV 5 – 35) og riv overskydende jord jævnt, så der kan sås 
græs. Grene og kviste i samme græsareal rives sammen i få bunker for afhentning. Tramp muldvarpeskud ned i 
birkelunden SV. Gitte og Anne.  
 
Afskårne enegrene samt nedfaldne grene i enerne SP 23-24 køres til bålpladsen på trillebør. Rive græsplænen 
SP der vender ind mod Kaningrunden for grene, som ligeledes køres til bålpladsen. Rive stien ved 
sumpcypressen.  Kaj og Britta formiddag. 

 

Beskære planter langs SP ud for alle parkeringspladserne samt dunet gedeblad i højden. Soignere 
langs vejen. Peder Krag 

Soignere vendepladser SV i bunden og SP i bunden. Ved SP vendepladsen beskæres cotoneaster. 
Feje langs SV hvor der er behov. Alt affald lægges i containere. Inger Marie og Bettina 

Hiv græstotter op af snebærbede SV. Trampe muldvarpeskud ned i SP græsplæner. Tine og Sofie 
eller Peter 

Rive græsplæner SP. Store grene lægges på bålpladsen og mindre grene i poser som tømmes i 
containere. Rive / feje ølandsfliser og anbringe bladene i skoven. Lucas og Solgaard 

Køre jord fra bålpladsen over til huller i græsplænen på SV 15-35 (traktoren kan bruges).Plænen 
planeres for græs såning. Fælde udgået birk i birkelunden for enden af SV. Lars og Jørgen  

Køre beskårne cypresgrene til bålpladsen. Fjern brombærbusk. Soignere nord for åkandesøen. Grene 
på bålpladsen. Lilian og Peter formiddag. 

Opstamme cypres ved legehuset. Traktorkørsel. Tom P 

EKTRA JOBS:                                                                                                                                                                                           

I fredskoven samles store grene sammen i få bunker på stierne eller lægges på bålpladsen. Fjerne ask og ahorn i fredskoven.               

     

Vel mødt  -  Bestyrelsen 
 


