Grundejerforeningen Sømandshvileparken

GRØN DAG. Søndag d. 26.4.2015
Kl. 10 – 16. Frokostpause kl. 12:30 – 13:30. Mødested SP37.
Headmaster: Torben Brink, SP9. Her bydes på øl, vin og vand kl.16:00.
- Husk relevante arbejdsredskaber -

ARBEJDSOPGAVER. Udføres i den anførte rækkefølge:
Som forberedelse til renovering af rhododendron bedet mellem SV15 og SV17 opgraves visne og
svage rhodo’er (med sorte knopper). De køres med traktor eller trillebør til containeren for enden
af SV nord, hvor grenene klippes af, og roden smides i containeren. Grenene lægges på vejen til
afhentning. Vand de resterende rhododendron meget grundigt, så de har en chance for at
overleve. Soigner bedet.
Lilian Pihl og Peter Riis Laursen (formiddag), Bettina Federspiel (Bettina hjælper Birthe og
Anne Grethe om eftermiddagen)
Lug det runde bed ud for SV17-19. Ramsløg beplantning skal graves op med løg. Saml i sække
som sættes på vejen eller køres i trillebør til container.
Lug mellem små snebærbuske vest for SV15. Hak kanten af bedet i jævne buer.
Anne Ehrenreich og Uffe Balslev

Opgrav 4 syge rhododendron i den nordvestlige del af bedet ud for SV33, og smid dem i
containeren.
Grav en buet aflang ”grøft” ca. 60 cm bredt og 50 cm dybt, som fyldes med spagnum, som
gennemvædes grundigt. Plant de 3 Arabella rhododendron her.
Den opgravede jord, IKKE spagnum, køres til SV syd, hvor den fordeles i 3-4 fordybninger i
græsarealet nord for vejen ca. ud for Hovedhusets stensætning. Der planeres og rives så det er
jævnt og klar for tilsåning med græs.
Rødtjørn i de runde SV bede beskæres, så kronerne går fri af rhododendron.
Hans Thomsen, Mikael (Solgaard Andersen søn), Jeppe og Rikke (for Benthe Güllich)

Giv badebroen træbeskyttelse. Hans har indkøbt det nødvendige.
I tilfælde af regnvejr, kan holdet selv finde en anden dag til arbejdet.
Hans Henriksen, Brian Ziegler og Gitte

Ryd op og fej gulvet i legehuset.
Skrub/skrab trædestenene ved Åkandesøen (2 steder), så de ikke bliver glatte.
Opgrav ramsløg (men ikke dorthea-liljer) i rhododendron området øst for den store sø. Pas på
rhododendrons rødder. Smid løgene i sække som tømmes i container eller sættes til afhentning på
græsplænen ved perlestensstien ud for SP17.
Birthe Sandahl og Anne Grethe Thomsen, Bettina Federspiel hjælper om eftermiddagen.

Flyt alle de små sten (ca. 10), som er lagt langs vejen ud for SP 1B, og læg dem i en bunke lige
vest for stengærdet som SP1B har som skel mod Sømandshvile (stenene bliver afhentet senere).
Riv og planer rabatten bagefter, så græsset kan vokse jævnt. Find evt. en smule jord i skoven til at
udjævne med.
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Udjævn græskanten langs SV syd. Hvor tunge biler har kørt jorden op på nordsiden af vejen (ud
for tennisbanen og SP containerne. Grav jord af og etablér en jævn skråning fra ca. 2 m fra vejen
og ned mod vejen. Riv og planer, så der kan tilsås med græs.
John Lucas, Kaj Helweg-Jørgensen, Elsborgs to børnebørn

Fej SV syd (hvor det skønnes nødvendigt) fra kastanjetræet, hvor vejen deler sig, til stien ved
SP37.
Langs vendepladsen klippes lav cotoneaster, som hænger ud over asfalten, tilbage til kanten.
Smid det afklippede i container.
Lug bedet med lave ener ud for SP25-27. Læg ukrudt i SP-container.
Britta Helweg-Jørgensen (formiddag) og Annette Lolk (formiddag)
Ud for SV21 opgraves 3 stubbe og der plantes 2 Roseum Elegans rhododendron.
Gennemvæd spagnum før plantning. Vand grundigt.
Lars og Jørgen Fleron

Når traktoren hentes, medtages sække fra garagen til opsamling af ukrudt etc. samt en greb og
spade til brug ved udjævning af græskant langs SV ud for SP37.
Der køres 5 sække spagnum og 5 rhododendron over til SV området, hvor 3 sække spagnum og 3
Arabella sættes af ud for SV33, og 2 sække spagnum og 2 Roseum Elegans sættes af ud for
SV21.
Det opgravede jord (ikke spagnum) fra bedet ud for SV33 køres på traktor til udjævning af ”huller” i
græsarealet nord for SV syd ud for stensætningen.
Hent diverse sække med ukrudt.
Torben Brink - headmaster

Alle: Når de beskrevne arbejdsopgaver er udført, henvender man sig til headmaster.
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