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Vi var inte många på vårstädningen då vädret var dåligt, regn då o då
Det städades som vanligt inne i huset. Bastun och toan gjordes fina …….
Vi grävde för elledningar från Vedboden till info tavlan samt satte upp rör på 
bryggorna.

Vi gjöt även fundament till de höga lamporna.
Robert Lood satte upp de egen tillverkade grillgallren.

Vårskrammel anordnade seglingskommiten med bra deltagande och Storscha med 
Tommy Lindgren o besättning skar mållinjen först.



På arbets kvällen i juni satte vi upp lampor och drog elledningar samt slog 
gräset/vassen på planen så att ön skulle se prydlig ut till midsommar festligheterna.
Vädret var dåligt så vi var inte så många ute o jobbade

Fest kommiten genomförde midsommar fest med bra deltagande

Kräft skivan startade upp på eftermiddagen med Boule turnering där vi delades upp 
båtvis.
På kvällen dukade fest kommiten inne i huset då regnet hängde i luften.
Det blev en bra fest med kräftor, snapsar och mycket sång.

Kvällen till ära hade S-E Vikström tagit med sin gitarr och sjöng några Ove Törnkvist 
låtar till stort jubel från oss som var där.

Arbetskvällen i augusti var vi 22 personer ute o jobbade (rekord) och kanske den 
finaste kvällen i augusti, sol och vindstilla var det.
Trevligt att det kom så många, vi röjde på planen, i södra skogen och snyggade till 
resten av ön.
På ”Knuttes stuga” rustade vi panelen, satte upp nya knutar samt till slut målades 
den om.
Ved plockades in i boden så nu är det fullt igen.



Höst skrammeln blev det än god avslutning av seglingsåret och vi var ca 10 båtar 
som kämpade och Kenneth Tingvall skar mållinjen först vid Glipen, vinden var jämn 
ca 6-7 m/s.

    
Som vanligt i slutet av oktober var glipkommiten ute och stängde ön. Dvs stöttade 
upp altan taket, drog in bastu bryggan till betong bryggan, plockade bort 
Bad/rädningsstegarna samt tog upp räddningsbåten.

220 V el till Glipen har genomsyrat allt arbete i år och till nästa år kan vi nyttja den
Mälar energi har haft strul med grävjobbet men är färdiga nu och den 5/11 var REAB 
( Roffe ) och Tommy från Glipen kommiten ute och kopplade ihop elen samt gjort de 
sista testerna som Mälarenergi vill ha.

Så nu är allt klart för nästa år eller om vi kommer ut och jobbar i vinter.

Inför nästa år tänker vi ta det lugnt med projekt, men de här kan vara 
aktuella:

• Göra färdigt 220 V projektet ( Lyssa av och sammanfatta åsikter )
• Sätta nytt tak/plåt på ”Knuttes stuga”
• Förankra bastubryggan bättre på den nordvästra hörnet. 
• Kolla om vi kan förbättra skarvarna i bastugolvet ( Matt skarvarna )
• Efter sommaren komm igång med en ny mull toalett.
• Samt normalt underhåll av anläggningen

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

Glipen kommiten var:

Tommy Lindgren
Tomas Nordman
Bosse Fredriksson
Susanne Fredriksson 
Torbjörn Käck
Inger Käck
Marcus Lövdahl 
Jenny Lindgren
Roger Seger
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