Grundejerforeningen Sømandshvileparken

GRØN DAG. Søndag d. 16. september 2018
Kl. 10 – 16. Frokostpause kl. 12:30 – 13:30. Mødested SP 37.
Headmaster Susanne, SV 25. Her bydes på øl, vin og vand kl.16:00.
-

Husk relevante arbejdsredskaber og drikkelse

I alt 11 hele dagen + 6 om formiddagen.
SP 25: Susanne –
headmaster

•
•
SV 15: Janne – formiddag•
•
SV 17: Inger Marie – hel
dag
SP35: Hanne – hel dag

Runde Rhodo bede ved SV (Nummereret fra vest mod øst):
Buske mærket med gul maling graves op
Visne grene klippes af og lægges i een bunke pr. bed for opsamling.
Rodklumper lægges i container.
Alt grønt materiale (ukrudt) samles i sække for afhentning
Bed 3: Visne grene klippes helt af.
Tidsler fjernes med mælkebøttejern
Bed 4: Visne grene klippes helt af
Bed 5: Visne grene klippes helt af
Fjern Springbalsamin (med gule blomster) og andet ukrudt.

Rhodobed i svinget mellem SV 15 og SV 17:
Opgrav planter mærket med gul maling. Rodklumper i container.
Visne grene klippes helt af og lægges i én bunke for afhentning.
SV19: Karina og Jan –
begge formiddag

•

SP25: Steffen – hel dag

Sprøjt brændenælder nedenstående steder med round-up. Der udleveres
sprøjte med forblandet round-up:
• Kanten af Nattergalesøen, ca 1,5 m langs med vendepladsen
• Området omkring stor stub nord for Åkandesøen. Her sprøjtes snerler på
jorden også, da der senere skal sås græs her Dette skal gøres sidst på
dagen, så round-up ikke spredes ud på græsset af dem, som arbejder i
dette område..
• Højre side af tilgangen til bålpladsen fra engen

Vask badebroen ren for mågeklatter med gulvskrubber og havvand.
Børster og spande står i badehuset (kode 6130).

Sti fra sydligste bro over mod SP3:
Hjælp Birthe og Christel med tilbageskæring af taks. Husk grensaks.
SP 35: Nils – hel dag
SP 7: Philip - formiddag

•

•
•
•
SP 27: Steen – hel dag

Rhododendron ved raftehegn neden for bakken efter 1. sving på SV:
Skær venstre stamme af rhodoen helt ned og visne grene af højre
stamme. Sav rhodoen bagved nærmere raftehegnet helt ned.
Afklip lægges i 1 bunke ved vejen til afhentning.
Trim toppen af bøgehække ved P-pladser langs SV nord - kun de
længste nye skud. Lægges i container.
Fjern vildskud på stort piletræ ud for SV21. Afklip i container.
Tramp muldvarpeskud ned langs Flakvad rende.

Formiddag:
• Kør rhodogrene fra sidste grønne dag (ligger ved asfalteret sti øst for
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Side 2 af 2 sider

•
•

carport) til bålplads og tykke grene fra samme sted til bunke ved carport
af brænde til næste Sct. Hans bål.
Flyt brænde til Sct. Hans bål fra vestlige side af garage til Sct. Hans
bunke til højre for carport.
Hjælp pigerne i de runde rhodo bede med grave- og save-arbejde.

Eftermiddag: Traktorkørsel:
Kør alt træagtigt (ikke- kompostérbart) brændbart materiale til bålplads.
Kør grønt materiale (kompostérbart) samt oprens fra Åkandesøen til
kompostareal i skoven. Headmaster anviser hvor dette er.
Check denne arbejdsplan for at se, hvor der skal afhentes materiale og følg
med i behovet for bortkørsel til henholdsvis bålplads og kompostbunke.
SP 19: John – hel dag
SP 7: Axel – hel dag
SV 25 Alexander – hel
dag

•
•
•
•
•
•

Fjern/beskær den visne rhodo øst for Johns bænk ved Åkandesøen
(John ved, hvor det er).
Træk Dunhammer op af søen ved nordligste bro og læg i 1 bunke til
afhentning (kompostérbart).
Oprens Åkandesøen og det lille vandhul med trædesten med en
kultivator – læg i få bunker til afhentning efter at vandet er løbet af.
2 store selvsåede ahorn i bambus henh. rhodo syd for trædesten i
Åkandesøen samt nogle mindre ved bænken saves eller klippes helt
ned, og snitfladen pensles med round-up.
Fjern snerler i rhodo omkring stubben samt mellem dette område og
søen.
Tramp muldvarpeskud ned i hele engen.

SP 7 Christel – formiddag
SP 9: Birthe - formiddag

Fjern tidsler (med mælkebøttejern) i sydlige ende af snebærbedet vest for
SV 15.
Stien fra sydligste bro over mod SP3:
• Nedklip store planter af hjortetrøst (med en dunet top) og andet ukrudt,
lægges i sække, som stilles på græsplænen foran SP3.
• Skær taks ca. ½ m tilbage i højre side med grensaks, så der er fri
passage på stien. Læg afklip i 1 bunke for afhentning (brændbart) ud for
SP3. Assistance fra Steffen.

SP 25: Dorrit – hel dag
SP 27: Shehnaz – hel dag

Strandgrunden:
• Fjern ved jorden stænglerne af slyngplanter på den midterste fyr på
højen (tilgå fra østsiden) og den store blågran længere mod øst (tilgå fra
nordsiden).
• Opgrav et par små selvsåede ahorn ved grill. Klip grene af på det store
ahorntræ, som generer passage under træet.
• Saml alt afklip i sæk, som tømmes i SP container.
•
•
•
•
•

Fjern vedbend ved foden af taks ud for SP 7.
Fjern snerler nord for nordligste bro.
Fjern nedfaldne tørre grene fra træer i enebedet vest for SP 23 – 37.
Brug evt. rive for at trække dem ud af buskene.
Lug lille område med ener ud for SP27.
Alt dette lægges i SP container.

Rigtig god arbejdslyst!
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