Hur vill Klövsjöborna att Klövsjö by ser ut i framtiden?
Här nedan presenteras ett antal framtidsvisioner för Klövsjö by som de svarande fått värdera.

Framtidsvision A
Klövsjö by är en ort där man satsat starkt på boendet. Det har byggts mycket nytt och flera
kampanjer har lockat många människor att flytta till Klövsjö by. Satsningen på Klövsjö som
en ort där människor vill bo har förändrat byn. Vissa områden som tidigare var skog och mark
är nu bostadsområden. Hur ser du på denna framtidsvision?

Framtidsversion B
Klövsjö är en ort där man fortsatt att satsa starkt på turism. Det har byggts fler turistanläggningar
i och omkring Klövsjö by och flera kampanjer har lockat många människor att turista i området.
Satsningen på Klövsjö som en ort dit turister lockas har även förändrat byn. På vissa områden
som tidigare var skog och mark står nu istället t.ex. stugor för uthyrning.
Hur ser du på denna framtidsvision?
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Framtidsvision C
Klövsjö by är en ort där man satsat starkt på företagande inom olika branscher. Det har bland
annat byggts ett företagscenter inne i byn och ett antal andra byggnader i utkanten av byn.
Flera kampanjer har lockat olika företag att flytta till Klövsjö. Satsningen på Klövsjö by som
en ort som lockar till sig företag har förändrat samhället. På vissa områden som tidigare var
skog och mark ligger nu kontors- och distributionslokaler samt mindre tillverkningsindustri.
Hur ser du på denna framtidsvision?

Framtidsversion D
Klövsjö by är en ort där man satsat starkt på småskaligt ekologiskt jordbruk/odling. De flesta
lantbrukare har gått över till ekologiskt jordbruk och flera kampanjer har lockat människor med
intresse för ekologisk odling och livsstil att flytta till Klövsjö by. Satsningen på Klövsjö by som
en ort där småskaligt ekologiskt jordbruk/odling står i centrum har förändrat byn.Vissa områden
som tidigare var skog eller odlad mark används nu till ekologiskt lantbruk av olika slag.
Hur ser du på denna framtidsvision?
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Framtidsversion E
Klövsjö by är en ort där man satsat starkt på förbättrade kommunikationer. Flera busslinjer
med relativt täta turer på morgon och eftermiddag trafikerar Klövsjö. Detta ger turister ökade
möjligheter att ta sig till Klövsjö och de boende ökade möjligheter till arbetspendling utan att
vara bilberoende, vilket kanske även lockar till inflyttning. Hur ser du på denna framtidsvision?

Framtidsversion F
Klövsjö by är en ort där man satsat starkt på kulturhistoriskt jordbruk riktad mot turism. På många
gårdar erbjuds turister att bo och leva på lantgård på gammalt sätt. De får vara med och prova på att
slå med lie, hässja hö, köra häst, ta hand om korn, mala och leva fäbodliv, utan större resultatkrav.
Tillsammans erbjuder företagare i Klövsjö by också turister hela paket med kurser inom småskalig
ekologisk odling, gammaldags hantverk och olika boende-former. Denna kultursatsning har gjort att
byns särprägel kunnat bevaras, samtidigt som det blivit en viktig näring för Klövsjö by, då människor
lockas till bygden även sommartid.
Hur ser du på denna framtidsvision?
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Framtidsversion G
Klövsjö by är en ort där det mesta är sig likt. Under de senaste decennierna har det inte gjorts
några speciella satsningar vare sig när det gäller turism, boende, företagande, kommunikation,
lantbruk eller något annat. Antalet människor som bor i Klövsjö by är ungefär som idag eller
något färre och de flesta tycker att det är bra, eftersom bygden bör bevaras som den är.
Hur ser du på denna framtidsvision?

Framtidsversion H
De svarande hade dessutom möjligheten att formulera en egen framtidsvision för Klövsjö.
Den egna framtidsversion kunde vara något man befarade eller önskade. Här nedan
presenteras ett urval av dessa visioner:
- Turismen har försvunnit inom 10-15 år.
- Nya företag och familjer har flyttat hit.
- Klövsjö är en by där ungdomar har möjlighet att arbeta heltid så att de kan bygga och bo.
- Klövsjö är en by med ökad turism, fler arbetstillfällen, ett starkt äldreboende, fler sociala
inrättningar, men ändå en bevarad by och kultur.
- Vi ser till att byn inte gror igen. Var och en slår sina vägkanter och ängar från sly och
buskar och sjön är rengjord från gräs och alger.
- Flera småföretag har etablerat sig i byn på ett sätt som smälter in, tex. restaurang, frisör,
camping, småskaligt slakteri mm. Utanför byn har det etablerats ett större företagscenter och
tomtområden för "industri". Ett lokalt fastighetsbolag har byggt ett flertal hyreslägenheter i
attraktiva lägen. Många av de tomter som frigjordes med den nya översiktsplanen har
bebyggts med permanentvillor.
- Tygbiten har en filial i Klövsjö och en depå för begagnat, återvinning och reparation.
- Att vi ser möjligheter istället för problem och att vi oftare öppnar våra dörrar och möts.
Att vi inser att vi behöver varandra i denna by/kommun.
Andra åsikter som framkom under uppgiften med framtidsvisioner var till exempel:
- En stark utveckling är en avveckling. Klövsjö är unikt - låt oss bevara det!
- Utvecklingsarbete är bra i byn om det inte trampas på etc. Upplys ortbefolkningen i tid.
Ge och ta. Lår nej-sägarna få tid att ifrågasätta och ge allt tid.
- Nytänkande och förändringar är okej om det inte betyder att byns karaktär förstörs.

