
Resebrev 17 - Massachusetts 
Måndagen den 20:e augusti!

Hej!!!

!!
Vi hoppas ni har och har haft en fin sommar trots rapporter 
om regn! Sommaren har varit varm och solig för det mesta på 
vår sida Atlanten. Vi tycker det varit mycket varmare i år än 
förra sommaren men det kan ju bero på att vi inte varit på 
sjön..!

I juni hade vi besök av kompisen Anders och det var 
jätteroligt. Vi tog oss ledigt och åkte runt med honom till flera 
olika ställen. Bland annat var vi till Maine igen, fast med bil 
denna gång! Vi har också fått besök av några långseglare på 
väg till olika ställen och det har gett oss uppmuntran att 
fortsätta med vår renovering.  
 !
Elvina står kvar på land och vi har intensifierat arbetet med att få henne klar. Hittills 
har vi lagt ner ca 1000 timmar på henne (sedan i juni-07) och många liter epoxi! 

!

!
!!!
!

Gunilla är ansvarig för arbetet på utsidan båten och Krilla för det ombord, en 
ganska rättvis fördelning har det visat sig. 
!



Där trimrodret satt är det nu en bit inplastad divinycell som följer skrovet bättre än 
lagningen vi tog bort. Skrovet är på god väg att få färg på sig också, lite spackling 
och slipning är det som återstår. Vattentankarna och septitanken är också nära 
klara och den nya kylboxen väntar på målning. !

 
Som alltid när man jobbar med en båt leder det ena till det andra och vi ska även 
måla om friborden då vi fått fler sprickor i gelcoaten under vintern och med vår nya 
botten vill vi inte riskera att få in vatten den vägen. En ny gasolbox ska göras och 
batterierna ska passas in plus en del andra jobb. Marina ägaren och flera av 
truckförarna har sagt att vi är de mest hårdarbetande människorna de träffat! Ska vi 
få något gjort så blir det ju så...!

Vissa dagar känns livet lättare än andra och vi har plan B, C och D nära till hands 
också... Vi är långt ifrån klara än men hoppas fortfarande komma i sjön i år. Nu är 
orkansäsongen dock i full gång så vi har inte panik än. Vi håller dock koll på vädret 
så vi vet om något kommer denna vägen.!

Ingen rast ingen ro! Vi återkommer när vi vet mer om livet framöver..!

Ha det bra! Gunilla och Krilla!
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