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Arbetshelgen 13-14 maj

Vi var 24 vuxna och 2 barn som jobbade på arbetshelgen i småkallt väder men med sol, bra 
tillslutning då det även i år varit en kall vår och många var ej klara med båtarna .

Det Jobbades med att bastubryggan lades på plats, vatten pumpen kopplades in,  boule 
planen rensades, hängrännorna rensades, huset städades och fönstren på hus/altan 
tvättades, ett nytt fönster sattes upp på södra delen av östra väggen på huset, malde ner 
kvistar o grenar med kompostkvarnen , toan och bastun städades, planterade ut pelagoner 
i 4 blomlådor,började med breddning av södra bryggan samt allt annat som vi hann med.

Genmensamt avbrott mitt på dagen för grillning av korv och framåt kvällen kunde vi njuta  
av skönt bastubad och gemensam middag.

Vår skrammeln genomfördes i lugna västliga vindar mellan 2 till 5m/s, det kom 6 båtar till 
start, starten var gemensam med en bana på 8.79 Nm runt Galten, segrare blev Tommy 
Lindgren med sin Storscha, 2:a Robert Lood och 3:a Tomas Bratt.

På arbetskvällen den 12 juni var vi 10 arbetsvilliga, det var mulet och kallt men uppehålls 
väder, sågade och klöv ved,fortsatte med södra bryggan, satte lister invändigt på nya 
fönstret, rensade sly, slog gräs/vass på planen, rensade boule plan, rensade hängrännor och
mycket annat som vi hann med.



 

Midsommar, i år var det en väldigt välbesökt midsommar fest med kanske 70 medlemmar 
som deltog, festen startade på eftermidagen med att klä/resa majstången och därefter 
Boule turnering som Torbjörn , Inger o Hasse B kör varje år. Alla båtar måste ställa upp med
ett lag därefter är det utslagstävling med Torbjörn som hård domare i år vann lag ”Vågspel”
med Jenny, Marcus o Emelie. Framåt kvällen var vädret fortfarande  varmt, vi fick rum att 
sitta ute på altanen, det intogs snapsar och vi sjöng visor.

Kräftskivan var välbesökt i år ,bra väder med ca 40 medlemmar vid borden, det sjöngs och 
skålades långt in på natten

 

På arbetskvällen den 21 augusti var vi 12 vuxna, lagom stor anslutning. Vi jobbade med 
kapade/travade ved, rensade boule plan, fortsatte med södra bryggan men hann ej färdigt, 
nya fönstret målades ut o invändigt, rensade hängrännorna, planen/ängen slogs samt 
mycket annat.

Höst skrammeln genomfördes i växlande vindar (2-7 m/s) och en störtskur med 11 båtar till
start, banan 10.8nm innehöll mest halv o undan vind , Robert Lood med sin Viktoria skar 
mål linjen först efter 2,5 tim, Ola Jackobsson 2:a och Tomas Bratt 3:a

Glipens stenpirs projektet är klart och fungerade väl första året men den fick ingen 
islossning på sig så vi får se nästa vår .

Nu på hösten har vi planterat ett stort antal björkar på många ställen för att se de sattes en 
pinne alldeles intill får se hur många som tar sig.



Elen på bryggorna har fungerat bra utom några helger då säkringen har löst ut.

Toan  fungerar bra men en av utsugsfläktarna gick sönder under sommaren så det kommer
att sättas upp nya nästa år.

Vi har också haft dunkar för urinet på baksidan och det har fungerat bra.

En förstärkt Glipen kommitte var ute den 22 oktober och stängde ön dvs flyttade in 
bastubryggan, stöttade altan taket, tog bort vatten pumpen o tömde ledningarna, gjorde 
toan klar för vintern, tömde blomlådorna, rensade hängrännorna, tog upp 
räddningsstegarna och räddningsbåten samt mycket annat .

Nästa års jobb

Lyfta norra sidan av bastun o vedboden någon decimeter så att de hamnar i våg.

Börja på grillhus utanför södra gaveln på altanen

Göra färdigt södra bryggan

 Kolla kättingen på betong bryggan

Glipen kommitten var:

Tommy Lindgren                                                                                                                                       
Bosse Fredriksson                                                                                                                       
Susanne Fredriksson                                                                                                                                
Per Eriksson                                                                                                                                         
Monika Eriksson                                                                                                                                       
Marcus Lövdahl                                                                                                                                        
Jenny Lindgren                                                                                                                                 
Roger Seger                                                                                                                                        
Anders Lindbäck

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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