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Arbetshelgen 8-9 maj

Vi var 20 vuxna och 4 barn som jobbade på arbetshelgen, hyfsat väder med delvis sol, bra  
tillslutning, fast vi skulle hålla avstånd i corona tider men många har fått en eller två spruter

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, Byggde vidare på grillhuset med lite lister, toan och bastun städades, gjorde i 
ordning blomlådor som sen Maria Seger planterade olika blommor o grönsaker i, Ny maskin
hall gjordes av gamla toan som förlängdes samt fick bredare dörr så att det går att köra in 
nya slåttermaskin. Vi påbörjade inglasningen på södra bryggan.  Sly och grenar samlades 
ihop samt allt 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.

Vår skrammeln genomfördes i lätta vindar mellan 2 till 6m/s, det kom 7 båtar till start, 
starten var gemensam  och segrare blev Stefan Bergkvist , 2:a Göran Östman och 3:a 
Tommy Lindgren.

Betong bryggan  Under våren gjorde vi en kontroll av betongbryggans kättingar och var 
betongklumparna ligger, kättingarna såg hyfsade ut men klumparna ligger tokigt framför 
allt de på östra sidan, vi ska nu få till bättre fästen nere i leran till nästa år. Tack Niklas för 
gott dyk jobb nere i den obefintliga sikten i vattnet.



På arbetskvällen den 17juni var vi 17 arbetsvilliga, det var bra väder, Fortsatte med 
maskinhallen , Tillverkade bänkar på södra bryggan, jobbade med grillhuset, rensade sly, 
Det var så mycket vatten det gick ej att slå gräs/vass på planen, rensade boule plan, 
rensade hängrännor och mycket annat som vi  hann med. 

Midsommar, i år var det något färre på midsommar festen med kanske 30 medlemmar som
deltog, festen startade inte på eftermiddagen med den sedvanliga Boule turneringen då vi 
ställde in den på grund av Coronan.  Framåt kvällen var vädret fortfarande  varmt, det blev 
en skön kväll på altanen där det intogs en del snapsar och vi sjöng visor till de.

Kräftskivan  I soligt och skönt väder åt vi kräftor och sjöng lite med ca 30 medlemmar vid 
borden en fin tradition och det märks att vi blir äldre för det går lugnare till nu mer. 

På arbetskvällen den 18 augusti var vi 10 vuxna, bra anslutning med tanke på Corona. Vi 
jobbade med kapade/travade ved, rensade boule plan, gjorde bord till södra bryggan  , 
rensade hängrännorna, planen/ängen slogs med nya slåtterbalken som fungerade bra och 
med två röjsågar samt mycket annat.

Höst skrammeln genomfördes i skiftande vindar (1-11 m/s) och med 12 båtar till start, 
banan innehöll lite kryss o undan vind  alltså mest halvvind, Ola Jakobsson skar mål linjen 
först efter lite över 2 tim segling, Tommy Lindgren 2:a och Magnus Holmberg 3:a

Glipens stenpir  vid södra udden fungerade väl även i vintras då islossningen nog kom från 
nord så än så länge har vi inte haft någon kraftig islossning från sydväst sen vi gjorde 
stenpiren.



Elen har fungerat bra i år 

Toan  fungerar bra, men vi har haft dunkar för urinet på baksidan och det har fungerat bra 
och det tackar vi Torbjörn för som har varit lite av en hus tomte även i år.

Glip värdar  Under 6 veckor hade vi värdar som kollade så allt fungerade där ute med  toan
och allt annat och det fungerade bra. Så det blir en fortsättning.

Glipen stängning 

En förstärkt Glipen kommitte var ute den 23 oktober och stängde ön dvs flyttade in 
bastubryggan, stöttade altan taket,tog ner flaggorna, tog bort vatten pumpen o tömde 
ledningarna, gjorde toan klar för vintern, tömde blomlådorna, rensade hängrännorna, tog 
upp räddningsstegarna och räddningsbåten. I år har vi satt upp ca 60m hönsnät för att 
rädda hus o träd från Bävern som dyker upp då o då.

Nästa års jobb

Fortsätta med att sätta upp plåttak på grillhuset

Förankra betong bryggan bättre i norra delen

Sätta upp plasttak på altan nr 2 på södra bryggan

Skaffa en ny räddningsstege som ska placeras i syd västra hörnet av hamnen.

Fortsätta med vecko värdar under juli

Börja med ett dusch rum vid bastun

Glipen kommitten var:

Tommy Lindgren                                                                                                                                       
Bosse o Susanne Fredriksson                                                                                                                 
Per o Monika Eriksson                                                                                                                             
Peter o Tina Larsson                                                                                                                                
Roger o Maria Seger                                                                                                                                
Anders Lindbäck                                                                                                                                       
Peter Överström                                                                                                                               
Jonas Ekström

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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