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Det största Glipen jobbet gjordes i februari/mars av Mats och Roger som körde ut 
all ved som Mats gjort i ordning vid hamnen inne i Kungsör,  ca 40kbm  

Nästa vinter jobb gjorde Göran Ö och Bosse F när de körde ut järnvägs ringarna
på isen för att använda dem till boj förankring i hamnen

Städdag/arbetshelg i mitten  av maj med ganska bra väder. Det var god 
anslutning av arbetskraft. Det märks att vår klubbholme är populär bland 
medlemmarna. Många kommer – är arbetsvilliga  -  och i år var det den stora 
vedhögen som låg vid fyren som skulle transporteras med skottkärra till 
vedboden där den höggs isär och travades upp.

Som ni ser gjorde många flickor ett
jättearbete med att köra ved från fyren till
vedboden

Badbryggan vid bastun skulle på plats. 
Ansvarig för att bryggan kom på rätt 
plats var Magnus, Roger och Tommy. 

Bosse och Tomas fixade nya kättingar till 
bojarna  
 

En del av flickorna fejade vidare med att rensa upp hösten avfall i form av löv 
och grenar. Andra skurade golvet i huset, städade bort hösten och vinterns 
spindelväv mm – andra tog sig an hemlighuset, så vi kan sitta där med dörren på 
glänt i en ren och behaglig miljö.

Målningsarbeten på bastun, vedboden ,toaletten och huset/verandan gjordes 



Bad/räddningsstegar sattes på plats och räddningsbåten sjösattes 

 
För att kunna arbeta behövs energi – Reijo blev ansvarig för grillning av korv 
Till korven fick vi bröd och med tanke på att det återstod några timmar av vårt 
arbetspass serverade han lättöl.
 
Framåt femtiden sattes bastun på. Flickorna fick njuta först därefter kunde 
herrarna tvaga sig. Senare på kvällen var det som vanligt gemensam måltid med 
valfri dryck – allt efter var och ens önskemål. 
 
På söndagen fortsatte arbetet med att hugga och trava ved, det blev så mycket 
att vi ej fick in allt i vedboden utan fick trava i en rund trave utanför.
 
I juni hade vi en arbetskväll. Nu gällde det att få Glipen i ordning för midsommar
firande. Vi satte sarger på boule banan, putsade av planen framför bryggorna
 
Midsommarfirande ägde rum traditionsenligt. Vädret var på vår sida denna gång. 
Festligheterna kunde ske på altan då det var varmt och skönt. Det var första 
gången på mycket länge. Det blev festligt men få båtar deltog. 
 
Andra helgen i augusti var det dags för kräftskiva. Bra väder nu också . Det blev 
fullt på altanen, några fick sitta inne i huset. Det åts kräftor – en och annan 
nubbevisa sjöngs så stämningen var hög.

Roger gjorde ett gott jobb i september genom att slå hela planen och rensa bland 
buskar och träd.
 
Anslutningen till Skrammelseglingen var bra – ca 18 båtar. Har kunnat varit fler 
om det inte kolliderat med 24 timmars i Västerås. Skrammelseglingen med 
festande på kvällen har varit ett trivsamt moment i anslutningen till 
segelsäsongens avslutande. Vindarna var inte heller på vår sida. Redan från 
början var det lagt en kort bana som under seglingen var tvungen att förkortas.
 
Tomas, Bosse och Tommy var ut och plockade in bastubryggan i slutet av 
oktober samt stegar, räddningsbåten och övrigt som ska fixas på hösten
 
Till sist - Glipenkommitten tackar alla som hjälpt till för att göra vår kära ö – 
Glipen – till en trivsam samlingsplats för alla.



  
Glipenvärdarna.
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