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Som vanligt var vi många som firade sista april ute på glipen, stor eld på minan ,se nedan 

I år startade arbetet med att trycka ner 80 stolpar första helgen i maj, till hjälp hade vi en 
grävskopa som var placerad på en stor flotte, ett stort tack till Anders/Andreas som höll med 
grävskopan och Jimmy som körde med stor noggrannhet fast flotten rörde sig hela tiden.

 Vi var 18 båtar med ca 42 arbetsvilliga vuxna medlemmar och ca 16 barn på vårstädningen, 
vädret var ganska bra soligt men kallt, typiskt vår väder
Jobb som utfördes, 80st nya stolpar fick topp beklädnad i form av vulkade hättor, 
bastubryggan lades på plats, alla bryggor återställdes efter upp riktning /nya hammarband 
som nu sattes fast med gängstång istället för spik ,nya bord vid södra bryggan , boule planen 
rensades, ”Knuttes” stuga målades invändigt, huset / toaletten och bastun städades plus 
mycket annat som vi hann med.
Gemensamt 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 mulet och vindar upp mot 10m/s , det kom bara 2 båtar till start 

På arbetskvällen den 13 juni var vi 11 arbetsvilliga, det var en kväll med sol, vi arbetade 
med toaletten, rensade hängrännorna, slog gräs/vass på planen, rensade boule plan samt satte 
upp ny större informationstavla, flera hamnavgiftsbössor och en upplysnings skylt vid varje 
badstege om man kan dyka eller ej.

Nu har vi sett att många kommer och gör arbetsplikten på hösten, om vi i kommitten får 
önska så är det att flera kommer på våren, ( i år 11 på våren och 26 på hösten ) det är bättre 
om det kom flera i juni, då har vi ej hunnit med alla arbetsuppgifterna de sista åren.



 

Midsommar, i år var det en väldigt välbesökt midsommar fest med kanske 80 medlemmar 
som deltog, festen startade på efter middagen med att klä/resa majstången, därefter 
anordnade Torbjörn o Inger en boule turnering där varje båt fick ställa ett lag på benen ,bra 
initiativ tyckte de flesta. 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 även i år ,bra väder med ca 70 medlemmar vid borden, ( vi fick 
plasta in altan även nu ) det sjöngs och skålades långt in på natten, ett stort tack Reijo som 
höll i allsången.

På arbetskvällen i den 22 augusti  var vi 28 vuxna, trevligt med stor anslutning 
Vi vred gamla toan några dagar före så att vi kunde trava in ved , hela gamla toan fylldes 
med ved, några rensade boule plan, på östra delen på södra udden sattes det upp plåtar som 
skydd för ev. Bävrar, grenar/buskar samlades in och flisades och mycket annat. Planen/ängen 
hade Roger Ö redan fixat några dagar innan.

Höst skrammeln genomfördes i mycket lätta vindar med 17 båtar, banan kortades av till ca 
4.5dm , Kjell Berg skar mål linjen först tätt följd av Hans Söderholm och Tommy Lindgren.
Starten flyttades fram 1timme då det var totalt vindstilla men när vinden kom startade vi.



Elen på bryggorna har fungerat bättre i år då de flesta har lärt sig att det är begränsad tillgång
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 )

Toan   har fungerat bra men lite problem med flugor har det varit, mest vid toan med fönster
Vi tror att det blir för torrt i den tanken så kanske ska vi lägga på mull då och då för att binda 
fukten högre upp, vi kommer att testa nästa år.
Lagom till semestern kunde vi installera handfatet med filtrerat sjövatten som fungerat bra. 
Om någon funderar på fyllnadsgraden i toa - tankarna så tror vi att det är 30% alltså samma 
som vi trodde förra året , det innebär att förmultningen fungerar.

En förstärkt Glipen kommitte var ute den 15 oktober och stängde ön dvs flyttade in 
bastubryggan, stöttade altan taket, plockade hem vatten pumpen och mycket annat.

Nästa års jobb och förbättringar
Ny studsmatta ev så blir det två stycken
Inköp av en kompis gunga
Köra ut mer grus till boule planen
En jolle ramp och en skyddad plats för räddningsbåten
Ev en ny optimist jolle
Det finns funderingar på att glasa in altan också

Glipen kommitten var:
Tommy Lindgren 
Tomas Nordman 
Bosse Fredriksson 
Susanne Fredriksson 
Torbjörn Käck 
Inger Käck 
Marcus Lövdahl 
Jenny Lindgren 
Roger Seger 

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