Nørreskov Park byfælled, 9. september 2022

Kære alle i Frivilligeguppen
Sommeren er gået på hæld efter meget varme, dejlige
sommerdage med mest lyst til afslapning og ophold i
skyggen. Alligevel har vi haft flere aktiviteter i
sommeren 2022:
Stenbunker – tovholder på projektet, Annette annoncerede i
juni flere datoer (uheldigvis alle på hverdage) for transport af
sand og sten og opbygning af de to stenbunker. Stenene er
genbrug fra dels et haveanlæg og dels fra en nedlagt havedam,
mens sand er overskud fra anlæggelse af terrasse. To
stenbunker er det blevet til (en ved Krebsesøen og en ved
vandhullet på sydsiden af Skovgårds Allé). Med 10 cm sand
under stenene og masser af hulrum mellem stenene, er
bunkerne klar til at modtage vekselvarme-skabninger (firben) og
andet småkravl til overvintring.
Vild Pastinak – desværre kan denne smukke, svagt grønlige
skærmplante give slemme vabler, hvis saft fra planten kommer
på solbeskinnet hud. Planten er tillige invasiv og hører derfor ikke
hjemme i den danske natur – to gode grunde til at bekæmpe den.
Bevæbnet med træoptrækkeren, spader, handsker, store poser
og alt hud dækket, fjernede vi 7 sækkefulde pastinakker.
Bekæmpelsen vil blive intensiveret i foråret 2023. Så snart
planten er synlig med genkendelige blade, vil vi opfordre alle til at
medbringe en spade til byfælleden og rodstikke flest mulige
pastinakplanter.
Bi-Boliger – de vilde bier har ”fået” ekstra mange boliger at vælge
imellem. I forsommeren borede en lille flok frivillige adskillige
huller med flere forskellige diameter i udgåede træer rundt
omkring Krebsesøen. Vi glæder os til at se, hvem der flytter ind og
ud.

Kommende aktiviteter i efteråret:
Blomsterfrø – en af måderne hvorved der kan flere blomster på arealerne er ved frøspredning med
frø fra planter, der i forvejen vokser i området. Der er planer om at forsøge sig med det i efteråret.
Kontakt snarest Karin, hvis du vil være med i vores efterårs forsøg.
Le-slåning – efterårets le-slåning og efterfølgende sammenrivning bliver i både weekenden d. 24. 25. september og i weekenden d 8. - 9. oktober, alle dage kl. 10 – ca 13. Sæt allerede nu X i
kalenderen og du er meget velkommen til at komme flere af dage – mere information i en særskilt
mail.
Træoptrækning – flere steder (bl.a. på Vulkanen) vokser småtræer, som er ’forkert placeret’. Dem
kan vi nu hive op ved hjælp af de to nye træoptrækkere (betalt af midler fra Furesø Kommunes
Miljøinitiativpulje). Aktiviteten kommer til at foregå kl. 10 – 12 sideløbende med der er le-slåning,
som er både weekenden d. 24. og 25. september og i weekenden d 8. og 9. oktober. Vi har to
træoptrækker - både en børnestørrelse og en voksenstørrelses, så tag gerne børnene med😊.
Kvashegn – en anden efterårsaktivitet vil være at få etableret det første kvashegn – senere kan der
komme flere til. Vi har ikke selv samlet kvas nok, derfor er det en oplagt mulighed, at jeres grene
kan anvendes til kvashegnbyggeriet i stedet for de ender på containerpladsen – indtil videre
opbevar dem i haverne. Dog er det ikke alt kvas, som kan bruges (ingen grene med torne som roser,
brombær; ingen fra invasive som Japansk pileurt; minus til gran og fyr).
Det bliver i november vi skal i gang, men kontakt os/send en meddelelse meget gerne allerede nu,
om du har interesse i at være med (vi har brug for flere melder sig). Stolper og træoptrækker
betales med midler fra Furesø Kommunes Miljøinitiativpulje
Redskabsskur – efterhånden har vi en hel ”maskinpark med masser af grej”, og vi er så heldige, at
vores ansøgning om penge til et skur er godkendt af VELUX-FONDEN, der bevilliger midler dertil.
Det bliver et projekt med at få sat et skur (i løbet af det næste halve år) tæt på petanque-banen
med lås på, så alle frivillige kan bruge det grej, vi har indkøbt til biodiversitets-indsatsen på
byfælleden.
I ønskes alle et rigtig godt efterår – vi ses ude på byfælleden – nyd alt det, som vi tilsammen har
fået gjort for naturen og glæd jer til alt det,
der er på vej 😊.
Mange hilsner,
Frivilligegruppen
Annette, Karin, Sophie og Vera

