Trygghetsgården
I slutet av januari delade Visionsgruppen ut en enkät angående trygghetsboende till samtliga hushåll i Klövsjö. 151 enkäter besvarades.
Här nedan följer en sammanfattning enkätstudiens resultat:
91 % är intresserade av ett framtida Trygghetsboende i Klövsjö.
49 % är positiva till att betala en kontantinsats för sitt trygghetsboende.
Summan varierade från 500 kr till 200 000 kr. Medianen var 50 000 kr.
12,5% svarade med frågetecken och lika många valde att inte besvara
frågan. 26% vill inte betala någon kontantinsats till sitt boende.
Service, mat och personal dygnet runt samt någon form av sjukvård, är
det som de flesta önskar ska finnas på Trygghetsgården, liksom att den
ligger centalt och att det finns en vaktmästare på plats. Andra förslag är;
bibliotek, internet-, TV-rum, bad, terapi, fotvård, uteplats, trädgård med
buskar, personlarm, verkstad, goda kommunikationer m.m. Varje lägenhet/rum behöver inte ha eget kök. Det räcker att det finns kokmöjlighet.
Bland de ev. externt boende är det mat, vård och städning som är mest
lockande att utnyttja av de tjänster som ev. erbjuds på Trygghetsgården.
Många är även intresserade av att köpa hemtjänst och vaktmästeri samt
att få delta i Trygghetsgårdens olika utflykter.
Ni förespråkar ett varierat aktivitetsutbud och ni åker gärna på utflykter.
Även motion i organiserad form, studiecirklar, terapi, musik och annan
underhållning samt att själva få möjlighet att hjälpa till med olika
göromål är populära önskemål. Viktigt är också umgänget med andra.
Under "övriga synpunkter" fick Utveckling i Klövsjö många positiva
kommentarer, vilket är ett tecken på att vi är på rätt spår.
Vi i Visionsgruppen tackar för visat intresse. Kontakten med er har varit
rolig och det har varit mycket inspirerande att gå igenom enkäterna.
Slutligen vill vi tacka den man som ville ha ärtiga hemsamariter för ett
gott skratt.
För Visionsgruppen / Ia, sammankallande

Mera information på:

www.klovsjoby.se

Utveckling i Klövsjö
Arbetet inom projektet Utveckling i Klövsjö är inne på sitt tredje år
och nu börjar det bli dags att bli ännu mer konkreta.
Därför önskar vi god uppslutning vid nästa allmänna projektmöte på

Föreninga måndag den 27 februari med start kl. 18.00.
Mer information om detta möte får ni på mittuppslaget!
Klöveränge Eko.förening äger ingen självklar rätt att bära rollen som
samordnare för alla de krafter som vill och kan bidra till Klövsjös
utveckling, men sedan starten 2010 har vi ändå känt ett stort
förtroende bland er Klövsjöbor att bära samordningsansvaret.
Arbetet underlättas förstås om Klöveränge Eko.förening, som är
projektägare för Utveckling i Klövsjö, får ett tydligt mandat av er
Klövsjöbor att vara byns samordnare för olika utvecklingsinsatser,
även om vi inte alltid initierat dem. För att kunna få detta förtroende
krävs en organisation där alla har goda möjligheter att vara med och
påverka. Därför kommer vi inför årsmötet att omarbeta stadgarna så
att alla, med intresse av Klövsjös utveckling, på ett enklare sätt ska få
möjlighet till inflytande i Klöveränge Eko. förening.
Vi har ett flertal utvecklingsområden på gång och vi behöver bli flera,
så vi välkomnar alla som önskar ingå i någon intressegrupp. Kanske
vill du även ta en plats i styrelsen. Tveka inte att kontakta oss!
Vi tar även tillfället i akt bjuda in er alla till:

ÅRSMÖTET 2012, måndag 2 maj, kl 19.00 på Föreninga.
Projektledare och kontaktpersoner:
Tord Nordin,
073 - 682 45 93
Svenne Persson,
0682-214 99

tord@klovsjo.se
svenne@hooflake.se

Klöveränges Eko. förening består för närvarande av:
Linda Sahlén (ordf.)
Jan Zakrisson
Svenne Persson
Torgny Svensson
Victoria Zakrisson
Nils Kjellsson

