
                
               

Välkommen till arbetsdagarna våren 2019, 11-17/4 

Så här långt har det varit en ganska grön, mild och torr vinter på Öland. Kanske att det så 
kommer förbli, även om det idag är ett tunt vitt täcke. För vem minns väl den snö som föll i 
fjol, ända in i april. Vilket gjorde att vi nästa fick skjuta på öppnandet. 

I år planerar vi för att öppna gården till påskhelgen och då skall arbetsdagarna vara 
avslutade. Då har vi städat ur och öppnat upp servicehuset, stugorna och vandrarhemmen. 
Vatten finns i kranarna och campingen är iordningställd, gräset klippt och gården krattad.  

Till säsongen 2019 har det inte genomförts så stora synliga projekt som tidigare år. Några 
nya elstolpar, lite kabeldragning för bättre WiFi och diverse mindre underhåll har ändå blivit 
åtgärdade. Men när värmen kommer och vädret tillåter tar vi fram målartvätt, färgskrapor, 
penslar och ny färg till våra byggnader. Då fortsätter vi med utvändigt underhåll av stugor 
och byggnader. 

Som tidigare år finns det även i år olika uppgifter som skall utföras inför öppnandet av 
gården. En del uppgifter passar några och andra uppgifter passar andra. På så vis 
kompletterar vi varandra och får känna både glädje och gemenskap tillsammans på 
Klintagården, vår gård! 
 
Att göra; 
  

• Ställa i ordning och placera ut husvagnar på campingen 

• Städa och förbereda Servicebyggnaden för campinggästerna 

• Koppla på vatten och avlopp i stugor och byggnader 

• Städa ur och bädda upp i stugor och rum 

• Snickeri och målningsarbeten, där det behövs.  

• Röja bland buskar och snår 

• Dela gemenskap och god mat, vid festkvällen. 

• Med mera, med mera … 
 
 
Välkommen att vara med så mycket du orkar och kan. Klintagården står för mat och husrum  
medan du står för arbetsinsatsen. 
Kommer du en dag eller är här flera dagar önskar jag att du meddelar mig.  
 
Har du inte möjlighet att vara med under arbetsdagarna finns det andra tillfällen för en 
hjälpande hand. Välkommen att höra av dig! 
 
Önskar er allt gott! 
 

Mikael Båge 

070 547 22 40  
mikael@klintagarden.se 
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