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Två enkätundersökningar har genomförts. En bland turister där vi fick 100 svar och en
bland boende i Klövsjö där vi fick 155 svar, varav över 140 uppgav att de var boende i byn.
I topp på enkätundersökningen över önskade delprojekt hamnade att söka lösningar
på problematiken med tomma hus i byn. Därför har en inventering av dessa genomförts och de flesta fastighetsägarna har kontaktats. Vi har även haft kontakt med
kommunen angående försäljningen av kommunalhuset och gamla pensionärslängorna, som nu ligger ute för försäljning och lyckas vi inte tillsammans skapa ett
byägt fastighetsbolag finns en fara för att bostadsbristen i Klövsjö kommer att bli
ännu mer påtaglig.
Vi har inlett samtal med länsstyrelsen utifrån möjligheterna att få bidrag för de genomförandeprojekt som vi hittills haft uppe på dagordningen, däribland ett boende för äldre
och ett företagshus. Vi har inlett samtal med olika markägare för en ev. byggnation på
deras tomter. Målet är dock att bevara värdefull åkermark i så stor utsträckning som
det bara är möjligt utan att omöjliggöra utvecklingsmöjligheter.
Ett möjligt mål inom projektet, Utveckling i Klövsjö, skulle kunna vara att skapa ett
företagshus med integrerat boende för äldre. Avsikten med detta eventuella mål är
att de som kan och vill fortsätta att arbeta i någon omfattning ska kunna ges möjlighet
till detta, i någon av företagshusets verksamheter. En restaurang för turister och
klövsjöbor skulle också kunna fungera som matsal för de boende och anställda i
företagshuset. Exempel på tänkbara verksamheter är förutom restaurangen; turistinfo, post, frisör, massör, småbutiker, företag som arbetar med att ta emot order, sälja,
ge information via telefon och internet. Huset skulle också kunna fungera som
sambandscentral för olika verksamheter såväl inom byn som utanför. Även denna
byggnad skulle kunna ägas och förvaltas av det byägda fastighetsbolaget, vars
huvudsyfte skall vara att gagna hela byns utvecklingsmöjligheter.
Den mest aktuella frågan under våren har varit byns väglyse och vägnät. Eftersom
alla, mer eller mindre, använder samtliga vägar i byn önskar vi en samsyn kring
skötseln av dessa. Vi hoppas också att samtliga fastighetsägare betraktar säkerhetsaspekten som den viktigaste och att man därmed anser att vägbelysningen är hela
byns angelägenhet och inte enbart ett ansvar för dem som råkar bo längs en viss
vägsträcka. Om de flesta i byn, inklusive fritidshusägarna, kan betrakta problematiken
kring byns vägar och väglyse som en gemensam fråga kommer vi inte bara att
tillsammans bidra till Klövsjös utvecklingsmöjligheter och att minska risken för
allvarliga personskador.
(Resultatet av enkätundersökningarna finns att läsa på hemsidan, www.klovsjoby.se)

