Grundejerforeningen Sømandshvileparken

GRØN DAG. Søndag d. 21. oktober 2012
Kl. 10 – 16. Frokostpause kl. 12:30 – 13:30. Mødested SP37.
Headmaster: Tom Kristensen, SP13. Her bydes på øl, vin og vand kl.16:00.
- Husk relevante arbejdsredskaber ARBEJDSOPGAVER. Udføres i den anførte rækkefølge:
Sav udgået taks ud for SV5 helt ned og læg den på P-pladsen. Grav om muligt roden
op. Flyt 2 laurbær kirsebær anvist af headmaster. Den største sættes ca. ½ m øst
for stubben, den mindre sættes ca. 1 m vest for stubben. Vand grundigt.
Klip vissen rose i den østlige del af rosenhækken langs SV syd helt ned og læg den
på vejen.
Peter Riis (1/2 dag)
Fjern - om muligt med rod - selvsåede småtræer i det runde rhododendronbed ud for
SV9. Fjern burresnerre som dækker endebeplantningen vest for SV15. Soigner
rhododendron-bedet i SV svinget. Læg ukrudt i papirsække, som sættes på vejen.
Lillian Pihl (1/2 dag), Anette Lolk (1/2 dag)
Klip og lug bøgehække ud for SV5-15. Saml afklip og ukrudt i sække på vejen.
Hans Henriksen (1/2 dag)
Lug de runde rhododendronbede vest for perlestensstien. Fjern ukrudt (burresnerre),
der dækker buskadset i den sydlige del af bedet øst for SV17. Fjern også
brændenælder her. Al ukrudt lægges i papirsække, som stilles på vejen.
Inger-Marie Holm og datter
Fjern brændenælder og andet højt ukrudt i efeubedet ved den røde lade og læg det i
papirsække på vejen. Rens den lille sø nord for Åkandesøen op, og læg det
opsamlede til afdrypning. Lug omkring SV søen, hvor højt ukrudt fjernes.
Alex Bremner og Jan
Lug den store ø. Græstotter skal hives op. Meget ukrudt kan skuffes og rives
sammen. Fyld det i sække, som sættes ved den mellemste bro. Fordel 1 sæk
spagnum omkring rhododendron, som står ”for højt” (nær den mellemste bro).
Karina Schliemann, Bettina Federspiel (som er flyttet ind i SP3 og har meldt sig til
ekstra dag!) og Dorrit Schwenke om efermiddagen
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Lug fra magnoliaen ud for SP7 videre ud for SP9. Ukrudt og græstotter fjernes
på begge sider af stien. Saml ukrudt i sække som stilles på græsplænen. Om
eftermiddagen hjælper Dorrit Karina og Bettina på øen.
Dorrit Schwencke, Birthe Sandahl (1/2 dag)
Lug rhododendron ud for SP11-15 for græstotter og ukrudt. Læg det opsamlede i
sække, som sættes på græsplænen.
John Lucas, Annette Kristensen, Susanne Drejet Løth (1/2 dag)
Hent 5 sække spagnum i carport. 1 leveres til store ø, 1 på vestbredden og 3 ved
rhodoer ud for SP13.
Opgrav hjortetrøst i området syd for sydligste bro på venstre (østlige) side af stien og
kør det til containeren ved SP37.
Hent taks ud for SV7 og afklip fra SV syd rosenhækken (i den østlige ende) og grene
fra vandgran og ener ud for SP23, og læg det på bålpladsen.
Saml alle papirsække med ukrudt sammen og smid indholdet i en af de 3 containere.
Henning Adrian
Rens åløbet ud for SP23 op og læg det opsamlede på kanten så vandet kan løbe fra.
Klip visne spidser af enerne ud for SP25-33 og lug området med små ener ud for
SP25.
Fjern (opgrav) selvsåede træer nord for SP23-37.
Læg afklip og ukrudt i SP container.
Andreas (SP37) og Alexander Drejet Løth (1/2 dag)
Flyt 3 rhododendron, som står for tæt og med forkerte farver.
Beskær vandgran ud for SP23 og ener, som vokser ud over stien. Læg grene i en
bunke til afhentning.
Tom Kristensen, Torben Brink (1/2 dag)
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