Grundejerforeningen Sømandshvileparken

GRØN DAG. Søndag d. 7. april 2019
Kl. 10 – 16. Frokostpause kl. 12:30 – 13:30. Mødested SP37.
Headmaster: Torben SP9. Her bydes på øl, vin og vand kl.16:00.
-

Husk relevante arbejdsredskaber -

Hovedopgaven for årets første grønne dag er at gøre alle græsarealer klar til slåning ved at
fjerne alle grene og større kviste fra græsområder. Dette arbejde skal primært udføres om
formiddagen. Muldvarpeskud trampes ned (fjern ikke jorden) og der planeres let f.eks. med
rivens bagside, så der senere kan sås græs. Når de beskrevne arbejder er udført, hjælpes
med opsamling af grene, hvor der er behov.
Headmaster skal sørge for at traktoren er køreklar, og før de tilmeldte beboere mødes ved SP37
vendepladsen, skal traktoren med kæpskinner og 3 nyindkøbte trillebøre samt div. river hentes, så
de, der ikke selv har river og trillebøre, kan låne.
Bestyrelsen har besluttet at Headmaster sørger for at evt. traktorføreren afhenter/udskifter
plastsækken på strandgrunden. Den fyldte plastsæk puttes i en af de ekstra affaldssække hver
husstand hvert år får udleveret (vist nok 3 stk.) og så sætter den til normal afhentning ved egen
bopæl mandag morgen
Carl Erik skal bruge jord til at flytte små ener ud for SP23 til skråningen nord for SVsyd, så der
skal hentes jord i skovområdet syd for Kaninhusgrunden. Læg jorden på SVsyd.
Herefter samles grene og kviste i den lille eng nord for Åkandesøen mellem Kaninhusgrunden og
stien i forlængelse af de østligste trædesten, indtil der er samlet bunker til traktorafhentning.
Torben SP5 (Headmaster)
Riv grene og kviste sammen i alle græsarealer i SP området.
Læg grene og kviste i nogle få bunker til afhentning med traktor. Tramp muldvarpeskud ned og
planér let med rive, så der senere kan sås græs.
Dorrit og Vibeke SP5
Saml grene på skråningen fra SVsyd ned mod SP37 og nedfaldne grene i enerne ud for SP23-31
og læg dem i container. Fej vendepladsen ved SP37 og læg det opsamlede i container.
Hjælp Dorrit og Vibeke med at samle grene i SP området.
John SP19 (formiddag)
Beskær efter behov rhododendron ud for SP37 og i de runde bede i SV området. Beskær også de
rhodo’er som bliver flyttet fra bedet mellem SV15 og SV17. Fjern grene i bøgepur ved SV35 og i
bøgepur nord for SV syd. Læg i få bunker til afhentning eller læg det i en container. Læg et
spagnumlag på ca. 5 cm under rhododendron i det smalle bed langs perlestensstien vest
for den store sø mellem nordligste og mellemste bro. Klip græsserne her ned og læg det
afklippede til container.
Bettina SP5 og Nina SV11
Saml grene og kviste sammen i alle græsområder mellem SV syd og SV nord, også i birkelunden.
Især mange grene på skråningen langs SV syd og under piletræerne ved SV søen.
Læg l i nogle få bunker ved vejen for nem afhentning med traktor.
Flyt små ener ud for SP23 til ”huller” efter fældede lindetræer i skrænten på nordsiden af SVsyd.
Torben har lagt jord på vejen til påfyld. Plant resten af enerne spredt på den stejle skråning. Vand
de nyplantede ener.
Carl Erik SV23, Ole SV11
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Flyt 3 rhododendron fra bedet mellem SV15 og SV17 til det runde bed ud for SV17 (1. bed vest for
perlestensstien). Anne Grethe SV33 vejleder, og flyt 1 rhododendron til 2. bed og 4 rhododendron
til det 3. bed vest for perlestensstien. Plant i nygravede brede huller med ren spagnum og vand
grundigt. Den opgravede jord/spagnum blanding lægges i bedet, hvor der er blevet fjernet
rhododendron.
Det 3. bed efter perlestensstien er blevet meget aflangt og skal reduceres i den vestlige side med
ca ½ m. Læg jord på i kanten, så det kommer i niveau med græsplænen. Jord kan tages fra
SVsyd , hvor Torben har lagt jord til Carl Erik og Ole. Der bliver senere sået græs.
Rolf og William SP31
Fjern udgået rhododendron i bedet ud for SV13. Læg i den åbne container på vendepladsen ved SP37.
Fjern grene og kviste nord og øst for SVnord – også i det lavtliggende område lige efter vejen
deler sig i SVnord og SVsyd. Læg i container eller saml i få bunker på vejen for afhentning.
Tramp muldvarpeskud ned og riv let.
Anette og Hans SV13 (formiddag)
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