
 

Höst 
Snön har klätt gården i vitt. Regnet har fyllt diken och 
skapat porlande bäckar. Stormvindar har vinit i knutar-
na och skapat oreda. Men novembersolen har även 
värmt oss.  Det har bjudits på varierande väder denna 
höst som nu övergår i vin-
ter. Även om det inte varit 
så mycket aktiviteter på går-
den så har dagarna passerat 
med en väldig fart och det 
är dags att summera året.  
 

 Skördefesten 
Det blev en fantastisk avslutning på årets säsong. Skör-
defesten överträffade allas våra förväntningar. Rum, 
stugor och campingen var välfyllda. Restaurangen var 
välbesökt och grillbuffén blev fullbokad. I Oasen hade 
konstnärer och hantverkare förberett väggar och bord 
med vackra och färgsprakande tavlor, fotografier och 
andra alster för alla som var intresserade. Detta blev en 
fin inramning till lördagskvällens välbesökta konsert. Vi 
planerar för Skördefest på Klintagården även 2017.  
 

Planering och underhålla 
Efter skördefesten tog höstens arbetsvecka vid och det 
var dags att stänga gården för säsongen. Åter igen var 
det många villiga händer som ställde iordning camping, 
rum och stugor inför vinterförvaring. Det har även på-
börjats en del underhållsarbete av byggnader och ut-
rymmen för att få en bättre fungerande gård till nästa 
säsong. Planering av programmet och andra förbere-
delser för kommande sommar har även påbörjats un-
der hösten. 
 

Inför ett nytt år 
Tacksamhet och glädje för sommaren som varit är något 
som präglar all planering och förberedelser som nu på-
går.  

Välkommen till Klintagården, Öland. 0485 - 722 40 
www.klintagarden.se  info@klintagarden.se 

Tack till alla er som på olika sätt medverkat på Klintagår-
den. Nu blickar vi framåt mot nästa år med tillförsikt 

 

Vårens arbetsvecka 
Även om vi ännu inte skriver 2017 är det många tankar 
inför kommande säsongsstart och vårens arbetsvecka. 
Campingen kommer öppna 13 april, lagom till påsk. Där-
för blir arbetsveckan 6 - 12 april. Välkommen att anmäla 
dig, du som har möjlighet att vara med.  
 

Du som kan och vill måla 
I vår blir det en extra satsning på  utvändigt underhåll av 
våra fastigheter. Bland annat skall Oasen målas. Därför är 
du som kan och har möjlighet välkommen att vara med. 
Mer information kommer under våren. Välkommen att 
höra av dig. 
 

Besök gården i vår 
Kom, möt våren och boka ett rum 
under ”Öland spirar”. Boka bord 
och övernattning vid Morsdags-
buffén. Gör ett besök som för-
samling, styrelse eller mindre säll-
skap, för en weekend på gården. 

 

Hemsida och Facebook 
Att synas och höras på sociala media har blivit allt mer 
betydelsefullt. Därför försöker även vi finnas med för att 
informera om vad som händer på Klintagården. Platsan-
nonsen för sommarjobb finns nu på hemsidan. 
Följ oss på www.klintagarden.se och ”Klintagården” på       
Facebook.   
 

Kontakt 
Har du frågor eller funderingar kring Klintagårdens verk-
samhet. Tveka inta att kontakta mig på telefon 0709-
54722 40 eller via mail, mikael@klintagarden.se 

 

God Jul och Gott Nytt År! 
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