
G/F Rørmose Park                                                                             Bestyrelsen 

Senest opdateret: 23.6.2020  

 

ÅRSHJUL – pasning af de grønne områder 

APRIL:  Græsslåning, alle arealer. Naturgræs undtaget. 
 

MAJ:  Græsslåning, alle arealer. Naturgræs undtaget. 
 

Ultimo  Trimning omkring sten, lysmaster og lyskasser, 1. gang 

  Trimning langs husgavle, som vender ud til fællesarealer, 1. gang  

JUNI:  Græsslåning, alle arealer.  

Primo  Senest 1. juni – naturgræsarealerne slås, 1. gang 

  Trimning langs legepladserne, 1. gang 

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

Medio  Trimning langs Trevangsvej i HF1 og HF2, 1. gang 

  Vegetation mellem asfalt mod kantsten fjernes, 1. gang 

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

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

  Trimning omkring sten, lysmaster og lyskasser, 2. gang 

  Trimning langs husgavle, som vender ud til fællesarealer, 2. gang 

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

JULI:  Græsslåning, alle arealer. Naturgræs undtaget. 

Ultimo  Klipning på ydersiden af trådhegnet langs med Slangerupvej  i G/F Rørmosen 

AUGUST:  Græsslåning, alle arealer. Naturgræs undtaget. 

Medio  Trimning omkring sten, lyskasser og lysmaster, 3. gang 

  Trimning langs husgavle, som vender ud til fællesarealer, 3. gang 

  Trimning langs Trevangsvej i HF1 og HF2, 2. gang 

  Vegetation mellem asfalt mod kantsten fjernes, 2. gang 

SEPTEMBER:  Græsslåning, alle arealer.  

Ultimo  Naturgræsarealerne slås, 2. gang 

  Trimning langs legepladserne, 2. gang 

  Trimning omkring sten, lysmaster og lyskasser, 4. gang 

  Trimning langs husgavle, som vender ud til fællesarealer, 4. gang 
  Trimning af jordstøjvolden i den vestlige ende af G/F Rørmosen, 2. gang 
  Trimning af arealet ud mod Slangerupvej  i G/F Rørmosen, 2. gang 
  Trimning af arealet ud mod Trevang  i AB1, 2. gang 

  Grusgraven ved HF2 slås i bunden, 2. gang 

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

 


