Grundejerforeningen Sømandshvileparken

GRØN DAG. Søndag d. 4.10.2015
Kl. 10 – 16. Frokostpause kl. 12:30 – 13:30. Mødested SP37.
Headmaster: Susanne Drejet Løth, SV 25
Her bydes på øl, vin og vand kl.16:00.
-

Husk relevante arbejdsredskaber -

ARBEJDSOPGAVER:
Lug (med skuffejern) området øst for stakittet ved SV17 og rundet om P-pladsen. Saml ukrudt og
smid i en container.
Derefter hjælper Bettina Annette og øvrige på holdet nedenfor.
Lilian Pihl 1/2, Bettina Federspiel
Tramp muldvarpeskud ned og planér med rive i vestlige del af plænen nord for SV nord.
Lug mellem ener på nordsiden af SV syd ned mod grøften.
Fjern lave planter omkring lindetræ øst for enerne.
Karina Schliemann og Jan tilsammen ½ dag
Fjern / klip ned visne stauder i søkanten af SV søen. Saml i sække til afhentning.
Lug mellem rhododendron i svinget mellem SV15 og SV17. Saml i sække til afhentning.
Nedklip visne stauder ved store sø langs med stien ud for SP3-7.
Dorrit Schwencke, Susanne Drejet Løth (headmaster)
Tramp muldvarpeskud ned og planér med rive i plænen (engen) vest for den store sø.
Fjern blomstrende græs og andet ukrudt mellem rhododendron på den store ø.
På den lille hængebirk beskæres de lange grene der hænger ned i søen. Der vil blive lagt en stige
og et bræt for at have noget at stå på. Saml ukrudt og afskårne grene i sække til afhentning.
Annette Kristensen, Anne Grethe Thomsen, Shehnaz, Gitte Meyerheim ½
Opgrav selvplantede træer, stauder og ukrudt mellem ener vest for SP23-37. Smid det opsamlede
i en container.
Fjern selvsåede træer og buske i beplantningen langs SP ud for SP23-SP37. Læg i nogle få
bunker for afhentning.
Steen Westergaard, Peter Riis ½
Visne buske og vildskud ved fældede træer langs stengærdet vest for SP1B (Laxholm) graves op
hvis muligt, ellers saves helt ned. Pensl gerne med round-up.
Derefter arbejdes sammen med Tom, Michael og Claus.
Henning Adrian
På strandgrunden opgraves grantræ, som vokser igennem et lille egetræ.
Ølands-flisesti i skovbryn fritskæres. BL.a. fjernes en meget stor hyld, som hænger ud over stien.
Vandgran vest for SP31 stammes op, så der er luft mellem ener og vandgran.
Forsøg med oprensning af søer (TK anviser).
Traktorkørsel.
Tom Kristensen, Michael Meyerheim ½, Claus Holm Andresen
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Lug mellem de små snebær vest for stakittet vest for SV15.
Fjern tidsler og andet ukrudt i de runde rhododendron-bede. Saml i sække til afhentning.
John Lucas, Hans Thomsen
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