
 
Grundejerforeningen Sømandshvileparken 
   
 

GRØN DAG.  Søndag d. 17. juni 2018 
 

Kl. 10 – 16. Frokostpause kl. 12:30 – 13:30. Mødested SP37. 
Headmaster: Tom Kristensen, SP13. Her bydes på øl, vin og vand kl.16:00. 

 

- Husk relevante arbejdsredskaber  - 
 
Arbejdsopgaver udføres i den anførte rækkefølge: 
 
Hans, SV13, formiddag:   
Opbygge Sct. Hans bål på stranden. 
 
Anette, SV13, formiddag, Janne, SV15 hele dagen:      
Fjern brændenælder og hyld i  bøgehæk ved P-plads ud for SV15. 
Lug snebær vest for SV15. 
Fjern snerler under rhodoer på store ø og vestbred. 
Alt affald i sække for afhentning. 
 
Lars og Jørgen, SV21   
Klip bøgehække og laurbærkirsebær ved P-pladser langs med SV nord.  
Alt affald i sække for afhentning. 
 
Bettina, SP3, Annette SP13 
Store ø: Flytning af 3 lave azaleaer + plantning nye rhodo’er 
Plant 1 Azurica i ”trekanten” ved nordligste bro 
Lugning og snerler 
  
Tom, SP13: 
Opgravning af udgåede og selvsåede træer og buske. 
Fritskæring af perlestensstier samt diverse beskæring 
Headmaster + traktorkørsel 
 
Alexander, SV25: 
Fjern (med rod) brændenælder mellem nye ædelgran ved store eng for at hindre, at de taber 
nålene på nederste grene. Husk lange ærmer og handsker. Læg i enkelt bunke for afhentning. 
Herefter: Hjælp Tom ovenfor. 
 
John, SP19:  
Opgrav 2 udgåede Cornus Cousa langs vandet på store ø ved midterste bro. Rodklump lægges i 
container, stammer og grene lægges til afhentning på ”fastlandet”. 
Trimme og rive nord for Åkandesø. Headmaster anviser. 
Delvis rensning af Åkandesø for flydende tangplanter med ”kultivator” 
        
Flemming & Andreas, SP37. Tilsammen 1,5 dag (7,5 timer)   
Beskær buske i SP-sving for bedre udsyn i sving. Skær løvfældende buske (ikke taks) ind og ned 
til niveau lige under ”hætterne” på vejbelysning. 
Fjern sideskud på egetræer i SP-sving 
Fjern udgået Hanesporetjørn ud for SP21 (fældes lige over jorden). Skær stammen ren for 
sidegrene. Efterlad for afhentning. 
Fjern vildskud og slyngplanter i taks ud for SP15, SP19 og SP35 
Beskær top og nordside af hæk på vendeplads mod SP37 