- Allmänt projektmöte inom Utveckling i Klövsjö -

Föreninga, måndag den 27 februari med start kl. 18.00.
Det finns ett flertal sätt att vara med och påverka Klövsjö bys framtid,
men det mest framgångsrika sättet tror vi inom Klöveränge är; glädje,
framtidstro och stort gemensamt engagemang. Givetvis är ett lyckat
resultat även avhängt på att de flesta är med och drar åt samma håll.
Den stora frågan är alltså åt vilket håll de flesta i Klövsjö vill att vi ska
dra. Enkätstudien som genomfördes 2010 gav en god fingervisning,
liksom de projektmöten som hittills genomförts.
Syftet med nästa projektmöte är alltså att ge er en ny möjlighet att
framföra era synpunkter inom fem utvalda projektområden, men i
synnerhet vill vi ge dig möjlighet att få diskutera ett område mera
grundligt.
Byutvecklingsplan
Sannolikt brinner ni olika mycket för de olika delprojekten som vi
presenterar i den byutvecklingsplan som hittills bara är ett förslag.
För att inte springa på onödiga minor under projektarbetets gång vill
vi därför fastslå en byutvecklingsplan, som kan bli vårt gemensamma
rättesnöre för att bevara Klövsjös kulturella särprägel, samtidigt som
vi utvecklar Klövsjö till en hållbar bygd att växa upp, leva och åldras i.

Hantverkscentrum i ett öppet och ännu unikt kulturlandskap
I mångas ögon är Klövsjö en unik ort värd att bevara. Detta är dock ej
liktydigt med att konservera, för då dör byarna och det är Länsmuseet,
Jamtli, väl medvetna om och de har därför, tvärt emot vad många tror,
antagit en aktiv roll i arbetet med landsbygdsutveckling. Bl. a. genom
projektet Husnyckeln, där Klövsjö ingår som en av tre svenska orter.
Vi för även en dialog med Länsstyrelsen i Jämtland, som också de
stöder en kraftsamling i Klövsjö inom detta område. Frågan är alltså
om det finns intresse för detta även bland er Klövsjöbor och om vi kan
enas om en gemensam policy och satsning för att lyfta fram, förädla
och utveckla det kulturarv som är ett av byns många kännetecken.

Fibernät för bredband
Vi tror att det både bland bybor och byföretagare finns ett stort
intresse av att Klövsjö hänger med i den nationella infrastruktursatsning som långsiktigt innebär fiber-till-alla. Regeringens mål är att
2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband
om minst 100 Mbit/s. Redan år 2015 bör 40 procent ha tillgång till
bredband med den hastigheten. Till mötet den 27/2 kommer en konsult
som ev. kan vara oss behjälplig när det gäller utvecklandet av ett
fibernät i Klövsjö.
Ny kortare väg till Skålan - ett led att rädda skolan?
"Inget enar folket såsom en gemensam fiende"... Kommunen framtida
inställning i skolfrågan är svår att sia om och inte vet vi om en halverad
vägstäcka till Skålan skulle förändra något, men vi vet att hotet om att
lägga ner Klövsjö skola var själva grogrunden till projektet Utveckling i
Klövsjö och vi tror fortfarande att skolan har stor betydelse för det
fortsatta utvecklingsarbetet. I dagsläget saknar Klövsjö ett naturligt
upptagningsområde, men vi får ändå ett viktigt elevtillskott tack vare;
välvilliga föräldrar i Rätansböle och Skålan som låter sina barn gå i
Klövsjö, välvilliga chaufförer som till ställer upp och kör barnen mot
förhållandevis ringa ersättning och tack vare generöst ekonomiskt stöd
från KR Trafik och Hedvig Olofssons stiftelse.
Vi vet dock att kostnaden för ny väg och bro blir höga. Tillkommer gör
sedan driften, men vi bedömer ändå de positiva effekterna som så stora
att det är värt att göra en grundlig analys. Din åsikt är då viktig!
Glöm inte att Vi välkomnar alla åsikter, positiva som negativa, ty "där
alla tänker lika, tänks det inte mycket". Givetvis stärks vi av beröm, men
vi behöver även konstruktiv kritik! Det vi absolut inte vill är att "bränna
vårt krut" på onödiga interna stider, vilket kostar såväl engagemang
som dyra slantar. Det har vi inte råd med, så om någon/några eventuellt
vill sätta stopp för något av våra delprojekt, (se byutvecklingsplan)

