
Havearbejde på fællesarealer forår 1999

Til husnr.61,87,99, 105, 109, 111, 113,123,127,129

Mælkebøtterne er nu begyndt at kigge frem, og planter og hække skyder. Der er altså ingen vej udenom -

havearbejdet på fællesarealerne kalder.

Nedenfor er opgivet en række arbejder i prioriteret rækkefølge, samt nogle datoer for aktivitetsdage.

Man kan så vælge de arbejder og datoer, der bedst passer den enkelte.

På hver enkelt aktivitetsdag må man selv lige gå en lille tur på området for, at se hvor langt ned af listen
vi er kommet, og så fortsætte derfra.

Vi stopper selvfølgeli g, ner alt arbejdet er udført, også selvom der er flere datoer på listen.

Afregning sker også hos undertegnede, når en aktivitetsdag er færdig-

Arbej der i prioriteret rækkefølge:

1. Klipning af Ildtjørn under Lindetræer ved P-pladser samt lugning.

2. Lugning under samt meget let trimning af sider og top af Krybende Snebær ml vej og sti ved indkørsel

til Ketteholm (ikke helt nedklipning, da ukrudtet ellers eksploderer mellem planterne).

3. Klipning af hæk @værgmispel) ud mod P-pladser mellem blok27-35 o957-65.

4. Meget let trimning af sider og top af Krybende Snebær syd for blok 27-35.

5. Gødning af græsarealer og bede.

6. Klipning af græskanter med bede med kratrydder.

7. Lugning af bøgehækken ud mod P-pladser mellem blok 83-91 og blok 57-65

8. Lugning af bed med Spiræe N for nr 91.

9. Lugning afbed Øfor blok 83-91 (pentanque)

I 0. Klipning af tj ørnehæk mod nabogrundej erforeninger.

1 l.Fjernelse af eksisterende beplantring ibedØ for nr. 65, og klargøring til ny beplantning.

l2.Opgravning af eksisterende Klokkebuskfra"Ørkenen", og genplantning i det ny bedØ for nr. 65.

Afslutning med barkfl is.

NB! På alle aktivitetsdage fejes barkflis på stierne ind i bedene igen.

Aktivitetsdage:
16. maj 30. maj 13. juni 27. jlur;ri Alle dage kl 11.00

God arbeidslyst Jens nr. 113


