Grundejerforeningen Sømandshvileparken

GRØN DAG. Søndag d. 22.5.2016
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
Hent spagnum og legemøbler i garagen.
Hent pumpe, slanger og ledninger i garage og etabler vandingsmuligheder i søområde.
Sidste Grønne Dag blev der sået græs flere steder i engen. Hvor græsset ikke har spiret, skal der eftersås.
I SP-svinget hænger grene ud over vejen. De klippes tilbage.
Delvist klippet taks samme sted klippes færdig og visne afklippede taksgrene fjernes.
Ret græsrabatten op nær ved SP 1B, hvor en lastbil har kørt op i græsset.
Tom Kristensen (headmaster).
På øen: Nogle rhododendron står for højt og skal have et dybere hul. Fordel spagnum efter behov.
Soigner rundt om Åkandesøen.
Kaj Helweg-Jørgensen (formiddag), Nils Uhrhammer
Lug mellem og under rhododendron på den store ø og fjern snerler med mest muligt rod.
Britta Helweg-Jørgensen, Janni Lauritz Christensen (begge formiddag), Hanne Poulsen
Vask broernes gelænder af. Gør rent i legehuset og sæt møblerne på plads
Lis Dilling, Lilian Pihl (begge formiddag)
Ud for SP19: Flyt snebær skjult bag taks frem i åbent område langs græsrabatten.
Lug den lille enebeplantning ud for SP27.
Fjern døde grene og selvsåede planter i enebevoksningen ud for SP23-33. Læg i container.
Alexander Dilling (formiddag)
Vanding af rhodoer med pumpe i søområdet. Headmaster anviser.
Hans Thomsen.
Lug skråningen mellem SP37 og SV syd.
Fjern især mælkebøtter, brændenælder (begge med rod så vidt muligt) og døde grene.
Fjern visne, afklippede grene på taks langs SP.
Læg alt i container ved SP37.
Flemming Poulsen og Andreas, Steen Lauritz Christensen (formiddag)
Strandgrunden: Lug mellem fliserne og fej terrasserne. Ryd op i strandhuset.
Taks der rager ud over fortovet studses og mælkebøtter hives op.
Lug mellem ener på skråningen nord for SV syd. Alt affald smides i container.
Peter Riis (formiddag)
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Langs hegn ved SV15 og SV17 luges mellem snebær og der vendes græstørv eller hives græs
op, så der bliver en pæn afgrænsning mellem bed og græs.
Bedet med rhododendron på den anden side af vejen får samme behandling.
Ved indgangen til parken: Lav en pæn græskant ind mod den gule Luteum rhododendron, så det
bliver lettere at slå græs uden at beskadige rhododendron.
Jens og Uffe (Elsborg), Hans Henriksen (formiddag), Annette Kristensen
Nedklippet bed hvor SV syd og SV nord mødes:
Opgrav de roser, som ikke skyder igen, og lug området for skvalderkål etc., helst med de fleste rødder.
Pas på det nysåede græsareal.
Fjern grene der ligger under piletræerne ved SV søen og læg dem i container.
Fejning efter behov af SP-indkørsel og SV-indkørsel.
Uffe Balslev, Anne Ehrenreich
Rosenhækken langs SV syd: klip grene, der stritter for meget og grene, der vanskeliggør græsklipning.
Selvsåede høje træer i rosenbeplantningen saves helt ned. Læg i bunke ved vejen for afhentning.
Græsrabatten ved SV syd er opkørt af stor lastbil. Det opkørte spor løsnes med greb, rabatten
planeres og tilsås med græs.
Solgaard Andersen
De runde rhododendron bede i SV området luges og selvsåede træer fjernes.
Ukrudt lægges i container ved SV35.
Anne Grethe Thomsen, Inger Marie Holm, Janne Rømsing.
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