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Maj 2015 
 
Arbejder i parken i den nærmeste fremtid 
 
Bestyrelsen har besluttet, at der inden for de næste par uger vil der ske følgende større 
arbejder i parken: 
 
 
Renovering af beplantningen øst for SV17 
Sidste år blev beplantningen vest for SV15 gennemgående renoveret. 
Nu foretages en tilsvarende renovering af beplantningen øst for SV17, så de 2 beplantninger 
harmonerer og får samme udtryk.  
Der sker følgende: 

 Den eksisterende beplantning fjernes og alle rødder opgraves 

 Området gennemgraves, der tilføres harpet muld og området planeres 

 Græsarealet udvides, så den fremtidige beplantning bliver mindre end nu 

 Den udvendige side af hegnet males i standardfarven Sømandshvile lys grøn. 
 
På et senere tidspunkt tilplantes det reducerede område med samme type planter 
(snebærbuske) som vest for SV15. Dette vil ske på en grøn dag. 
 
 
Nyanlæg af rundt bed syd for SV9 
Det runde rhododendronbed syd for SV9 er for 2 år siden forsøgt beskåret. Resultatet af 
denne beskæring var mildest talt ikke tilfredsstillende og bedet har i længere tid henligget i en 
miserabel forfatning. Derfor sker der nu følgende: 

 Samtlige rhododendron som har skudt igen og er livskraftige er opgravet og genbruges i 
de runde bede ud for SV17 – SV21 samt ved indgangen til parken ud for SP17. 

 Der graves (med gravemaskine) hul for et nyt (mindre) bed længere oppe ad bakken syd 
for husene og lidt mod øst. Det opgravede jord benyttes til at fylde det gamle bed op i 
niveau og det gamle bed planeres og tilsås med græs. 

 På næste grønne dag anlægges det nye bed ved opfyldning af hullet med spagnum og 
tilplantning med rhododendron.  

Vi håber hermed at genskabe et smukt rhododendronbed til glæde for beboerne i dette 
område. 
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