Vår dato:

Arbeidsnotat vedr våre grønne områder / tunet
Befaring fant sted : 08.09.2016
Tilstede: Fra VK Siv Sæther - Mob. 90762171 sss@vk.no
og Lise Kaarby, Tlf: 41578969, Lise.kaarby@vk.no –
Lise er Sivs høyre hånd 

Fra SÅ2 – styreleder Birgith Sørensen
Styreleder hadde bedt om møtet. Hensikten med befaringen var å få tips for våre grønne
områder
 Er det noen trær som er syke og bør felles?
Ingen er syke, men det er to furu med knekt topp – ikke noe farlig, men ha dem under
observasjon. Det er en futu med skadet stamme
 Hvor bør vi tynne trær dersom vi ønsker det? ta der det står flere i gruppe
 Hvilke nye trær bør vi plante og hvor ? Furu trives her, så forslag er furu


Få forslag til hvordan gjør det finere under altanene som vender ut til det store tunet?
Ny duk, ny bark mv – se i bunn av dokument

Foto tatt fra høyblokka – med alle trær som sto/står på tunet
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Trær – tunet Foto fra ST 6-12
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Trær fra ST 16 – 4 et og ST 20

foto tatt fra ST 6

foto tatt fra ST 16 4.et
foto fra tunet – mange – ligger i mappen… foto\uteområder\tunet
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Altaner ST 12-16 –- 18--22
For å få det penere kan man – Tidlig på våren:
 ta bort gammel bark og gammel duk
 sprøyte jorden med ugressfjerner
 legge på ny duk
 og legge på ny bark
 Lag en rett kant mot gressplenen – så det blir enkelt for dem som slår gresset
er det for stor en dugnad jobb kan vi bestille den ved VK
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