Några tankar och reflektioner från projektledaren
Rom byggdes inte på en natt!
Inte heller kan vi förändra Klövsjö i ett slag för att anpassa vår bygd till de
krav som ställs på en hållbar landsbygd i Norrlands inland under 2000-talet.
Förändringens vindar har givit nya samhällsstrukturer som markant försvårat
små orters möjligheter att behålla sociala service m.m.
Men tänk om vi kunde hjälpas åt att skapa en hembygd, som bygger på de
behov och önskemål som dagens och morgondagens Klövsjöbor ev. ställer,
samtidigt som vi tillvaratar och förädlar den kulturskatt som våra förfäder
efterlämnat .
För att lyckas med detta behöver många viljor samverka. Och även om vi inte
kan förvänta oss klartecken från varje individ och organisation, krävs både en
allmän vilja och ett utbrett engagemang för att nå framgång. Med andra ord,
att många ställer sig bakom och är beredd att göra en insats inom det utvecklingsarbete som påbörjats.
Kraven på god service, bra vägar, elektroniska kommunikationsmöjligheter etc.
är betydligt större idag än förr, då mycket av det som skapades byggde på
ideellt arbete. Under de projektmöten som genomförts sedan starten 2010 har
det dock framkommit, framförallt när det gäller skötseln av byns vägnät, att man
hellre betalar för det man önskar än att man gör ideella insatser. Detta trots att
dessa arbeten är skattefria och skulle gagna både samhörighet och gemenskap.
En möjlig orsak är tidsbrist, en annan är upplevelsen av att det är för få som
bidrar och "drar sitt strå till stacken". Följden blir att behovet av kapital för att
avlöna de som ska göra jobbet åt andra ökar väsentligt, vilket i sin tur kräver en
ny, mer affärsmässigt inriktad byorganistion.
För någon måste ju betala för alla tjänster och frågan är om byn är tillräckligt stor
för att kunna bära alla kostnader utan att tillföra ideella insatser? Frågan är om
det ena måste utesluta det andra eller om det i framtidens Klövsjö rent av ska
finnas en möjlighet att antingen betala eller arbeta av den ev. "bykasseavgiften".
För Klöveränge ekonomisk förening
Tord Nordin

Mera information på:
www.klovsjoby.se
eller genom Tord på tfn:
073 - 682 45 93
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Utveckling i Klövsjö
Händer det något?
- Ja, det har hänt en hel del även om allt inte kan ses med blotta ögat.
I detta infoblad presenteras ett urval av de pågående projekten som
bedrivs inom ramen för Utveckling i Klövsjö.

Fiber i Klövsjö - ett prisvärt alternativ
Nyligen delade vi ut ett informationsblad kring Klövsjös fiberprojekt och
reaktionerna lät inte vänta på sig, vilket vi tycker är positivt. Det gör nämligen att vi får en möjlighet att förtydliga det som ev. lett till misstolkningar, trots våra intentioner att undvika just detta. Dessutom hade en liten
tryckfelsnisse varit framme, vilket gör en rättelse nödvändig (se nedan).
Här följer en kort sammanfattning av de priser som gäller:
- Medlemsavgiften i Klövsjö byfiber för 2013 är 500 kr per fastighetsägare.
- Insatsen i bynätet kommer att kosta 6 000 - 9 500 kr per fastighet.
- Sedan tillkommer en fast månadskostnad som beror på vilka bredbandstjänster du önskar nyttja samt vilken tjänsteleverantör du väljer. T.ex. kan du
de fem första åren betala 563 kr/mån för internet 10/10 Mbit/s, telefoni och
18 TV-kanaler. Därefter ca 376 kr/månad för samma paket.
Jämför gärna med vad ni betalar idag!
Vid en prisjämförelse med Telia, via ADSL, är månadskostnaden för motsvarande
bredbandstjänster 567 kr. Om vi ansluter vårt fibernät till Telia/Skanova skulle
priset vara ca 517 kr/månad i minst sju år. Ändå är det inte enbart på lång sikt som
ServaNet/BTEA är ett ekonomiskt försvarbart alternativ. Även kontantinsatsen per
fastighet blir minst 5 000 kr lägre om vi bygger med hjälp av BTEA/ServaNet istället
för Skanova/Telia.

