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Nr 19 Oktober 2014
HÄNT SEN SIST!

HÄNDER PÅ HOTELLET

Det har varit en fin och varm sommar. Här har vi njutit av att kunna
sitta i trädgårdarna under långa
ljumma sommarkvällar.

Lite småfixande hinner vi med i höst.
Det blir ett nytt plank och målningsarbeten innan snön (förhoppningsvis)
kommer. Dessutom innehåller hösten
många veckor med olika teman i
Visby. Därför serverar vi grötfrukost
på GGN-helgen för alla MC-åkare
och Regnbågsfrukost vecka 46 under
Gotland Pride.

Men nu är det höst igen. Trädgårdarna går i vila. Men några rosor
blommar och håller ut; ofta ända
fram till jul!
Vi har fått en ny medarbetare. Henrik
är gårdskarl och den som klipper gräs
och räfsar löv och framförallt håller
ordning på vår
omfattande
sophantering.
Här tjärstryker
han vår lilla
bulhusbod.
Ett mycket
kladdigt jobb...
men någon
ska göra det!.

Sedan blir det julfrukost från den 28
november till den 19 december då
Visby har ”Allla tiders jul”!

”VAD GÖR NI
GOTLÄNNINGAR PÅ
VINTERN?”
Jo, det händer faktiskt forfarande att
vi får den frågan! Vårt svar är att det
finns hur mycket som helst att göra
på vintern. De flesta av våra bra
restauranger håller öppet, vilket är
lyxigt i en liten stad som Visby. Om vi
inte lagar maten själva, förstås. Gotland har Sveriges bästa lokala utbud
när det kommer till råvaror, så det är
en fröjd att plocka ihop till en mustig
höstgryta eller något annat gott.
Dessutom är vi duktiga på att organisera oss i föreningar. Det kan handla
om allt från välgörenhet till körsång,
till basket och svartkrutsskytte. För
att nämna några exempel.

Vår nya elbil! (Läs om den i miljörutan)

Det mesta är tillgängligt under
tillfälliga besök på Gotland. Berätta
vad du är intresserad av så hjälper vi
dig att hitta rätt kontakt.

VI PÅ HOTELLET
Nu är det läge att sitta framför brasan med en god bok. Bjerne tycker det är intressant att
läsa om kompositörer. Annabritta läser helst romaner från andra kulturer. Marina älskar
kokböcker. Lena läser och planerar för ett växthus. Susann gillar skrönor, Elcira tycker
om äventyr. Åsa läser deckare, Menette feel good-romaner och Carl slukar historiska
romaner.
BJERNE, ANNABRITTA, MARINA, LENA, SUSANN, ELCIRA, ÅSA, MENETTE, CALLE

TLAND?
VAD HÄNDER PÅ GO
Nu är det Ledlampor som gäller. Alla
Nu
är det Ledlampor
som gäller. Alla
11 oktober
Wisbymaskeraden
julbelysningar ska naturligtvis vara
julbelysningar
ska naturligtvis
vara
23 oktober
Simone
Moreno
Jazzklubben
LED
som kräver
minimalt
medpåenergi
LED som kräver minimalt med energi
–1 och
vi kan få
slösa med
ljus hela
november
Extreme
running
– och vi kan få slösa med ljus hela
december.
14–16 november Gotlands tryffelfestival.
december.
12–15 december Medeltida jul
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SPECIALERBJUDANDE

MILJÖRUTAN

• Vi fortsätter med vår populära
helgrabatt, med upp till 30% av
ordinarie pris!

Förra hösten köpte vi en biogasbil. Nu
har vi dessutom köpt en ny elbil för våra
transporter.
Skåpbilen går 12 mil på en laddning,
vilket räcker bra för oss. Det känns bra
att köra på gotländsk vindkraft!

Hotell S:t Clemens, Smedjegatan 3, 621 55 VISBY

• ”Otendagskaffi”med saffranspannkaka, grädde och salmbärssylt
serveras varje lördag eftermiddag.
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+46 (0)498 21 90 00
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www.clemenshotell.se

