Grundejerforeningen Sømandshvileparken

GRØN DAG. Søndag d. 16. juni 2019
Kl. 10 – 16. Frokostpause kl. 12:30 – 13:30. Mødested SP37.
Headmaster: Anne Grethe SV 33. Telefon 3025 5600, hvis der er spørgsmål.
Der bydes på øl, vin og vand fra kl.16:00 på SV 33.
Husk alle at medbringe redskaber/handsker alt efter opgavens karakter.
Headmaster skal sørge for at traktoren er køreklar før de tilmeldte beboere mødes ved SP37 på
vendepladsen. Traktoren, 3 trillebøre samt div. river og mælkebøttejern hentes i garagen, så de,
der ikke selv har river og trillebøre, kan låne.
Flemming og Andreas SP 37 (hel dag): Klargøre og køre traktor – se ang. headmasters ansvar
som beskrevet øverst.
Rydde op og fjerne ukrudt i området fra SV1 vej og ned til SP 37. Noget kan måske bruges til Sct.
Hansbål – tal med Hans SV 13. Skvalderkål kan efterlades, men ahorn opgraves og
brændenælder og andet ukrudt fjernes og køres i container. Køre brænde til vores strandgrund til
Sct. Hansbål.
I øvrigt hente alle bunker til containere, hvor der er plads.
John SP 19 (eftermiddag): Fjerne snerler i de gamle rhododendroner ved Åkandesøen – også
indefra. Lægges i bunke til afhentning. Hvis mere tid – kontakt headmaster.
Inger Marie SV 17 (hel dag), Janne SV 15 (hel dag) og Janni SP 21 (hel dag): Soignere langs
østsiden af store sø samt rundt om øen i begge sider dvs. langs alle stier. Selvsåede ahorn
trækkes eller graves op og snerler og andet ukrudt fjernes – lægges i sække til afhentning nord for
mellemste bro. Medbring gerne selv sække, som vi får 3 af til hver parcel af renovationen til nytår
eller brug trillebør. Ved tvivl om opgaven spørg Bettina, der går i området.
Luge trekanten og omgivelser sydøst for nordlige bro samt fjerne snerler under gule azaleaer
udfor SP 13 – 15 ved indgangen til parken. Lægges i bunke eller sække nord for mellemste bro.
Steen SP 21 (hel dag): Feje vendepladsen ved SP 37. Læg i bunke til container.
Fjerne ukrudt og døde grene fra begge sider af stien mellem SP 21 og SP 23. Læg til afhentning i
bunke.
Lars og Jørgen SV 21 (hel dag):Opgrave ener i det lille runde bed udfor SP 25. Læg til
afhentning. Hvis de ser ud til at kunne genbruges graves de ned på skrænten på nordsiden af
vejen op til SV 1 – skal i så fald vandes! Gartnerne vil efterfylde med jord og så græs.
Opgrave alle rododendron ved perlestien udfor ved SP37. Lægges til afhentning. Gartnerne vil så
græs. Fjerne rodstykker hvor guldregn er fjernet udfor SP 23 – gartnerne planerer og sår græs.
Hans SV 13 (halv dag): Lave Sct. Hansbål. Der er brænde ved garagerne, men der kan nok
bruges kvas til optænding fra området nord for SP 37. Tal med traktorfører om det samt transport.
Klippe hængepil til og læg i bunke til afhentning.
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Anette SV 13 (halv dag) og Anne SV 7 (formiddag): Luge runde bede i græsplænen syd for SV –
nr. 3, 4, 5 og 7 fra vest. Luge det lille bed med de tre nyplantede syrenhortensier i svinget ved SV
15 og fjern brændenælder under beplantning ved søen ved SV. Lug under bøgehæk på P-plads
ved SV 17. Læg alt i bunker til afhentning.
Anne Grethe SV 33, Headmaster (hel dag):Klippe lange grene, der er til gene for græsslåning i
begge sider af rosenbedet syd for SV 5 samt i trekanten hvor vejen deler ned til SV 1 og SV nord.
Læg i bunke til afhentning.
Hjælpe Annette og Anne - eller hvor der er behov.
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