Grundejerforeningen Sømandshvileparken

GRØN DAG. Søndag d. 15. september 2013
Kl. 10 – 16. Frokostpause kl. 12:30 – 13:30. Mødested SP37.
Headmaster: Peder Krag, SP11. Her bydes på øl, vin og vand kl.16:00.

- Husk relevante arbejdsredskaber ARBEJDSOPGAVER. Udføres i den anførte rækkefølge
Lug det runde rhododendron-bed ud for SV17-19. Fjern alle mælkebøtter og tidsler i kanten af
bedet og i mellem rhododendron med rod. Fjern højt ukrudt foran taks på nordsiden af vejen
ud for P-pladsen på østsiden af SV17. Smid ukrudt i SV-container
Karina Schliemann
Klip højt ukrudt ned langs SV søens østside og på begge sider af grøften. Fjern
brændenælder i kanten af stor rhododendron syd for søen nær grøften. Saml ukrudt i 2
bunker. Afsøg SV søen for nedfaldne grene med rive.
Jan og Christoffer Krustrup (begge ½ dag)
Soigner langs Flakvad rende ud for SV35 og østpå, hvor der er mange brændenælder, som
hives op og andet ukrudt som klippes ned. Smid ukrudt i SV-container.
Axel Elsborg og Jens
Formiddag: Soigner i kanten af beplantningen langs SP, så ukrudt ikke vokser op i buskene.
Læg ukrudt i SP container.
Eftermiddag: Fjern snerler i rhododendron (Headmaster anviser)
Lis Dilling og Niels
Opgrav 2 tjørn, som står ved græsrabatten ud for SP21 og smid dem i container. Rens jorden
heromkring i kanten af græsset for skvalderkål, så der kan plantes nye buske i oktober. Planer
nyligt buskryddet areal v/bålplads og opgrav brændenælder.
Andreas for SP37
Fjern padderokker og andet ukrudt langs store søs østbred. Fjern snerler i rhodo’er på øen.
Kør selv ukrudt i deponi i skoven.
Bettina Federspiel (formiddag)
Fjern ukrudt på den store ø. Saml i sække, som sættes ved midterste bro.
Inger-Marie Holm, Shehnaz Westergaard
Klip ukrudt inkl. hjortetrøst ned langs vestsiden af den store sø. Saml ukrudt i store bunker.
Jeppe og Søren for Bente Gülllich
Fjern brændenælder og andet ukrudt rundt omkring den lille ”sø” nord for Åkandesøen og
langs vandløbet som løber mod nordøst. Placer ukrudt i 2 bunker på græsplæner.
John Lucas (eftermiddag)
Fjern skvalderkål og brændenælder under de gamle rhododendron ved 1. bro. Opgrav
brændenælder v/rhodoer i vestlige del af parken. (Headmaster anviser).
Eftermiddag: Traktorkørsel – herunder kørsel af nyopgravet bøgepur ved SV 5 til bålplads.
Steen Westergaard
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Headmaster. Afskæring af visne grene på blommetræ og lommetørklædetræ. Opgravning af
bregner som vokser ind i cornus kousa. Oprens blade v/trædesten og klip udhængende
bambusgrene v/sti syd for trædesten.
Peder Krag
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