Grundejerforeningen Sømandshvileparken

GRØN DAG. Søndag d. 30. april 2017
Kl. 10 – 16. Frokostpause kl. 12:30 – 13:30. Mødested SP37.
Headmaster: Claus Holm Andresen, SV31. Her bydes på øl, vin og vand kl.16:00.

- Husk relevante arbejdsredskaber ARBEJDSOPGAVER. Udføres i den anførte rækkefølge.
Vend græstørv langs snebærbede ved SV15 og SV17. Hans Henriksen anviser.
Der, hvor headmaster har udkørt jord på græsarealer udjævnes og planeres jorden.
Så græs over alt, hvor der er påfyldt jord og nedtrampet muldvarpeskud.
Jens og Uffe Elsborg
Hjælp Jens og Uffe i gang med kantstikning af snebærbede.
Kant og fej den asfalterede cykelsti mellem SV35 og carport.
Hans Henriksen (1/2)
Fjern brombær i området langs den store sø sydvest for sydligste bro.
Etabler adgang til ø ved sydligste bro i søområdet.Fjern brombær og selvsåede buske på den
lille ø, så kun det lave bunddække, Hestehov, bevares.
Kør alt afskåret på bålplads og kør ”broelementer” tilbage i carport.
Saml afklippede grene på P-pladsen ved Nattergalesøen og kør dem til bålpladsen.
Lars og Jørgen Fleron
Kør ”broelementer” fra carport til sydligste bro for brug af Fleron.
Der er tale om stiger (mellem garage og carport) og plader (på spærene i carport) til at lægge
mellem stigens vanger som bro til øen.
2 markerede huller i plænen øst for SV svinget og markerede huller i engen opfyldes med jord
fra SV1.
Claus Holm Andresen (headmaster)
Fisk (med net) rør og siv op af store sø, især ved 1. bro. Der findes to net i carporten (med
kodelås 6130). Læg direkte op i trillebør (findes i carport) og kør på kompostbunke i skoven.
Solgaard (Ib eller Michael), Hans Thomsen
Lug alle de runde bede i SV-området Fjern især græs og ukrudt (vorterod visner snart væk).
Saml i sække, og tøm disse i container.
Louise Holm Andresen, Shenaz Westergaard og Anette Lolk (formiddag)
I trekanten før den nordligste bro fjernes den visne rhododendron.
Ved bålpladsen ligger fire opgravede hortensia. Disse fem planter køres sammen med nogle
halvlange afklippede, visne enebærgrene liggende på stien ud for SP25 til container.
Lug kanten af rhododendronbed på skråningen lige vest for SP37.
Lis Dilling (1/2) og Alexander (1/2)
Lug den lave hæk langs SP fra Strandvejen til svinget. Smid ukrudt i container.
Herefter luges øen, hvor der er behov. Saml i sække, der tømmes i container.
Bettina Federspiel, Janni Lauritz Chr. og Frederikke
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Hvor SV deler sig i nord og syd, har store biler kørt græsset op. Udjævn jorden og fej vejen her.
Langs SV syd ud for SP37 (fra vendepladsen til perlestensstien) skrabes/fejes jord væk fra
vejen, cotoneaster klippes, så de ikke hænger ud over vejen og ukrudt fjernes på skråningen.
Læg i container.
John Lucas (1/2) og Steen Westergaard.
Lug mellem rhododendron i bedet mellem SV15 og SV17, Lav en pæn kant om bedet.
Fjern ukrudt i bøgehækkene langs SV nord. Ukrudt smides i container.
Gitte Ziegler og Anne Grethe Thomsen
Lug rosenbedet i ”gaflen” mellem SV syd og SV nord og kant bedet pænt.
På strandgrunden skæres cotenaster op mod den grimme hvide mur tilbage mod muren, så den
breder sig og dækker muren. Toppen skal ikke beskæres, men grenene skal ikke rage ud over
gangstien.
Læg ukrudt i container
Carl Erik Jørgensen og Brian Ziegler
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