Trafiksäkerhet, Klövsjöanda, företagshus och boende för äldre m.m.

Exempel på förslag som framkom:
- Framåt i andra tider.
- Se optimistiskt på framtiden.
- Sammanhållning och engagemang.
- Överlevnad genom utveckling.
- Möjligheter för alla.
- Utveckling och framtidstro med
kulturmiljö i bakfickan.
- Utveckla Klövsjö för framtiden.
- I Klövsjö hjälps vi åt att trivas.
- Ta saken i egna händer.
Projektledaren tog sig friheten att sammanfatta alla kloka förslag på en gemensam Klövsjö-anda med
devisen och platsvarumärket, "Klyftiga Klövsjö gör det tillsammans".

Alla som fyllde i enkäten fick möjlighet att, med egna ord, fullfölja ett antal meningar om Klövsjö.
Här nedan följer ett mycket litet urval av alla skrivna meningar, helt utan någon rangordning:
Ett av de viktigaste skälen att jobba med utveckling i Klövsjö är ...
- att visa turistbranschen,
politiker och tjänstemän samt andra myndigheter att vi är en viktig part att samarbeta med.
- att de som bor här blir kvar och att andra kan komma att flytta in.
- att visa att byn har framtiden för sig.
- att folk ska tycka att Klövsjö är intressant och givande.
Jag är emot åtgärder som syftar till att ...
- öka invånarantalet utan urskiljning. Det är viktigt att de som flyttar hit kan försörja sig,
- tvinga. Man måste leta argument för att övertyga.
- byn blir ett fritidsboendeområde.
- helt raserar Klövsjö kulturhistoriska värde.
Det största problemet med Klövsjö är ...
- avundsjukan, missunnsamheten och oviljan att se byns placering i ett större sammanhang.
- att många hus blir tomma när de äldre inte längre kan bo kvar.
- att alltför många hushåll inte vill bidra till väglyset.
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Det bästa med Klövsjö är ...
- att det finns stora möjligheter.
- lugn och ro.

- de positiva tongångarna som kanske kommit de senaste åren.
- mixen av gammalt och nytt.
- naturen, fjällen och sjön.

Det gör mig ledsen att ...
- att många hus står tomma.
- att byns skola är hotad.

- att så många i Klövsjö sitter ensamma i sina hus.
- Klövsjö har ett så lågt barnfödande.
- folk inte drar åt samma håll.

Det gör mig glad att ...
- att återse byn.
- eldsjälar söker möjligheterna.

- Klöveränge tagit tag i problemen och verkar för en förändring.
- nya barnkommer till och lukten av kogödsel.
- se nya företag/företagare etablera sig.

En av de viktigaste orsakerna till att skydda Klövsjö mot en alltför omfattande framtida exploatering
och bevara Klövsjö samt dess omgivningar är ...
- att behålla byns särprägel, samtidigt som
marknadsföring, öppenhet och företagsamhet är viktigt i ett modernt Klövsjö.
- att bevara det som är unikt och utveckla det unika med t.ex. rastplatser där det unika syns.
- att framtidens besökare vill komma till en bygd som har en riktig själ.
- att i möjligaste mån undvika att bygga på användbar jordbruksmark.
- att bevarandevärdet är högre än exploateringsvärdet.

Anm. Avvikelser finns med avseende på kön, ålder, härkomst, sysselsättning och familjesituation.
Variationerna är dock små och urvalet är för litet för att kunna säkerställas statistiskt.

