Grundejerforeningen Sømandshvileparken

GRØN DAG. Søndag d. 2.10.16
Kl. 10 – 16. Frokost 12:30 – 13:30. Mødested: SP37.
Headmaster Sussanne Drejet Løth, Sømandshvilevej 25. Her bydes på øl, vin og vand kl.16:00.
- Husk relevante arbejdsredskaber ARBEJDSOPGAVER: Udføres i den anførte rækkefølge
Lug de runde rhododendronbede ud for SV-husene. En rhododendron i østsiden af bedet ud for
SV19 skal have gravet et dybere hul og tilført 1/2 sæk spagnum, resten af sækken bruges i bedet.
Fæld den udgåede tjørn i bedet, og kør den til bålpladsen.
Sidst på dagen køres alt andet brændbart fra div. bunker til bålpladsen.
Claus og Louise Holm Andresen
Beskær rosenhækken langs SVsyd på begge sider, så de lange grene ikke hænger ned over græsset
eller ud i hovedet på vores gartner, når græsset skal slås. Læg afklip i nogle få bunker for afhentning.
Peter Riis (formiddag), Rolf Brøchner
Lug rosenbedet under det store træ, der står hvor SV deler sig i nord og syd. Lug i kanten af
rosenhækken langs SVsyd, så kanten bliver mere lige for græsslåning. Hiv snerler ned fra roserne.
Læg ukrudt i container.
Karina Schliemann og Dorrit Møller
Fjern brændenælder (med rod) i rhododendron langs perlestensstien fra bænken i Åkandesøens
østside via trædesten til den store plæne foran Hovedhuset. Saml i sække og tøm i container.
Klip rhododendron tilbage, så der er fri passage på stien.
Fjern snerler, brændenælder og andet ukrudt i kirsebær-laurbær nord for Åkandesøen og soigner
generelt dette bed.
Steen og Shehnaz Westergaard
Klip alle visne spidser af enerne ud for SP23-33.
Opgrav selvsåede ask (ud for SP31/33), hjortetrøst (ud for SP25), tidsler (ud for SP25 og SP31) og
andet ukrudt i eneområdet. Lug også de små ener ud for SP33-35.
Skær ener tilbage, så der er fri passage i stiens fulde bredde.
Brændbart materiale samles i få bunker for afhentning. Alt andet i sække, som tømmes i container.
Steffen Møller
Skær de nederste (2m) hvidskimlede, grene af egetræet i SP-svinget mellem SP1B og SP3 og fjern
det lille træ, som er blevet beskadiget af nedfalden gren. Saml i bunke for bortkørsel.
Plant to hængebirk og et blommetræ. (headmaster anviser). Vand grundigt fra søen.
I græsarealet nord for SV5-17 beskæres skelbeplantning bag rhododendron og neden for skråningen
tilbage, så græsset nemmere kan slås af gartneren.
Lars of Jørgen Fleron

Plant 10 små Maruschka rhododendron på øen, der hvor trampestien starter – planterne er stillet,
hvor de skal stå. Vand grundigt. Brug 4-5 sække spagnum. Vand grundigt
Lindealleen: Skær alle grene nederst på stammerne væk. Saml i få bunker for afhentning.
Carl Erik Jørgensen, Henning Adrian
Plant 6 små Azurika rhododendron i bedet før første bro. Planterne er anbragt, hvor de skal stå. Brug
3 sække spagnum. Vand grundigt.
Fjern brændenælder og efeu i fjeldribshækken langs SP23.
Hiv snerler ned i de store rhododendron og læg alt ukrudt i container.
Susanne Drejet Løth (headmaster) og Dorrit Schwencke, Lilian Pihl (formiddag)
John: Lug trampesti på store Ø.
Skær perlestensstien fra de vestligste trædesten hen mod bålpladsen fri på begge sider. Bambus der
hænger ud over stien, skæres af helt nede.
Aleksander: Kør perlesten fra SP i trillebør (der er en solid trillebør i carporten) og udlæg på trampesti
og på stien ned fra bunken.
John Lucas og Susanne Drejet Løth’s søn Aleksander.

Vel mødt – Bestyrelsen

