Grundejerforeningen Sømandshvileparken

GRØN DAG. Søndag d. 7.9.2014
Kl. 10 – 16. Frokostpause kl. 12:30 – 13:30. Mødested SP37.
Headmaster: Susanne Drejet Løth, SV25. 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 SV17 og SV7. Tidsler skal fjernes med rod, brug
mælkebøttejern eller spade.
Tramp muldvarpeskud ned i græsarealet nord for SV, og riv.
Klip P-plads ved SV35 fri for efeu, der dækker asfalten.
Saml ukrudt i sække og tøm dem i container.
Karina Schliemann, Jan og Frederik (alle 3 formiddag)
Opgrav tre udgåede rhododendron i sydsiden af det runde bed ud for SV7-9 (længst væk fra
husene). Smid dem i container, hvis der er plads, ellers lægges de bag ved containeren ved SV35
og lægges (af Carl Erik) i containeren, når den er blevet tømt.
Fjern vildskud på 7-8 stammer nord for SV Nord ud for SV17 – SV35. Træerne stammes op til en
højde af ca. 2,5 m. Kør det afskårne i container eller til bålpladsen.
Sidst på eftermiddagen køres traktor og der samles sække op under birken ved mellemste bro.
Sækkene tømmes, hvis der er plads i en container, ellers køres de ind i skoven ad midterste sti og
tømmes.
Carl Erik Jørgensen
Lug omkring rhododendron på øen, og fjern snerler helt nede (især mange ved den sydlige bro).
Lug mellem rhododendron og fjern snerler andre steder i søområdet – vurder selv hvor der er størst
behov.
Saml ukrudt i sække og stil dem under birken ved den mellemste bro.
Lilian og Peter Riis, Inger-Marie Holm (alle 3 formiddag)
Bettina Federspiel, Rebecca og kæreste (for Laurits Christensen, 2 x ½ dag)
Lugning mellem nyplantede ædelgran.
Plej nyplantede bøgetræer i skoven ved at luge omkring dem.
Langs Helleholmstien hives brændenælder op, som samles i papirsække, der tømmes i container.
Skær ahorn i rhododendron ved trampestien ned.
Fjern stort ukrudt under den store eg i engen.
Peder Krag og John Lucas
Omkring Åkandesøen:
 Lug sti og stikant nord for søen.
 Ved lille sø med trædesten fjernes alt i søkanten undtagen Iris.
 Fjern snerler i de gamle, høje rhododendron på Vestbredden og den nordligste del af den store
sø (nord for nordligste bro):
 Skær visne hjortetrøst i søkanten ned.
 Fjern snerler i de høje rhododendron
Saml i sække og sæt dem under birken ved midterste bro.
Shehnaz og Steen Westergaard, Vita Weibull og Jan
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Lug langs SP indkørslen fra Strandvejen til SP3. Klip den lave hæk, så fortovet er frit.
Saml i sække, og tøm dem i container.
Flyt snebærbusk, der står helt inde under taks (ca. 8 m vest for pumpeskabet ud for SP23) 1 meter
frem og vand den grundigt.
Flemming Poulsen og Andreas
Headmaster. Hjælper, hvor der er behov.
Susanne Drejet Løth
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