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Här kan du läsa om vad som hänt sedan förstudien och vad som är på gång inom
projektet Utveckling i Klövsjö.

I förstudien, Byggnation, undersöker vi möjligheterna för ett företagshus samt ett alternativt
boende för äldre, som vill ”flytta hemifrån”. Avsikten med företagshuset är bl.a. att skapa fler
arbetstillfällen som inte är säsongsberoende, men även att konstruera ett flexibelt hus för flera
verksamheter. Vi behöver därför veta vilka behov som finns, så att vi kan ta hänsyn till olika
önskemål redan på ritbordet. Om ni redan nu vet att ni är i behov av lokaler/inneytor i centralt
läge så hör av er så snart som möjligt.

I förstudien, Vägar, kommer vi att se över möjligheten att förkorta vägsträckan Klövsjö – Skålan.
Vi kommer även att fortsätta arbetet med Klövsjös väglyse- och vägföreningar, för att hitta den mest
hållbara lösningen, såväl ekonomiskt som personmässigt. Vi ska dessutom verka för en gångväg
mellan byn och Katrina stugby samt en bättre planerad korsning vid infarten till Katrinaområdet.
Detta eftersom vi på området mitt emot vill etablera en företagspark.
Välkommen Klövsjö
Byggservice!

Vid enkätundersökningen och de olika projektmötena som genomfördes 2010 såg vi många goda
exempel på engagemang och vilja till delaktighet inom projektet Utveckling i Klövsjö. Vi hoppas på
samma goda uppslutning när vi nu går in i fas II. Ett annat exempel på engagemang och god
delaktighet i bygdens utveckling var den välvilja som företagare i Klövsjö visade då de möjliggjorde
köpet av kommunens lägenheter i Klövsjö, genom bildandet av av KlövsjöBo AB, där Klöveränge
Ekonomisk Förening äger 20 procent. En förutsättning för att klara detta åtagande, utan att hyrorna
rusar i höjden, är att alla lägenheter är uthyrda, vilket för närvarande inte är fallet.
Är du i behov av ett mindre boende i Klövsjö - hör av er till Svenne.

Ett önskemål som framkom i förstudien var att göra något åt alla tomma hus, och motverka trenden
av fler fritidshus, i Klövsjö. Nu är många av dessa och andra hus i byn på väg att säljas. Är ni i behov

av, eller känner ni någon som vill flytta till Sveriges vackraste by, hoppas vi att ni/de är på hugget!

För att få en bättre uppfattning om vilka behov och önskemål som finns när det gäller ”att bli
gammal i Klövsjö” vill vi genomföra en studiecirkel. Vi hoppas att ett antal Klövsjöbor önskar delta
för att diskutera och ventilera vilka behov av verksamheter och omsorger som är önskvärda.
Anmäl ditt intresse till Tord eller Svenne.

Till läsåret 2010/11 ökade antalet elever på Klövsjö skola markant, inte minst tack vare elva barn
från Skålan, vars föräldrar valde Klövsjö skola istället för Åsarna. Skolskjutsarna för dessa barn löstes
tack vare ett stort ekonomiskt bidrag från Hedvig Olofssons Stiftelse samt att KR Trafik ordnade med
buss och chaufför. Detta är dock ingen hållbar lösning i längden, vilket är en av orsakerna till den
planerade vägsträcksförkortningen mellan Klövsjö och Skålan, som vi hoppas kunna förverkliga inom
en icke alltför avlägsen framtid. Inför det stundande läsåret har vi arbetat för att lösa chaufförsfrågan, vilket vi endast delvis lyckats med. Hör gärna av er om ni har busskort och önskar hjälpa till
och samtidigt tjäna en liten extra slant på denna betydelsefulla insats för Klövsjö skolas framtid.

Min ambition är att kontinuerligt uppdatera informationen på denna hemsida så att ni genom denna
hemsida ska kunna vara någorlunda uppdaterade om vad som händer inom projektet.
Har ni frågor eller invändningar får ni gärna höra av er till mig på telefon 073 – 68 24 593 eller
skriva till tord@klovsjo.se

Med vänliga hälsningar
Tord

