Grundejerforeningen Sømandshvileparken

Grøn DAG. Søndag d. 13. 0ktober 2019
Kl. 10 – 16. Frokostpause kl. 12:30 – 13:30. Mødested SP37.
Headmaster: Susanne Drejet Løth SV 25. Her bydes på øl, vin og vand kl.16:00.
-

Husk relevante arbejdsredskaber -

Claus SV 31: er traktorfører denne dag og sørger for at traktoren er køreklar. Før de tilmeldte
beboere mødes ved SP37, skal traktoren med kæpskinner, papirsække, 3 trillebøre samt div.
river, greb, spade og ørnenæb hentes, så de, der ikke selv har redskaber og trillebøre, kan låne.
Alle lånte redskaber afleveres til Claus ved dagens slutning, så han kan få dem på vognen til
garagerne.
Beskæring af blommetræ ved Åkandesøen (der er lilla bånd på de to grene) og en stor pindet
rododendron længere mod nord med tre stammer (mærket med lilla bånd), så der kun er tre små
stammer tilbage samt nedskæring af et par andre rododendroner (mærket med lilla bånd).
Skære hyld helt ned - den står 1 ½ meter øst for den dårlige ahorn. Grenene klippes til og køres til
flisning ved det vestlige hjørne af Helleholmstien.
Placer 3 sække spagnum ved midterste bro og 3 sække på P-pladsen ved SV 17.
Herefter opsamling af bunker til aflevering i de fire containere.
Ryd bag den beskårne rododendron sammen med Dorit SP 5 – bregner og brændenælder - når der
er tid. Placer spagnumsække, der er blevet til overs i carporten ved dagens afslutning.
Dorrit SP 5:
Fjerne brændenælder og bregner m. m. bag rododendronen samt i kanten mod vest langs
kaningrunden (især under tulipantræet) og derefter hjælpe med at luge langs veststien og på Øen –
lægges i sække til afhentning.
Inger - Marie SV 17, Karina og Jan SV 19 (begge formiddag) samt Susanne (headmaster):
Luge langs veststien og Øen og fordele 2-3 sække spagnum under rododendroner, der er markeret
med lilla bånd sammen med Dorrit SP 5. Spagnum skal findeles før det lægges ud i et lag på ca. 5
cm. Husk kniv til at åbne sække med. Ukrudt lægges i sække til afhentning under birken vest for
midterste bro.
Rydde op i legehuset og sætte bænken ind.
Rolf og William SP 31:
Fordele tre sække spagnum i de runde bede syd for SV – bortset fra det østligste bed. Spagnum skal
findeles før det lægges ud i et lag på ca. 5 cm. Husk kniv til at åbne sække med.
Dernæst gå til strandgrunden, hvor der skal opgraves snebær, der vokser op under blågranen (ryst
jorden godt af), samt klippe roser ned, der vokser op i træerne. Kør i trillebør og læs af i containere
ved SP37.
Hvis mere tid, rive visne pinde sammen, hvor der er fjernet hybenroser. Skal også i container.
Dorit og Steffen SP 25:
Klippe visne grene af ener langs SPstien samt luge ukrudt under. Lægges i container ved SP37.
Klippe rodskud på Lindetræer langs SV op mod SV 1 og fjerne den efeu, der vokser op i et lindetræ
samt rydde op på skråningen ned mod parkeringspladsen. Alt lægges i container – brug sække eller
trillebør.
Fjerne selvsåede planter og ukrudt langs SP øst. (markeret med lilla bånd) – lægges i container.
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Alexander og Cecilie SV 25:
Plante træ i samråd med Kaj SP 23. Det opgravede jord lægges i en trillebør, hvor det blandes med
ca. 1/3 spagnum og der planeres pænt om træet. Vandes grundigt.
Gennemgrave området syd for den sydlige bro med spade. Fjerne selvsåede træer og bregner med
rod. Brug evt. greb for ikke at få for meget jord med. Saml affald i bunke til afhentning – skal i
container.
PS. Hvis man bliver færdig med sine opgaver før kl. 16 henvender man sig til headmaster mhp.
at hjælpe efter behov.
Alle skal være opmærksomme på at rydde op efter sig, så der ikke ligger bunker efter kl. 16.
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