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Städhelg/arbetshelg 13/14 maj med ganska bra väder även om det blåste hårt från 
sydväst på lördagen. Det var god anslutning av arbetskraft ca 25 medlemmar
Vi byggde ett nytt insynsskydd vid bastuduschen, ny långbänk på södra bryggan
samt ett bord med fasta bänkar som skall stå ute vid fyren.
Öppna spisen på altan reparerades så att den ser bra ut och håller ihop

Roger Ö och Bosse F  körde ut järnvägs ringarna och fixade nya kättingar till de två 
inre bojarna. 

Badbryggan vid bastun skulle på plats. Ansvariga för att bryggan kom på rätt plats 
var Stefan, Marcus och Tommy. 

En del av flickorna fejade vidare med att rensa bort höstens 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 på
söndagen då vinden var för hård på lördagen

Bad/räddningsstegar sattes på plats, räddningsbåten reparerades och sjösattes 

Till korven fick vi bröd och med tanke på att det återstod några timmar av vårt 
arbetspass, serverades det lättöl och läsk.



 
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. 

 
Roger har kämpat med ”Knuttes stuga” från Skillinge udd där den stod undanskymd 
och bortglömd troligen ej använd sen 60-talet 
Nu finns den på Glipen och ska bli lekstuga för de yngre medlemmarna

Vår skrammel var det även i år med god anslutning, ca 13 båtar med sol och väldigt 
lätta vindar, 0 till 3m/s , tålamodet tröt på vissa båtar men de flesta tog sig runt
Tomas och Ulla Bratt kom först över mållinjen

I juni hade vi en arbetskväll. Nu gällde det att få Glipen i ordning för midsommar
firande. Vi målade vitt på altan och 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. I år var det flera medlemmar än förra året som 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.

I slutet av augusti rev vi ut den gamla kaminen och installerade en ny effektiv kamin 
med tälgsten på utsidan. När man tänder den bör man elda lite papper först för att få 
bort luftkudden ur skorsten, det har vi märkt vid prov eldningar, man kan även hålla 
dörren lite på glänt först tills elden tagit sig bra, kaminen sprider skön värme

Roger gjorde ett gott jobb i september genom att slå hela planen och rensa bland 
buskar och träd.
 

Anslutningen till Skrammelseglingen var bra – ca 13 båtar. Skrammelseglingen med 
festande på kvällen har varit ett trivsamt moment i anslutningen till segel säsongens 
avslutande. Vindarna var ganska lika som i våras alltså lätta, banan var också samma 
som då och även nu tröt tålamodet för vissa . 
Tommy och Christina i Storscha var de enda som korsade mållinjen

Tomas, Bosse och Tommy var ut och plockade in bastubryggan i slutet av oktober 
samt stegar, räddningsbåten och övrigt som ska fixas på hösten

Vi har ju haft en väldigt fin sommar i år. Så vi får hoppas det blir lika fint nästa år.



Det är ju den årstiden vi utnyttjar Glipen mest även om vi ser båtar där i april och 
oktober också.

Inför nästa år jobbar nu glipenkommitten med :
• Toafrågan, det kostar mycket att tömma burkarna och det kanske upphör
• Lägga nytt däck på bastubryggan + spångproblemet
• Kanske några nya bojar i hamnen
• Mer sand till boule planen
• Göra i ordning ”Knuttes stuga”

 
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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