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1. Gadekæret i Søby ved Brugsen
Det er et rigtig smukt gadekær som bare skal bevares som det er.

2. Gadekær i Leby
Hvis man kunne rense det op for andemad og måske sætte nogle hvide åkander ud
i det, ville det pynte noget på det. Ellers skal man nok bare passe på at tagrør og
andre græsser ikke tager overhånd

3. Gadekær Leby midt
Man kan vælge at lade det være og betragte det som et vandhul midt i marken,
men det vil være noget pænere, hvis man fjerner tagrørsbevoksningen, f. eks. ved
at slå den nogle gange om året nogle år efter hinanden.

4. Kokkedammen i Marstal
Den er da perfekt. Lad den være.

5. Gadekæret ved landevejen i Olde
Gadekæret ligger lige op til landevejen. Det må meget gerne blive renset op for
andemad, og her kunne man også sætte hvide åkander ud.
De udragende grene fra træer og buske bør fjernes på nordsiden og østsiden.
Det er en af dem man først bør tage sig af.

6. Gadekæret ved Rise Bryggeri
Lad det bare være, men pas på indhegningen.

7. Gadekæret i Vindeballe by
Det er flot, men de grene der rager ud over vandet bør fjernes, og det samme
gælder bevoksningen langs vejen. Det kan nok slås et par gange om året, hvis man
alligevel er i nærheden.

8. Gadekæret i Vindeballe by set fra den anden side
Det står under nr. 7. Se hvor meget pænere det kan blive, hvis man tager sig lidt
mere af det.

9. Gadekæret ved Rise sognehus
Det her kan blive en stor gevinst, hvis man fjerner de udragende grene fra træerne
på østsiden, sydsiden og vestsiden og slår bevoksningen på skråningen ud mod
vejen. Så bliver det rigtig flot, og jeg tror at andemaden holder sig væk.
Jeg vil anbefale at det her er det første sted man sætter ind for at gøre gadekærene
pænere.

10. Barnekarret i Ommel
Lad det passe sig selv. Det er guld for Ommel by !

11. Gadekæret ved Kragnæs Strandvej 10 i Kragnæs
De små træer på kanten ud mod stien mod nord bør fjerne snarest muligt. Det er
ikke så svært med en håndsav, og opskydende kviste kan klippes væk så man kan
se vandet. Hold eventuelt også øje med om der kommer for meget andemad, men
det vigtigste et at holde træbevoksningen ud for stien nede.

12. Gadekæret ved Færgevej i Kragnæs
Fint nok hvis man kunne grave betonkanten ind mod John Elholms mark væk og
erstatte den med marksten, sådan som det er gjort i den nordre ende. Men det er
nok en dyr omgang, og det er efter min mening vigtigere at få pyntet på kærene ved
sognehuset i Rise og landevejen ved Olde.

13. Gadekæret i Stokkeby
Det er da pænt, vi nøjes med at kigge på det !

