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Aktuellt just nu!
Klövsjö skola
På kommun fullmäktigemötet i november avgör kommunens politiker Klövsjö
skolas framtid. Vid negativt beslut står vårt hopp till Skolinspektionen från vilka
vi snart bör få ett besked på vår ansökan om att bedriva friskola från och med
höstterminen 2014.
Förrättning
Inventeringen som ska ligga till grund för varje fastighets andelstal i byns
vägar och väglyse är nu avslutad. Under hösten kommer Lantmäteriet att
bearbeta dessa uppgifter. När nästa sammanträde för fastighetsägarna
äger rum är ännu oklart. Projektet skall dock vara avslutat och redovisat
senast i september 2014.
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Har du en idé om hur vi kan göra Klövsjö ännu bättre, trivsammare, eller dyl.?
Förverkliga då dina idéer tillsammans med andra. Genom Klöveränges olika
informationsmöjligheter når vi ut till fler. Hör gärna av dig!

Utveckling i Klövsjö
Aktuellt just nu!

Röjardag
Lördag den 7 september kl. 9.00 - 13.00 anordnar Klövsjö Hembygdsförening
en allmän röjar- och arbetsdag inom projektet Kulturmiljö i Klövsjö.
Kom, trivs och träffs i glada vänners lag, samtidigt som du gör en insats för
Klövsjö by. Genom denna dag hoppas vi kunna göra ytterligare en insats
för att bevara den unika och välkända öppna kulturmiljön i Klövsjö.
Vi bjuder på fika och vill gärna veta hur många vi blir. Hör därför gärna av dig
till Else-Britt (0682 - 213 32, 073 - 065 83 88) eller till Lisbeth (0682 - 210 83,
076-819 72 32) när du vet att du kan delta. Meddela också om du kan bidra
med redskap/maskiner typ röjsåg, motorsåg, traktor med vagn etc.
Vi startar och avslutar arbetsdagen på Tomtangården.

Klövsjö Fiber
Vår förhoppning är att grävningen av byfibernätet kan komma igång under
hösten. Det vi behöver för detta är påskrivna markägaravtal för de marker
där vi planerar lägga byfibernätet. Detta dokument kommer att skickas ut till
alla berörda under vecka 35. För mer information - kontakta Micke Andersson
(070 - 279 73 93) eller Tord Nordin (se kontaktuppg. på sista sidan).
Du har även möjlighet att få svar på dina frågor om du kommer till Klövsjö
Fiberförenings årsmöte på Föreninga torsdag den 5 september, kl. 19.00.

Klövsjös nya samverkansorganisation

Samarbete och samordning
Under många år saknade Klövsjö ett byaråd eller en motsvarande organisation som kunde bevaka byns intressen och driva allmänna utvecklingsfrågor.
Representanter för byns föreningar fick i uppgift att ta fram en lösning på
problemet och i januari 2013 utsågs Klöveränge ekon.förening till Klövsjös
nya samverkansorganisation. För att kunna axla detta förtroendefulla ansvar
reviderades Klöveränges stadgar till det ordinarie årsmötet i mars 2013.
Den nya styrelsen fick sedan i uppdrag att ytterligare justera den nya
byorganisationens stadgar fram till det extra årsmötet under hösten 2013.
Även om Klöveränges styrelse fått byföreningarnas mandat vore det önskvärt att man även fick känna de enskilda bybornas förtroende och stöttning
i alla de viktiga utmaningar som man nu står inför.
För att kunna representera bybornas åsikter är varje persons dialog med
styrelsen mycket viktig. Styrelsen är därför tacksam för varje person som hör
av sig med idéer och konstruktiva åsikter. Ett av de förslag som inkommit är
ett namnbyte från Klöveränge ekon.förening till Klövsjö Byaråd alternativt
Klövsjö byförening. Vi vill gärna höra din åsikt i både denna och många
andra frågor, så välkommen att höra av dig!

Medlemskap i Klöveränge ekon. förening

En omdiskuterad fråga
Ytterligare ett sätt att visa delaktighet och sitt stöd för Klöveränge som
Klövsjös nya samverkansorganisation, oavsett framtida organisationsnamn,
är vilka som kan bli medlemmar och hur man blir det.
Enligt nuvarande stadgar kan alla som vill verka för Klövsjös bästa antas
som medlemmar. Medlemsinsatsen är 500 kr, vilken inbetalas genom en
överföring till kontonummer: 7871-12-00936 (Swedbank). Är du osäker
kan du även komplettera din inbetalning med ett mejl eller brev till kassör
Svenne Persson (se kontaktuppgifter på sista sidan).

Klöveränge ekonomisk förening 2013
Medlemsinsatsen är ett engångsbelopp som återbetalas på begäran vid ett
eventuellt utträde.
Styrelsen:
Linda Sahlén, ordf.
Tor-Erik Westvik
Eva Jonsson
Torgny Svensson
Zara Grubb *

Julia Lindgren, sekr.
Marie Svelander
Erik Olsson
Martin Danielsson
Herman Miller*

Svenne Persson, kassör
Claes-Göran Johansson
Anna Nordin
Vakant
Vakant

Extra årsmöte för Klöveränge ekonomisk förening
Oavsett du är medlem i Klöveränge ekon.förening eller inte, hälsar vi alla
hjärtligt VÄLKOMMEN till det extra årsmötet. Vi bjuder på fika. Plats o. tid:
Föreninga, söndag den 15 september, kl. 18.00.

Suppleanter:
Lina Dillner*

Sven Bromée
Erika Dillner

Mattias Ahlberg
Anna Magnusson

Valberedning:
Jonas Zakrisson

Tord Nordin

Nils Kjellsson

Då presenteras bl.a. styrelsens reviderade förslag till stadgar och valberedningens förslag på ny ordförande samt fyllnadsval på vakanta platser. Namnförslag
har inkommit till valberedningen, men vi tar gärna emot fler förslag.

Revisorer:
Ia Johansson

Vakant

Anm. För att Klövsjö by skall vara representerade i destinationsbolaget beslöt
styrelsen i maj 2013 att köpa en aktiepost i Destination Vemdalen AB.

*) Bildar tillsammans Klövsjö Ungdomsråd, som alltid ska ha minst
två representanter i styrelsen för Klöveränge ekon. förening.

