
        

Välkommen till arbetsdagar, 16 – 22 april, våren 2020 

Skall det bli ännu en grön vinter här på Öland? Idag när solen lyser från blå himmel på gröna 
gräsmattor och termometern visar på flera plusgrader känns snö och kyla väldigt långt bort.  
Snarare går tankarna till vår, värme, grönska och en ny säsong på Klintagården. 

Så här i början på ett nytt år har många almanackan framme för att planera det som komma 
skall. Passa då på att skriva in arbetsdagar på Klintagården.  

I år kommer vi fortsätta måla våra stugor. När vädret tillåter tar vi fram färgen och övrig 
utrustning för att göra stugorna fina.  

24 april öppnar gården för säsongen och arbetsdagarna är då avslutade. Servicehuset har 
öppnats. Stugor, rum och vandrarhem är städade. Vatten finnas i kranar och campingen 
iordningställd. Gräset klippt, flaggorna hissade och gården krattad.  

Som så många år tidigare har alla ni trogna volontärer utfört de olika uppgifter som skall 
ordnats inför öppnandet av gården. En del uppgifter har passat några och andra uppgifter 
passat andra. På så vis har vi kompletterat varandra och fått känna både glädje och 
gemenskap tillsammans på Klintagården! 
 
Uppgifter att utföra i vår;  

• Ställa i ordning campingen och placera ut husvagnar 

• 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 underhåll, där det behövs  

• Röja bland buskar och snår 

• Dela gemenskap och god mat 

• 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! 
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