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GRØN DAG.  Søndag d. 20. august 2017 

Kl. 10 – 16. Frokostpause kl. 12:30 – 13:30. Mødested SP37.  
Head master: Torben Brink SP 9.  Her bydes på øl, vin og vand kl.16:00. 

 

- Husk relevante arbejdsredskaber   
 

 

ARBEJDSOPGAVER.  Udføres i den anførte rækkefølge 
 

På den store ø luges det smalle område vest for stien fra midterste bro til sydligste bro.  
Bregner, der står tæt på stien, og fjerbusk skæres ned, så der bliver fri passage.  
Brombær graves/hives op.  
Fjern snerler i de gamle rhododendron ved Åkandesøen 
Shenaz Westergaard og Hanne Poulsen Hansen 
 
Ryd op i området, hvor der er plantet to nye birk som erstatning for to væltede birk. Selvsåede 
træer og brombær graves op. 
Vores gartner har svært ved at slå græs langs beplantningen i skellet nord for SV5-SV15. 
Beplantningen skæres tilbage uden at efterlade stubbe. Grene skal helst skæres helt ind til 
stammen. 
Beskær rosenbevoksningen langs SVsyd, så græsset kan blive slået. 
Rolf og William Brøchner Larsen 
 
Sti området ved de østligste trædesten luges og uskønne buske klippes ned, så de ser pæne ud. 
Snerler fjernes.  
Britta (halv dag) og Kaj Helweg Jørgensen 
 
Tramp muldvarpeskud ned i engen og på nordsiden af SVnord. 
Bronzeblad ved ølandsstien i den sydlige ende skæres tilbage, så de ikke hænger ind over fliserne. 
Lug i kanten ved bålpladsen fra bambus til ask, ca. 1 m ind. Lug omkring sydligste bambus.  
Janni Lauritz Christensen 
 
Der er to pæne egetræer på strandgrunden. Det længst mod nord fjernes, så det andet kan vokse 
frit. Fjern også selvsåede ahorn her. Klip stipassagen fri ved SØ-hjørne af transformerstationen. 
Carl Erik Jørgensen (halv dag) 
 
Der er mange selvsåede træer, f.eks. el i kanten af den store sø. De skal graves op eller skæres 
ned og pensles med round up (hvis det regner skal der IKKE pensles) 
Selvsåede træer fjernes også i beplantningen langs SP (parkeringssiden).  
Skråningen fra SV syd ned mod SP37 er fuld af ukrudt. Den skal luges grundigt. 
Hjælp evt. Rolf og William med beskæring af rosenhækken. 
Nils Uhrhammer og Steen Westergaard 
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Lug de runde SV-rododendronbede. Lug rododendronbedet i SV svinget. Hjælp evt. Janne og 
Karina med at lægge flis i snebærbedene. 
Inger-Marie Holm (halv dag), Karina Schliemann, Janne Rømsing 
 
Lug snebærbedene ved SV15 og 17. Afstik kanten, vend græstørv. Beskær buskene så de ikke 
hænger ind over græsplænen. Læg ekstra flis på i begge bede.  
Birthe Sandahl (halv dag), John Lucas (halv dag), Axel Steuch og Philip 
 
 
Traktorkørsel, inkl. Kørsel af flis til snebærbedene SV 15-17. Husk også strandgrunden. 
Torben Brink 
 
 
 

Vel mødt 
Bestyrelsen 

 
 
 


