RAPPORT FRÅN GLIPEN KOMMITTÉN FÖR 2007

Under våren/vintern har vi rustat bastu bryggan, tog hem den till Kungsör i höstas,
skruvade på nytt däck, monterade två nya flyt kroppar, ny bad stege samt att vi
förbättrade spången med ny durk och ledstång.
Städhelg/arbetshelg 12/13 maj med ganska bra väder. Det var god anslutning av
arbetskraft ca 25 medlemmar
Tommys arbetslista med 25 punkter hann vi med under dagarna
Tex byggde vi en ny altan till ”Knuttes stuga” och målade/kittade fönstren.
Rätade upp västra bryggan som hade fått stryk av isen.

Gjorde i ordning boule planen med tjocka gummimattor i botten och sand över
Städade hus, toan och bastun
Krattade löv, rensade upp grenar och ner blåsta träd
Förbättrings målade
Gjorde en ny trappa vid östra dörren på huset
Förbättrade gången från bryggan till huset från sten o rötter/stubbar samt att vi
grusade den, det uppskattade många.
Den förbättrade bastu bryggan skulle på plats, nu lade vi ut två nya
bryggförankringar mot nord men tyvärr den nya mot nordväst har sakta rört sig så
det måste ut en ny till nästa år

Bad/räddningsstegar sattes på plats, räddningsbåten reparerades och sjösattes

Vid två tiden tändes grillen och alla åt den grillade korven som Magnus som vanligt
hade varit hygglig och ordnat, till det serverades det lättöl och läsk eftersom det
återstod några timmar av vårt arbetspass.
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.
Vår skrammel var det även i år, början av juni, med god anslutning, ca 10 båtar med
sol och väldigt lätta vindar, 0 till 3m/s , vinnare Tommy o Christina med Storscha
I juni hade vi en arbetskväll. Nu gällde det att få Glipen i ordning för midsommar
firande. Vi slog gräset och öste upp sand ur containern som skulle till boule planen.

Midsommarfirande ägde rum traditionsenligt, ca 20 båtar. Vädret var ej på vår sida
denna gång. Festligheterna fick hållas inom hus då det var kallt ute. Det var första
gången på mycket länge. Bastun var nog varm hela helgen.
Andra helgen i augusti var det dags för kräftskiva. Även nu var det lite sämre väder.
Alla fick sitta inne i huset, bra uppslutning trots det dåliga vädret. Det åts kräftor –
Reijo såg till att en och annan nubbevisa sjöngs så stämningen var hög hela kvällen.
Väldigt trevligt hade vi som var där.

Arbetskvällen i slutet av augusti var vi endast 4 medlemmar som åkte ut och
jobbade. Körde med röjsågen så att planen mellan bryggan och boule banan blev fin.
Samt plockade in lite ved. ( Det regnade i Arboga-Kungsör men det var fint väder på
Glipen )
Roger, Torbjörn och Tomas med flera gjorde ett stort jobb i september/oktober
genom att rensa bland buskar och träd samt plocka upp gamla plåtbitar.
Anslutningen till Höst skrammeln var bra – ca 6 båtar. Skrammelseglingen med
festande på kvällen har varit ett trivsamt moment i anslutningen till segel säsongens
avslutande. Vindarna var ganska hårda, Ca 10 till 15 m/s
Mats W i Caroline var den som korsade mållinjen först
Tomas, Bosse och Tommy var ut och plockade in bastubryggan i slutet av oktober
samt stegar, räddningsbåten och övrigt som ska fixas på hösten
Väder mässigt har det varit lite sämre sommar i år. Så vi får hoppas att det blir
bättre 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 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dra ut EL till Glipen ( Sätta upp lampor, uttag och strömbrytare )
Toafrågan, vi bör bestämma oss under nästa vår för tex ”Mullis”
Kanske några nya bojar i hamnen
Göra i ordning ”Knuttes stuga” bättre , ny ytterpanel och tak över verandan
Nya fasta grillar vid bryggan, huset och fyren
Förbättra runt boule planen
Reparera räddningsbåten
Titta på västra bryggan den rätar vi upp varje år
Ny brygg förankring åt nordväst till bastubryggan.

Till sist - Glipenkommitten tackar alla som hjälpt till för att göra vår kära ö – Glipen –
till en trivsam samlingsplats för alla.
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