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Vintern 98/99 var mild. Av vad som kan utläsas av gästboken i huset på Glipen var
besökarna få denna vinter. Då det var planerat göra om invallningen och bygga bastu var
emellertid några tvungna att ta sig ut för att utföra mätningar. Det blev Göran,Hasse T
Thomas,Roger och ordförande Hasse S som vågade sig ut på isen för att göra mätningar så
att arbetet kunde planeras.
Städdagen var bestämd till helgen 29-30 maj. Städdagen var satt senare än tidigare år.
Båtägarna fick därför tid på sig att ställa i ordning sina båtar innan det var dags för
vårstädning. Vi tror att det var en lämplig tidpunkt för vårstädning då anslutningen var
mycket god.
Kalle – muddran från Kvicksund hade lovat att han skulle ha påbörjat med invallningen. Då
tyngdpunkten med städdagen var tänkt att vi skulle arbeta med bryggorm mm.

Kalle – muddran var dock sin vana trogen dvs han var försenad och hade inte kommit.
Förberedande arbeten påbörjade ändå. Locken på norr bryggan togs bort. Diverse
städningsarbeten utfördes. Det krattades, damerna städade stugan och toaletterna.

Helgen därefter var det dags att förbereda bastubygget. Vi var tvungna att markbereda och
gjuta plintar. Nu gick det åt maskiner och här fick vi som vanligt nytta av Hasse O. Hasse
hade lånat en flotte så att vi kunde ta över en av hans små grävmaskiner. Den här maskinen
var till mycket stor nytta för oss. Man fick även tillfälle att se hur en sån maskin då en av de
övriga seglarna försökte att köra maskinen.
Glipen värdinnorna grillade korv av alla de sorter och hade även medtagit öl. Det här
uppskattades då alla hade jobbat hårt och var hungriga. Vi får hoppas att det här blir en
tradition.
På kvällen samlades vi för gemensam måltid och där det bjöds möjlighet att utbyta planer
kring sommarens tänkta seglatser.

Midsommarafton var vädret så där. Vi var ett 50-tal som firade midsommar på altanen
Huruvida ”flickorna” hade med sig blomster till kudden när de gick till ”vila” kan vi som
glipen värdarna inte uttala oss om.

Bastu invigningen i samma veva som midsommar blev bastun färdig för att användas,vädret
och tempen var helt ok för bastubad så det badades under midsommarhelgen.
På midsommardagen startade arbetet med bryggorna det har pågått hela hösten och en jätte
insats har gjorts men som vanligt mycket vill ha mer så önskningarna har varit många om
hur det skall se ut, så här långt ser det bra ut och om vi hjälps åt så blir det bra.

Vid första besöket efter semestern kunde vi se att någon hade slagit av ”gräsplanen”, röjt
sly och vass kring bryggorna och uppe på ön. Det var Nils H som tagit några av sina sista
semesterdagar till att snygga upp på Glipen. Genom Nils H arbetsinsats var det snyggt på ön
resten av säsongen.
Kräftskivan avnjöts på altanen fullsatt som vanligt,mycket sång och trevlig stämning.
Vi har för vintern planer på att om isen bär och vädret är bra åka ut och fixa med våra
bryggor så vi kan segla lite mer under sommaren.
Vi tackar alla som på olika sätt hjälpt till att hålla vår ö och stuga i bra skick.
Hoppas på god anslutning under vinter och sommar år 2000. Tack alla!

