
Gartnerarbejder i G/F Rørmose Park                                                                                        Bestyrelsen 

 

 

 

ÅRSHJUL 

April/Maj:  Græsslåning, alle arealer. Naturgræs undtaget. 

  Trimning omkring sten, lysmaster og lyskasser, 1. gang 

  Trimning langs gavlene ved HF2 ud mod Korsbjergvænge, 1. gang 
 

Maj/Juni:  Græsslåning, alle arealer 

  Senest 1. juni – naturgræsarealerne slås, 1. gang 

  Trimning omkring sten, lysmaster og lyskasser, 2. gang 

  Trimning langs gavlene ved HF2 ud mod Korsbjergvænge, 2. gang 

  Trimning af jordstøjvolden i den vestlige ende af G/F Rørmosen, 1. gang 

  Trimning af arealerne ud mod Slangerupvej  i G/F Rørmosen, 1. gang 

  Trimning af arealet ud mod Trevang  i AB1, 1. gang 

  Trimning langs legepladserne, 1. gang 

  Trimning langs Trevangsvej i HF1 og HF2, 1. gang 

  Vegetation mellem asfalt mod kantsten fjernes, 1. gang 

  Senest 22. juni – grusgraven ved HF2 slås i bunden, 1. gang 
 

Juli:  Græsslåning, alle arealer. Naturgræs undtaget. 
 

August:  Græsslåning, alle arealer 

  Trimning omkring sten, lyskasser og lysmaster, 3. gang 

  Trimning langs gavlene ved HF2 ud mod Korsbjergvænge, 3. gang 

  Vegetation mellem asfalt mod kantsten fjernes, 1. gang 

August/September:  Græsslåning, alle arealer 

  Naturgræsarealerne slås, 2. gang 

  Trimning omkring sten, lysmaster og lyskasser, 4. gang 

  Trimning langs gavlene ved HF2 ud mod Korsbjergvænge, 4. gang 
  Trimning af jordstøjvolden i den vestlige ende af G/F Rørmosen, 2. gang 
  Trimning af arealerne ud mod Slangerupvej  i G/F Rørmosen, 2. gang 
  Trimning af arealet ud mod Trevang  i AB1, 2. gang 
  Trimning langs legepladserne, 2. gang 
  Trimning langs Trevangsvej i HF1 og HF2, 2. gang 
  Grusgraven ved HF2 slås i bunden, 2. gang 

Oktober:  Græsslåning, alle arealer. Ekstra græsslåning efter behov. 
 

 

Fremover får vi en mail, når de enkelte arbejder er udført. Eventuelle reklamationer skal vidergives til 

formanden senest dagen efter, at arbejdet er udført. 


