Grundejerforeningen Sømandshvileparken

GRØN DAG. Søndag d. 26.10.2014
Kl. 10 – 16. Frokostpause kl. 12:30 – 13:30. Mødested SP37.
Headmaster: Janne Rømsing, SV15. Her bydes på øl, vin og vand kl.16:00.

- Husk relevante arbejdsredskaber ARBEJDSOPGAVER: Udføres i den anførte rækkefølge
Kantstik og fjern græs på asfalteret sti mellem SV35 og garagen. Smid jord og græs ind i mellem
grantræerne.
Peter Riis og Torben Brink (begge ½ dag)
Plant snebær vest for SV15. Alt græs og ukrudt skal fjernes i forbindelse med plantningen.
Der er plantet en række med 55 cm i mellem planterne. Næste række plantes 50 cm længere ude end
første række. Alle plantesteder er markeret med bambuspinde
Da planterne sættes ud for mellemrummet mellem planterne i den foregående række, dannes der
skrå linier. På det meste af strækningen skal der være 3 rækker, men nogle få steder er der kun 2
rækker, andre steder 4 rækker.
Langs indkørslen skal der plantes 2 rækker, når Colov er færdig med at klargøre for plantning (se
nedenfor).
Med trillebør hentes jord fra depotet på den anden side af vejen. Jorden lægges forsigtigt med skovl
mellem 1. række planter og fliserne. Der fyldes delvist op mod niveau med fliserne i carporten.
Vand planterne.
Janne Rømsing (headmaster), Lilian Pihl, Inger-Marie Holm, Karina Schliemann (3 x ½ dag)

Langs SV15’s hegn skal der klargøres til plantning af snebær. På et område langs indkørslen til
SV15’s carport i 1 meters bredde startende 1,5 m fra vejen og hen til carportens begyndelse (ca. 5
m) skrælles græs og ukrudt af og samles i sække for bortkørsel.
På den anden side af vejen ligger et jorddepot. Med trillebør hentes jord, som lægges på det
forberedte område Der fyldes op i niveau med belægningen i indkørslen.
Ibland 1 ½ pose champost. Kultivér (med håndkultivator) og planér.
• Riv perlestensstien øst for søerne ud for SP3-SP11 fri for (rhododendron)blade. Saml i sække.
Hans Christian Colov
•

Fej langs SV fra strandvejen til SV35 (kun nordsiden). Saml i sække og tøm disse i container.
Frederik Schliemann (½ dag)

Perlestenssti syd for store sø: Klip taks tilbage, så traktoren kan passere frit på stien.
Sti i skoven bag ved bålplads: Klip buske og træer tilbage, så stierne er frit passable for traktor.
Læg afklip på bålet.
• Fjern slyngplanter på buske på strandgrund.
• Rens ”trekanten” mellem stien og søen ud for SP7 for selvsåede planter. Der skal kun være
græsser, iris og juleroser (hvis de juleroser der har været der, har overlevet).
Michael Meyerheim, Jan Krustrup (1/2 dag)
•
•
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Side 2 af 2 sider

Hent traktoren sammen med 3 sække spagnum og 10 papirsække. Læg sækkene ved SP37 for
afhentning af dem, som skal bruge sække til haveaffald. Læg spagnum sækkene under den store
birk ved midterste bro.
• Langs med SP: Fjern alle ”fremmede” og selvsåede små træer mellem og i buskene. Klip lange
grene, som hænger ud over p-pladserne langs SP, helt tilbage. Læg afklip i container eller på
bålet.
• Plant en rhododendron på store ø hvor trampestien starter (Den nye plante står på plantestedet).
Den indkøbte rhododendron er kalktolerant, men bland alligevel godt med spagnum i jorden, som
fyldes i hullet, hvor rhodo’en plantes. Den opgravede jord fra dette hul, og hullet der graves til
flytning af rhododenron omtalt nedenfor, fordeles i det ujævne område syd for syd-broen mellem
sti og sø (hvor der står en enlig bambus).
• På Vestbredden graves 2 nye huller (med ny spagnum) til rhododendron på vestbredden (nr. 2 og
3 fra nord-broen) så de ikke står så højt. De nye huller skal placeres, så der er lige stor afstand
mellem planterne 1-2-3-4. Vand begge nyplantede rhododendron grundigt.
• Sidst på dagen: Saml sække med ukrudt op og tøm dem i container eller på kompostplads i
skoven.
Henning Adrian
•

På øen: Nogle rhododendron står for højt. Fjern ukrudt og blade omkring planterne og fordel ny
spagnum rundt om planterne.
• Fej blade op langs SP. Saml i sække.
Dorrit Schwencke, Gitte Meyerheim, Birthe Sandahl (1/2 dag)
•

På den store ø: Klip/skær visne toppe af bregner. Skær selvsåede træer i søkanten mod nord og
øst ned og fjern visne, høje stauder (gerne med rod). Læg i sække, der stilles under den store birk
ved broen.
• Vest for ølandsfliserne: Fjern brændenælder mellem stien og indhegningen omkring
ædelgranerne. Klip toppen af bregnerne der står inden for 2 m af ølandsfliserne. Saml i sække.
Jeppe og Søren for Bente Güllich

•

Vel mødt – Bestyrelsen