För mer information och fler prisexempel - se hemsidan: www.klovsjoby.se
Klövsjö fiberförening i samarbete med Klöveränge eko. förening

Mera som är aktuellt just nu!

Organisationsförändringar

Kulturmiljön
Tack vare medel ur projektet "Attraktiva Berg" har vi fått en möjlighet
att framhäva det öppna kulturlandskap som är och har varit ett kännetecken för Klövsjö. Röjningsinsatserna har redan inletts och vi hoppas
ni tycker det ser bra ut och att ni stöder initiativet genom att lämna
in det kontrakt som vi skickat ut via bladet "vacker vy eller bara sly".

Medlemskap i Klöveränge ekonomisk förening
Redan för ett år sedan väcktes förslaget om att skapa en byorganisation som kunde samordna och företräda Klövsjö by inom ett flertal
viktiga områden, däribland att säkra den sociala servicen i Klövsjö.
Klöveränge eko.förening blev till sist den förening som ni klövsjöbor
ansåg mest lämpad för att axla detta ansvar.

Vi vet att några reagerat negativt på att vi satt upp villkor för denna åtgärd, men om vi inte på något sätt kan garantera en hållbar lösning blir
ju insatsen som ett slag i luften och för sådant får man inte bidrag.
Kan vi däremot, under några års tid, hålla nere återväxten kommer rotsystemen att torka ut och därmed får vi ett mera bestående resultat.

Som ett led i denna omorganisation har vi reviderat Klöveränges stadgar, utökat styrelsen till 15 personer med 5 suppleanter, vilka i sin tur
kommer att ingå i olika arbetsgrupper med olika ansvarsområden.

Hembygdföreningen i samarbete med Klöveränge eko.förening

Även om grunden därmed är lagd för att Klöveränge skall kunna fungera som föreningen för alla med intresse av Klövsjös framtid, saknas
fortfarande den viktigaste förutsättningen för den demokratiska processen - nämligen medlemmarna!
Vi hoppas förstås att många vill vara delaktiga på ett eller annat sätt i
det fortsatta utvecklingsarbetet. Alla ska känna sig varmt välkomna
oavsett det handlar om enbart ekonomisk stöttning eller, vilket vi
hoppas, även ett personligt engagemang.

Klöveränges styrelse 2013
Linda Sahlén, ordf.
Svenne Persson, ekon.
Cleas-Göran Johansson
Torgny Svensson
Ungdomsråd:

Peter Dahlbäck, v.ordf.
Tor-Erik Westvik
Erik Olsson
Martin Danielsson
Zara Grubb

Julia Lindgren, sekr.
Marie Svelander
Eva Jonsson
Anna Nordin
Herman Miller

Suppleanter:
Lina Dillner

Sven Bromeé
Erika Dillner

Mattias Ahlberg
Anna Magnusson

Anm.
Linda Sahlén har varit Klöveränges ordförande sedan 2010 och gjort ett
föredömligt arbete. Linda brinner fortfarande för Klövsjös utveckling och vill
gärna sitta kvar i styrelsen. Vi arbetar dock på hitta en ny ordförande som
önskar vara med och bygga upp den nya byorganisationen i Klövsjö.

Till medlem i Klöveränge eko.för. antas alla som vill verka för Klövsjös
bästa. Medlemsinsatsen är 500 kr (vilken återbetalas vid ev. utträde).
Medlemsinsatsen i Klöveränge eko. förening är 500 kr och betalas till
bankkontonummer: 7871-12-00936 (inkl. clearingnummer).
Om du saknar postbox i Klövsjö, men vill ha information om byn och
våra projekt kan du skicka ett mejl till: tord@klovsjo.se
Info finns även på www.klovsjoby.se och www.issuu.com/klovsjo
Har du en idé om hur vi kan göra Klövsjö ännu bättre, attraktivare,
trivsammare, etc? Förverkliga då dina idéer tillsammans med andra.
Genom Klöveränges olika informationsmöjligheter når vi ut till fler
och kanske leder detta till ännu ett nytt projekt. - Hör av dig!

