"Enda anledningen till att tiden finns är att
allt inte kan ske på en gång". ~ Albert Einstein

Utveckling i Klövsjö
För närvarande jobbar vi med många olika delprojekt parallellt. Vi vill här informera om det som är mest
aktuellt för närvarande. Förra veckan lämnade vi nämligen in vår ansökan om bidrag för att genomföra
en stor förrättning gällande byns väglyse och vägnät. Går vår ansökan igenom väntar oss ett omfattande
arbete under de två närmaste åren.
Att endast uppdatera andelstal och ev. slå samman föreningar leder dock inte automatiskt till någon
byutveckling. Detta är således bara ett delmål i vår ambition att nå betydligt högre ställda mål, vilket är
att skapa ett bybolag, vars huvuduppgift blir att värna om bygdens intressen. Här ingår förstås vägar och
väglyse - men genom dagens tidsanda, där allt färre vill utföra de ideella insatser som är nödvändiga för
att bibehålla det vi är vana att uppskatta, ökar behovet av nya lösningar inom fler områden. Det är t.ex.
inte bara Tomthelga som är i fara när Hembygdföreningen står utan styrelse, utan hela Tomtangården.
En förening är inget utan engagerade människor, även om förvaltning går att köpa för pengar.
Vår tro och förhoppning är att vi är många som är så stolta över Klövsjö, dess öppna kulturlandskap och
gamla anor, att vi är beredda att göra en ekonomisk- och/eller ideell insats för att bibehålla dess
karaktär; samtidigt som vi låter byn utvecklas på ett sätt som gör det möjligt för fler att bo och leva här,
vilket på sikt är nödvändigt för att t.ex. kunna behålla vår skola och annan service.
Tillsammans sitter vi på enorma resurser i form av kunskap, engagemang och ekonomi. Genom ett
bybolag, där vi hoppas många vill vara lojala delägare, kan vi dels säkra förvaltandet av byns gemensamhetsanläggningar, men även skapa nya anläggningar som t.ex. ett välanpassat seniorboende och ett
företagshus - där vi inte enbart kan skapa nya åretruntjobb utan även samlingslokaler, som alla kan hyra
för t.ex. bio eller distansundervisning. En förutsättning är förstås att intresset är så stort att vi kan bygga
upp kapital för någon form av lokal ekonomisk förvaltning. Ett led i detta är att betrakta standarden på
och skötseln av byns vägar och väglyse - som vi alla nyttjar på olika sätt - som vår gemensamma
angelägenhet, oavsett var vi bor i byn. Även om andelstalen kommer att variera beroende av
nyttjandegrad och väganslutning, hoppas vi att alla vill bidra på något sätt, inte minst för att på
sikt ge förutsättningar för våra högre ställda mål.
Klöveränge har inget uttalat mandat att representera byns intressen, men genom förstudien och de
olika projektmöten vi anordnat, tror vi oss ha viss kännedom om åt vilket håll "byvindarna" blåser. Även
om Länsstyrelsen godkänner vår ansökan om förrättning, är det ändå inställningen bland er Klövsjöbor
som är avgörande för vilka satsningar som vi slutligen kommer att lyckas med.
En första indikation på Klövsjöbornas intresse för den typ av utveckling som vi bland annat beskrivit här
ovan får vi i början av 2012, då ni antingen genom olika vägföreningars beslut eller som privatpersoner
kan tala om vad ni anser. Då håller vi nämligen nästa stormöte inom projektet Utveckling i Klövsjö.
Vi återkommer om tid och plats!
En annan indikation på hur det är ställt med solidariteten för byns gemensamma anläggningar får man
vid en närmare titt på lysföreningens ekonomiska redovisning. En tolkning av den är att många gärna ser
att byn släcks ner, alternativt att det gärna får lysa - bara någon annan betalar. Det kan också vara så att
man hittills inte sett helheten i sin insats. Klöveränges förhoppning är att fler kommer att göra det i
framtiden. Att vi i vissa sammanhang kan se bortom vår egen horisont och därmed, på ett eller annat
sätt, vill vara delaktiga i utvecklingen av det nygamla Klövsjö - där hantverket spirar i alla dess former.
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"Bygden blir vad du själv gör den till " ~
ingen kan göra allt, men alla kan göra något.
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