Grundejerforeningen Sømandshvileparken

GRØN DAG. Søndag d. 21. maj 2017
Kl. 10 – 16. Frokostpause kl. 12:30 – 13:30. Mødested SP37.
Head master: Torben Brink , SP9. Her bydes på øl, vin og vand kl.16:00.

- Husk relevante arbejdsredskaber
ARBEJDSOPGAVER. Udføres i den anførte rækkefølge
Flyt nyplantede taks fra området ud for Kaj og Britta (parksiden) til SV ud for nr 19. Der er sat pinde
hvor de skal genplantes. Vand grundigt.
Brændenælder ved indhegningen med ædelgraner langs ølandsfliserne graves / trækkes op ( IKKE
dem der er sprøjtet) og smides i container.
Grav/hiv ahorn op med rod i fredskoven mellem Helleholmstien og den midterste sti.
Flemming og Andreas Poulsen og Michael Solgaard

Kantning af bedet med Luteum Roseum og juleroser. Lug langs hele græskanten af bedet forbi
magnoliaen. Saml i sække, der tømmes i container.
Birthe Sandahl (formiddag) og Annette Kristensen (formiddag)
Plant snebær i hullerne i beplantningen langs P-pladsene ud for SP9 og SP15-21
Hiv brændenælder op og fjern/nedskær skvalderkål efter behov i beplantningen langs SP
græsrabat. Saml i sække og smid i container.
Efter middag køres flis fra enden af SV til snebærbedene ml. SV 15 og 17. Anne og Uffe fordeler
flisen i bedene.
Efeu ved container for enden af SP trimmes så der ikke gror planter ud over vejen men kun op ad
hegnet.
Traktorkørsel
Torben Brink, Hans Thomsen og Steffen Møller, Torben fordeler opgaverne.
Let beskæring af langbenede rhododendron og grene, der hindrer færdsel på perlestens-stierne
Samt ”fornyelsesbeskæring af gamle rododendron nr første bro. Skær hasselgren i troldhassel ved
bålpladsen væk. Fyld jord i 2 huller ved markeret pind i græsplænen SP
Tom Kristensen (formiddag)
Rens enerne SP 25-33 for smågrene samt skære visne smågrene væk. Beskære hængebirk, så
gartneren kan slå græsset. Lug det ”nye” rododendronbed ud for SV7, affald i container.
Klargøring af badehus og legehus.
Lis Dilling og Alexander (formiddag)
Så græsfrø i diverse huller i plænerne ud for SV17, ved SV søen, ved lindealleen, SV svinget, i
huller SV overfor husene nr. 29 til 33, SP græsplænen længst mod syd, og hvor der i øvrigt er
huller i plænerne. Riv inden såning. Lilian hjælper med at udpege hullerne.
I lavningen til højre for nedkørslen til SV ligger nogle grene som skal trækkes op på vejen for
afhentning med traktor. Udjævn bunken af gl. afklippet græs i samme område.
John Lucas
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Asketræ i rosenhæk ud for SV 9 saves over så langt nede som muligt. Fælde rødtjørn i
rhododendronbed ud for nr. 31. Hak så meget som muligt af de gamle lindestubbe langs SV syd
væk og smid i container. Ask og tjørn lægges på SV syd for afhentning med traktor.
Carl Erik Jørgensen
Lug snebærbede v. SV15-17. Affald i container.
Fordel flis jævnt i 5 cm lag i bedene.
Anne Ehrenreich og Uffe Balslev

Vend græstørv langs snebærbed ved SV 15.
Hjælp Carl Erik med at borthugge de gamle lindestubbe.
Hans Henriksen(formiddag)
Beskære kirsebærlaurbær SV 5-15. Beskære langs den asfalterede cykelsti og langs SV syd
Lilian Pihl og Peter Riis Laursen (formiddag)
Hiv/ grav brændenælder op i rosenhækken langs SV syd på begge sider. Stik mælkebøtter og
brændenælder op langs sydsiden af SV syd. Saml i sække og tøm i container.
Janne Rømsing og Anne Grethe Thomsen
Lug ved ølandsfliserne mellem SV syd og SP og hiv skvalderkål op omkring de flade ener.
Lug ”vestbredden”. Mælkebøtter stikkes op med rod og samles i sæk som tømmes i container.
Inger-Marie Holm og Dorit Møller
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