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HÄNDER PÅ HOTELLET
Vintermånaderna ägnar vi som
bekant åt att renovera. Det finns
mycket att göra på sådana här gamla
fastigheter. Vi måste välja och prioritera mellan allmänna utrymmen och
rum. Det här året valde vi kök och
reception, och var riktigt flitiga när
hotellet höll stängt under helgerna.
Köket har totalrenoverats och är nu
snyggt och lättarbetat. Marina är
mycket nöjd!
Receptionen har målats, fått nya
tapeter och nya lampor i retromodern koppar. Vi lyckades också korta
disken en meter så att fler får plats
att sitta.
Alla hantverkare har varit fantastiska
och jobbat både vardagar och helgdagar för att vi skulle hinna klart tills
gästerna återvände i januari. Men vi
jobbar fortfarande med två rum…
Vi skulle bara fixa till lite, men som

vanligt – vi slutade inte riva förrän vi
var nere på jordgolvet.

VÅRKÄNSLOR!
Nu är det vår – fåglarna sjunger,
blåsipporna blommar och det blir
varmare varje dag. Vi har putsat alla
fönster och trädgårdsmöblerna kommer fram till påsk. Varför inte komma
och ta ett dopp? Det blir riktigt skönt
om man besöker Visby sockenbastu
innan man hoppar i Östersjön.

ALMEDALSVECKAN
En fantastiskt intensiv vecka för alla
som är nyfikna på vad som händer
i samhället. Vi har evenemang i S:t
Clemens ruin och våra trädgårdar.
Salladsluncher och café. Hotellrummen är bokade men det finns tider
kvar i trädgård och ruin att hyra,
och det är hög tid att bestämma sig.
Kontakta oss!

VI PÅ HOTELLET
Musik är viktigt för oss alla på olika sätt. Carl, Annabritta och Bjerne sjunger i kör och
Bjerne har ett Dixieband. Oskar, 6 år, har börjat med trumpet. Sjunger hemma gör de flesta och lyssnar på musik gör alla. Men vi har lite olika smak. Nu har vi gjort en Spotifylista
där var och en har fått med en favorit! Den finns på hemsidan www.clemenshotell.se
BJERNE, ANNABRITTA, MARINA, LENA, SUSANN, ELCIRA, ÅSA, MENETTE, CALLE

TLAND?
VAD HÄNDER PÅ GO
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14–17 maj Öppna Ateljéer. En av Sveriges största
konstrundor. Läs mer på oppna-ateljeer.se
20 maj orkidévandring på Stora Karlsö

SPECIALERBJUDANDE

MILJÖRUTAN
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Vi är nu utvalda att vara ett av 14 Nearly
Zero Emission Hotels i Europa! Vi har ett
spännande år framför oss. Och mycket
att göra för att uppnå målet.

Fyller du
eller någon i
ditt sällskap år?
Säg gärna till oss, för det vill vi fira!
Alla födelsedagsbarn får tårta!

Vi har även utbildat andra hotell på ön i
att städa utan kemikalier. Det är nog en
av de viktigaste miljöinsatserna vi gör!

Hotell S:t Clemens, Smedjegatan 3, 621 55 VISBY
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+46 (0)498 21 90 00
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www.clemenshotell.se
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