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Vi var 18 båtar med ca 34 arbetsvilliga vuxna medlemmar och ca 10 barn på vårstädningen, 
vädret var ganska bra soligt men kallt, typiskt vår väder
Jobb som utfördes, västra bryggan reparerades, bastubryggan lades på plats, elrör till fyren 
grävdes ner, boule planen rensades, nya välkomst/informations tavlor sattes upp, husen 
städades samt att vi byggde på toaletten så att den kunde invigas helgen efter.
Genmensamt avbrott mitt på dagen för grillning av korv och framåt kvällen kunde vi njuta 
av skönt bastubad och gemensam middag.
På vår skrammeln var det regn och vindar upp mot 13m/s , det kom bara 2 båtar till start 
På arbetskvällen den 14 juni var vi 9 arbetsvilliga, det var en jätteskön kväll med sol, vi 
arbetade med toaletten, rensade sly, slog gräs/vass på planen, rensade boule plan

 
Midsommar, i år var det en väldigt välbesökt midsommar fest med kanske 80 medlemmar 
som deltog, festen startade på eftermidagen med att klä/resa majstången och därefter lite 
dans. Framåt kvällen var vädret fortfarande  varmt, vi kunde sitta ute på altan med hjälp av 
uppspänd plast som skydd för vinden, det intogs snapsar och vi sjöng visor därtill innan 
dansen tog över.
Kräftskivan var välbesökt i år ,bra väder med ca 70 medlemmar vid borden, det sjöngs och 
skålades långt in på natten, ett stort tack till Greger o Birgitta som arrangerade festerna.



 
På arbetskvällen i den 23 augusti  var vi 20 vuxna och ett barn, trevligt med stor anslutning 
Vi jobbade med toan (målade utsidan,målade dörrkarmar,tillverkade isoleringslådor), 
kapade/travade ved, rensade boule plan, västra bryggan förstärkdes, gungställningen 
målades, planen/ängen slogs samt mycket annat.
Höst skrammeln genomfördes i mycket lätta vindar med 8 båtar, banan kortades av till ca 
2dm , Storscha med Tommy o Christina skar mål linjen först efter 3 tim, Roger Ö tvåa
Under hösten har nord östra bryggan förstärks med nya telefonstolpar och ett nytt 
hammarband efter hela bryggan så att det går lättare att lägga till där, Roger Ö och Torbjörn 
har gjort ett bra jobb där.
Elen på bryggorna har fungerat bra utom några helger då säkringen har löst ut.
När vi är många båtar måste var och en tänka på att ej köra med tex vattenkokare (2000w), 
då går säkringarna( Det är 4 uttag på 2200w =550w per uttag om alla 4 är upptagna )
Vi har kopplat in Uppsala universitets forskar mast ute vid fyren , de har betalat instalation 
och en årlig ersättning på 2000kr
Toa bygget, sammanfattning av bygget är att den blev så bra som vi hade hoppas på.
Tomas som har koll på pappers användningen säger att det gått åt dubbelt så mycket som 
förra året, det bör betyda att de är omtyckta, vilket är bra för Galten miljön.
Om någon funderar på fyllnadsgraden i toa - tankarna så är det just nu bara 30% 
Det som nu återstår är några lister och ett handfat med rinnande vatten
En förstärkt Glipen kommitte var ute den 23 oktober och stängde ön dvs flyttade in 
bastubryggan, stöttade altan taket och mycket annat samt jobbade med bryggorna där vi 
försökte stoppa i telefonstolpar på östra bryggan men det gick ej bra så det blev några på 
södra bryggan istället.
Nästa års jobb
Lägga ut 3 nya bojar
Göra iordning gamla toaletten till tex vedbod
Sätta upp ett handfat och dra in filtrerat vatten till toan
Räta upp altan nere vid betongbryggan
Glipen kommiten var:
Tommy Lindgren 
Tomas Nordman 
Bosse Fredriksson 
Susanne Fredriksson 
Torbjörn Käck 
Inger Käck 



Marcus Lövdahl 
Jenny Lindgren 
Roger Seger 

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