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GYMPA

Nytt år, nya möjligheter. Vi kan
lägga 2011 bakom oss och

summera året som gått. Det har
varit ett händelserikt år, både för

mig personligen men även för byn.

Tisdagar
19.30-20.30
Gymnastiksalen,
Klövsjö skola
Vecka 2-19

Klövsjöslagets comeback,
byggnationer och renoveringar på
flera håll i byn, ökat antal besökare,
fina utmärkelser till företagare från

Ledare: Karin Bromée
Avgift: 350kr./termin

byn m.m. Planeringen av aktiviteter
inför 2012 drog igång redan i
höstas och snart kommer ett
program fullt med roliga
evenemang och händelser

presenteras. God fortsättning!

///Lena Kjellsson

Klövsjö Väglyseförening INFO
Föreningen driver merparten av väglyset i
Klövsjö by, undantaget är lamporna längs
Klövsjövägen som ägs av Svevia.
I höstas utfördes underhåll av föreningens
lampor, då bl.a. trasiga lampor byttes ut.
I samband med detta meddelades Svevia
om fel på deras lampor.
Målet är att byta ut trasiga lampor två
gånger till under denna vinter.
Nästa gång blir 4/2.
Kan Du hjälpa till 4/2 eller vill Du anmäla
en trasig lampa?
Kontakta Martin Danielsson, 070-217 52 40.

ÅRSMÖTE 5 Februari
kl.19.00 på Föreninga
Sedvanliga möteshandlingar.
OBS! Detta är sista dagen att lämna in
uppgifter om total avskjutning samt kalvvikter.

Välkomna!
/Styrelsen

Klövsjö Skifteslags
Samfällighetsförening
påminner om att 31/1 är sista dagen att
lämna in motioner till årsstämman som
enligt stadgarna hålls i mars månad.
Motioner lämnas i Box 254.
Var med och påverka!
Så här i årsmötestider är det viktigt att vi alla ställer upp
för framtiden. Vare det sig det gäller föreningar eller
politiska partier kan DIN medverkan göra stor skillnad.
Det är lättare än många tror!

Gå Kurs
i Klövsjö
• Vikingar och deras
färder

• Seder och bruk i
äldre tid
För information och
anmälan kontakta
Studieförbundet
Vuxenskolan,
0687-106 03 eller
eva.aslund@sv.se

INNEBANDY
fredagar 18-20
BÅGSKYTTE
onsdagar 18.30-21
Gymnastiksalen, skolan

ELEVER BERÄTTAR

Utveckling i Klövsjö

Renslakt 19 september
Klövsjöbarnen samlades på skolan klockan 8.00, sen åkte de till
Skålans bygdegård. Där barnen från Skålan anslöt. Sen for vi upp till
Glen. När vi kom fram var det regnigt, blött och blåsigt. Då kom Julia
och berättade vad man skulle göra.

Efter Julia hade berättat klart visade hon oss runt. I gärdet var det
jätte många renar. Efter vi hade tittat en stund gick vi och åt
grillkorv.

undersöker intresset för
byggande av
Trygghetsboende i Klövsjö.
En visionsgrupp bestående av Solveig
och Olle Dillner, Siv Johnsson, Reihdar
Kjellsson, Arne Nilsson, Kjell Nilsson,
Inga-Britt Morlind, Lena Morlind,
Lisbeth Svensson och Siv Zackrisson
kommer att dela ut en enkät till
samtliga hushåll med start vecka 3.
Vi räknar med att enkäten hinner
besvaras och samlas in under januari
månad och vi är mycket tacksamma att
du tar dig tid och besvarar 6 frågor
eller meddelar om intresse ej finns.
Båda åsikterna är viktiga!
Utveckling i Klövsjö
Ia, sammankallande

Sveriges vackraste by?

Till kommunen har det inkommit
Sen börja det spöregna ännu mera. Sen titta vi lite mera sen var vi så
blöta att vi var tvungna att åka hem.
Av: Moa och Per

en skrivelse som vill påtala att det
pågår en ”smygande förfulning” av
Klövsjö by. Insändaren nämner bl.a.
”åkrar får slya igen, byggnader som

POTATISBILEN kommer till Klövsjö
(parkeringen vid bageriet) Kl. 11
Torsdag, 2/2, 1/3, 29/3, 26/4, 10/5, 24/5, 7/6
King Edward, Gul mandel m.fl. 5 och 20kg förp.
Morötter, lök, solrosfrö, fodermorötter. Hjortron-,
lingon-, blåbärs-, hallon-, drottning- och tranbärssylt
(60% bärhalt). Fr.o.m. 26/4 även sättpotatis.
Säljes från lastbil.

Allmänt
PROJEKTMÖTE
för
Utveckling
i Klövsjö

070-353 41 86

ligger spridda”. Kommunen kan
ingripa om det kommer in
anmälningar mot enskilda

fastighetsägare, men inte i detta fall
då insändaren syftar på hela byn.
Kanske kan detta bli en liten

tankeställare till oss alla, om vi vill

Hej alla Klövsjöbor!
Hembygdsföreningen
är i desperat behov av
nya styrelsemedlemmar,
om föreningen ska kunna leva kvar.
Är Du intresserad, kom in på Turistbyrån så
berättar jag mera!

Ann-Cathrin/Hembygdsföreningen

att byn ska leva upp till epitetet

27 februari
18.00
Föreninga
Väl mött!
/Tord Nordin

tävlingen blev Ingeborg Nordin som förutom äran även vinner ett presentkort på

Grattis och tack för ditt bidrag!

”Sveriges vackraste by”?
Skriver detta, dels för att föra vidare den
kritik som framförs av insändaren till
kommunen, dels för att jag har

Hädanefter kommer detta blad heta KLÖVSJÖBLADET. Vinnare i namnRestaurang Klövsjöfjäll.

förfaller, skrot och annat bråte

förhoppningar om att vi kan bättra oss.

”Ingen kan göra allt,
men alla kan göra något”
///Lena Kjellsson

