GRØN DAG I VILLE HEISE PARK
Søndag, den 26. august kl. 10.00 på den Centrale Plads
O B S !!!
Kør venligst bilerne ved indkørslen og den centrale plads 2 meter ud, så vi
kan komme til at arbejde i bedene
Så mødes vi igen til fællesarbejde og hygge, så vi kan forskønne vores dejlige område. Når vi
er færdige ca. kl. 13.00, serveres der frokost i det grønne. Vi håber at se rigtig mange af jer.
Prioritet

OPGAVER

UDFØRT

1

Hullet: Grene etc., som ligger lige inden for hegnet, skubbes ned i hullet, så
hullet planes ud

2

Kloakkerne: renses – mangler 3 ved nr. 24 – 29 samt 2 ved endegavl ved nr. 48

3

Bøgehække og efeu:
•

Efeu og bøgehæk ved plankeværket på Poppelvej og ned mod søen
klippes, og der luges nedenunder

•
•

Efeu langs børnehaven ved nr. 29 klippes
Efeu og andet, der hænger ud over stensætningerne, klippes væk

4

Spiræabedet ved indkørsel til VHP:
•
Bedet luges
•
Der skal hentes kompost på genbrugspladsen, som skal blandes med den
eksisterende jord. Vi har behov for en bil med krog og en trailer til denne
opgave

5

Nye græsplæne mod skoven (Vibekes skov):
•

Højt græs langs stensætningen klippes ned

•

Grene fra stubben fjernes

•

Død gren fjernes.

6

Bænk ved nr. 18 skal olieres

7

Redskabsophæng i kælderen flyttes op i skuret

8

Bøgetræ ved indgangen til VHP
•

9

10

De nedre grene skal fjernes, så de ikke generer trafikken

Kummer og bede:
•
Trafikkummer renses nænsomt for ukrudt. Storkenæb kan evt tages fra
bedet ved nr. 30-34.
•
Bed ved nr. 10 renses nænsom for ukrudt
•
Bed ved nr. 30 – 34 renses for ukrudt
•
Bed ved nr. 22 – 24 renses for ukrudt
Stierne og parkeringsområderne (den centrale plads og ved skoven)
•
Fliser, stier og pladser fejes
•
Ukrudt på stier og pladser brændes med ukrudtsbrænder

Information om Grøn Dag bliver også sendt på mail til dig. Hvis du ikke modtager en mail, så meddel
venligst din mailadresse og husnummer til vores webmaster: webmaster@VilleHeisePark.dk
Besøg også vores hjemmeside: www.villeheisepark.dk
eller Ville Heise Park på Facebook

Sidste grønne dag i 2018: 28. oktober
VEDLIGEHOLDELSE AF FÆLLES FRIAREALER:
Deklaration § 4.4: Grundejerforeningen skal vedligeholde de fælles friarealer, herunder
plantestensmure og hegn langs områdegrænsen, hvor disse ikke står i skel mod en bolig.
Beboere skal altså selv vedligeholde plantebede, som står i skel mod bolig. Disse
plantebede er markeret med grønt:

Vejledning for henkastning af affald i hullet
For at undgå at vi ved hver grøn dag skal bruge uforholdsmæssig meget tid i hullet i
stedet for på de andre synlige områder, som vi vedligeholder, henstiller vi til, at
vejledningen overholdes, når man lægger affald i hullet.
•
Jordknolde med rødder skal hakkes i mindre dele
•
Grene bør klippes til en maks. længe på ca. 30 cm
•
Nedbrydeligt affald smides så vidt muligt over på den anden side af hegnet
•
Affaldet skal helt ned til hegnet ved børnehaven (Skovvang) og boldbanen
•
Plastik- eller lerkrukker må ikke smides i hullet. Ej heller andre plastikeller papgenstande, som ikke kan nedbrydes

Husk venligst at samle jeres og jeres gæsters cigaretskodder
op, så de ikke ligger rundt omkring på området – TAK.
Information om Grøn Dag bliver også sendt på mail til dig. Hvis du ikke modtager en mail, så meddel
venligst din mailadresse og husnummer til vores webmaster: webmaster@VilleHeisePark.dk
Besøg også vores hjemmeside: www.villeheisepark.dk
eller Ville Heise Park på Facebook

