Grundejerforeningen Sømandshvileparken

Grøn DAG. Søndag d. 18. august 2019
Kl. 10 – 16. Frokostpause kl. 12:30 – 13:30. Mødested SP37.
Headmaster: Annette Kristensen SP13. Her bydes på øl, vin og vand kl.16:00.
-

Husk relevante arbejdsredskaber -

Carl Erik er traktorfører denne dag og sørger for at traktoren er køreklar. Før de tilmeldte beboere
mødes ved SP37, skal traktoren med kæpskinner, papirsække, 3 nyindkøbte trillebøre samt div.
river hentes, så de, der ikke selv har river og trillebøre, kan låne. Der hænger en greb i carporten,
som er velegnet til at læsse snerlebunke op på anhængeren og videre op i containeren.
Den lille eng nord for Åkandesøen, mellem Kaninhusgrunde perlestensstien:
To halvvisne rhododendron langs stien skæres ned, grenene lægges til traktorafhentning., Snerler
skæres over ved roden og hives ned fra sunde rhododendron. Saml i papirsække eller i en bunke ved
siden af rhododendrongrene. På den store ø beskæres 2 halvvisne rhododendron kraftigt, og
grenene lægges under birken ved midterste bro.
Tramp muldvarpeskud ned i græsarealet nord for Sømandshvilevej 17-35.
Lug snebær bedene ved SP15 og SP17, især for tidsler og kør ukrudtet til SV container.
Jacob og Uffe, SV29
Området mellem den store eng og stien der går nordpå fra de østligste trædesten:
Snerler skæres over ved roden og hives ned fra rhododendron i området der omfatter det lidt åbne
område, hvor der for 4-5 år side blev plantet to hængebirk. Hiv brændenælder op i området. Alt
lægges samlet i en bunke som CE kører til den store container.
Fjern tidsler og andet i kanten af ene-området ud for SP23-33, Læg i SP container.
Hanne og Nils SP35, Janne SV15
Sav gren af, som hænger ud over bålpladsen. Brug stigen, som ligger på SP13’s terrasse.
Fjern snerler i de gamle rhodo’er bag Johns bænk og læg dem i en bunke under birken ved midterste
bro til afhentning. Hiv brændenælder op i området, og læg dem i papirsække eller i en bunke ved
midterste bro. Træd muldvarpeskud ned i den store eng,
John SP 19
Den store ø:
Fjern snerler i de store, gamle rhododendron i den sydlige og sydøstlige del af øen. Læg snerlerne i
en bunker under birken ved midterste bro til afhentning. Visne stauder som hjortetrøst og fjerbusk i
det smalle område vest for stien klippes ned og samles i sække. Bevar Lodden Løvefod (bunddækkeplante med limegule blomster).
Lug de runde SV rhododendronbede. Start i vest. Saml i sække der tømmes i SV container.
Anne og Uffe SV7
Klip toppen og nordsiden af hækken ved SP37 fra vej til carports ende.
Den store elm som er blevet fældet på strandgrunden køres til den store container.
Kør de mange bunker og sække af snerler, grene og ukrudt til den store container.
Carl Erik SV23
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Lug de runde SV rhododendronbede og saml i sække som sættes på P-pladsen
ud for SV17 til traktorafhentning.
Snerler hives ned af rhododendron i den store engs vestside, og brændenælder hives op.
Læg i sække, der sættes ved midterste bro for afhentning.
Steffen og Dorit SP25,
Headmaster, hjælper med at fjerne snerler og brændenælder
Annette Kristensen, SP13
Strandgrunden: Sav elmen, der står ved den hvide mur, ned og slæb stammen/grenene hen til lågen,
så Carl Erik kan hente dem med traktoren. Bevar cotoneaster
Fra SP svinget kan man ikke se den store sø på grund af selvsåede buske og høje stauder.
Opgrav buske, brombær og visne hjortetrøst så kun en bambus tæt ved broen og bregner bliver
tilbage.
Saml i en bunke eller sække som afhentes af traktorfører.
Hiv ask og ahorn i fredskoven op.
Flemming og Andreas SP37
AK -2

Vel mødt

