Grundejerforeningen Sømandshvileparken

GRØN DAG. Søndag d. 22. marts 2015
Kl. 10 – 16. Frokostpause kl. 12:30 – 13:30. Mødested SP37.
Headmaster: Tom P, SV5. Her bydes på øl, vin og vand kl.16:00.

- Husk relevante arbejdsredskaber
ARBEJDSOPGAVER. Udføres i den anførte rækkefølge
Tramp muldvarpeskud ned i græsarealet nord for SV nord fra SV5-35 og riv overskydende jord
jævnt, så der kan slås græs. Grene og kviste i samme græsareal samles i sække for afhentning.
Fjern grene fra græsset i birkelunden og studs grene, der hænger ud over den asfalterede cykelsti
og læg det i sække for afhentning.
Elsborgs børnebørn
Som forberedelse til græsslåning i de grønne arealer rives grene og kviste sammen på alle
græsområder mellem SV syd og SV nord. Læg grene og kviste i sække for afhentning.
Komposterbart materiale køres ind bag beplantning i SV’s udkant.
Lilian Pihl og Peter Riis, Karina Schliemann og Jan og Karinas søn, Britta Helweg-Jørgensen
(alle formiddag)
Riv alle stier i skoven undtagen Helleholmstien ren for grene og kviste. De større grene samles i
nogle få bunker langs stien til senere afhentning, de mindre rives ind i skovbunden.
Større grene, der ligger i skoven, lægges i få bunker langs med stierne for senere afhentning.
Småsten i SP svinget (rester fra kloakprojektet) rives sammen og samles op i trillebør og lægges
på skovstien bag bålpladsen.
Claus Holm Andresen og Mikael Solgaard Andersen
Hiv græstotter op og fjern lav, grøn bevoksning (med lugejern og rive) på perlestensstierne omkring
den store sø. Saml i trillebør og læg i ladet på traktoren, som står ved midterste bro om
formiddagen.
Opgrav selvsåede ask og ahorn i fredskoven.
Lars og Jørgen Fleron
Mal den nye bænk til badebroen en gang (den står i badehuset).
Fej SV vejene efter behov, især er der mange nedkørte blade, hvor vejen deler sig.
Kør det opsamlede i trillebør ind bag buske i udkanten af SV området.
Carl Erik Jørgensen
Gød alle rhododendron (undtagen de meget store, gamle). Bagefter hjælper Bettina holdet
nedenfor med at fjerne grene på plænerne.
Bettina Federspiel, Inger-Marie Holm (formiddag)
Som forberedelse til græsslåning af de grønne arealer rives grene og kviste sammen på alle
plæner og stier i SP-området. Der er blandt andet mange grene nord for Åkandesøen.
Saml grene i sække for afhentning.
Tramp muldvarpeskud ned i engen, og riv tiloversbleven jord jævn.
Saml grene på det stejle græsområde fra svinget ned mod sydligste bro.
Fjern græstotter i perlestensstien ud for SP15-37.
Beskær de flade ener (nænsomt) i stiens nordligste ende ud for SP37, så stien er fremkommelig.
Dorit og Steffen Møller, John Lucas (eftermiddag), Brian Ziegler og kæreste
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Giv ekstra spagnum efter behov til rhododendron på øen, vest- og østbredden. Hvis der er tid,
skæres toppen af visne bregner og lægges i papirsæk
Kaj Helweg-Jørgensen (formiddag) og John Lucas(formiddag)
Fej østsiden af SP fra SP3-21 (hvor tiltrængt) og kast det sammenrevne ind bag buskene.
Riv grene på græsrabatten sammen og læg dem i sække for afhentning.

Beskær løvfældende buske langs SP3-37, så de ikke vokser ud over græsrabatten (generer
græsslåning) og ikke ind i taksene.
Jeppe og Rikke for Bente Güllich
Soigner området mellem SP37 og SV syd.
Fej vendepladsen nord for SP37 og fej østsiden af vejen herfra til vendepladsen ved SP21-23.
Smid bladene om bag buskene. Opsaml grene på græsrabatten, og læg dem i sække for
afhentning.
Flemming Poulsen og Andreas
Lug det nyplantede snebærområde vest for SV15. Smid ukrudtet ind bag beplantningen i svinget
mellem SV15 og SV17
Fej og soigner buskområdet ved udfletningen SV Syd - SV Nord og under kastanietræet.
Fej den store parkeringsplads i svinget (før SV5).
Tine, Emilie og Sofie
Traktorkørsel - headmaster
Tom P
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