På gång inom Utveckling i Klövsjö under 2013
Samverkansprojekt inom kultur- och miljö.
Som en av endast tre orter fick vi vår senaste Leaderansökan beviljad, vilket
förstås underlättar det fortsatta utvecklingsarbetet. Med tanke på alla bidrag vi
tidigare fått från just Leader och att deras bidragspott nästan var slut behövdes
något extra för att just Klövsjö skulle beviljas ytterligare bidrag. Troligen hade våra
intentioner om ökad bysamverkan stor betydelse för utfallet. Initiativet till
projektet togs av Klöveränge eko.förening, men de flesta av byns föreningar
ställde sig bakom ansökan och Hembygdsföreningen axlade ansvaret som
projektägare. Vi både hoppas och tror på att detta blir ett framgångskoncept!
Syftet med satsningen är bl.a. att säkra och utveckla det som många anser vara
sinnesbilden för Klövsjö by. Nämligen vår kulturmiljö med öppna landskap, lador,
stenrösen och i forna tider även gärdsgårdar och välstädade gårdar där redskapen stod inomhus. Målet är att vi genom nytänkande och gott samarbete, på nytt,
ska kunna göra ovanstående till en inkomstbringande resurs. Frågan är vad som
kan motivera oss att ta till vara och utveckla denna kulturskatt medan tid är?
Även inom Länsstyrelsen och kommunen lyfts Klövsjös kulturella värden ofta fram
och genom projektet "Attraktiva Berg" har vi nu ytterligare en möjlighet att göra
vår by än mer attraktiv för såväl oss själva som besökare. Det finns alltså vissa
ekonomiska resurser för att göra något. Frågan är vad och vilka som ställer sig
villiga till att bidra. ”ju fler vi är tillsammans, desto roligare vi har”...
Detta delprojekt skall dock vara genomfört redan 20 juni 2013, så det finns inte
mycket tid att fundera kring hur vi på bästa sätt tillvaratar denna möjlighet.
Frågan kommer att diskuteras vid mötet den 22 januari (se framsidan), men för
dig som inte kan delta finns möjligheten att bidra med tankar och idéer i skriftlig
form. Skicka eller lägg direkt i lådan! Klöveränge eko.förening, box 271, Klövsjö.
Du kan också mejla till tord@klovsjo.se eller ringa 073 - 682 45 93.
Avslutningsvis
vill vi även framhålla alla andra insatser, ingen nämnd - ingen glömd, som görs av
olika privatpersoner, föreningar och företagare för att bevara och utveckla vår
kära hembygd.
För Klöveränge ekonomisk förening
Tord Nordin, projektledare för Utveckling i Klövsjö

Mera information på:
www.klovsjoby.se
eller genom Tord på tfn:
073 - 682 45 93
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Utveckling i Klövsjö
Det har nu gått tre år sedan projektet Utveckling i Klövsjö startade i januari 2010.
Huvudsyftet med projektet är att trygga och utveckla den lokala sociala servicen.
Förhoppningsvis ger detta positiva effekter på den lokala föreningsverksamheten
och det lokala näringslivet. I god samverkan kan dessa tre grundstenar i sin tur
bidra till att fler kan bo, leva, arbeta och inte minst trivas i Klövsjö.
Det var Klöveränge eko. förening, med Linda Sahlén i spetsen, som tog initiativet till
Utveckling i Klövsjö, som egentligen är ett samlingsnamn för ett flertal olika delprojekt med samma huvudmål. Många av dessa har genomförts tack vare ideella insatser och genom ekonomiska bidrag från lokala företag.
Det är Klöveränge eko.förening som varit projektägare för de fyra förstudieprojekten, som delvis genomförts med hjälp av s.k. Leadermedel, men inget av dessa projekt hade kunnat genomföras utan alla ideella insatser. All heder och ett STORT
TACK till alla Er som på ett eller annat sätt varit med och bidragit!!
Mer om några av de genomförda delprojekten finner du på mittuppslaget.
Ju fler föreningar och företag som är med och samverkar desto större är förutsättningarna för att vi lyckas uppnå många av våra delmål. För att kunna samverka
krävs enighet om en gemensam målbild, som känns både motiverande och stimulerande att verka för. Det behövs även en sammanhållande länk med förtroendet att
leda, uppmuntra och organisera arbetet. Denna länk/organisation skulle dessutom
kunna fungera som Klövsjös öron, ögon och röst utåt i många bygemensamma frågor (typ byaråd, sockenförening) vilket vi idag saknar i Klövsjö.
Redan den 23/9-2012 träffades representanter för byns föreningar för att ventilera
tankarna på en sammanlänkande organisation för bygemensamma frågor. Alla närvarande fick i uppdrag att diskutera frågorna i respektive förening innan vi bjöd in
till ett allmänt uppföljningsmöte. OBSERVERA att vi bytt lokal för mötet!
- ALLA med intresse av Klövsjö och dess framtid inbjudes till

FÖRENINGA, tisdag den 22 januari, kl. 18.30.
I vanlig ordning bjuder vi givetvis på fika!

Vad har hänt inom Utveckling i Klövsjö under 2012?
Byggnation
Inom förstudien "Byggnation" har vi arbetat med en utredning kring intresset
och förutsättningarna för ett trygghetsboende resp. ett företagshus i Klövsjö,
varav det förstnämnda rönt störst intresse. Grundtanken var att inrymma båda
dessa i två närliggande fastigheter alternativt i samma byggnad. Byggritningar
och kostnadskalkyler har tagits fram och presenterats genom utställningar på
Ica och i Centrumhuset, men de väckte inget stort intresse.
Det största hindret på vägen mot ett förverkligande är förstås finansieringen,
men finns det fortsatt intresse bland er klövsjöbor kommer arbetet att gå
vidare även om förstudien nu är avslutad och slutredovisad till Länsstyrelsen.

Vägar
Detta projekt bestod av två separata förstudier. Dels utredningen rörande en
sammanslagning av byns vägföreningar med väglyseföreningen, som ledde till
att vi under 2012 startade ett separat förrättningsprojekt. Detta kommer att
intensifieras under 2013 för att kunna slutföras under våren 2014.
Dels en förstudie där vi undersökt intresset och förutsättningarna för att förkorta vägen mellan Klövsjö och Skålan. Trots att vi tror att ett genomförande
skulle kunna få mycket positiva effekter för hela området är inte alla odelat
positiva till planerna. Några processer vare sig vill vi eller kan vi driva, ty ett
förverkligande är tillräckligt svårt att finansiera ändå. Även om förstudien nu
är formellt avslutad är inte förhoppningarna om ”Lunnslinja” nedlagda.
Vid sidan av de två huvudspåren har vi även jobbat lite med en gång- och
cykelväg mellan Klövsjö by och Katrina stugby samt en ny vägkorsning vid
infarten till Katrinaområdet. Dessvärre verkar man på Trafikverket enbart
se till olycksstatistiken när man fattar beslut om säkerhetsmässiga satsningar
och eftersom den aktuella vägsträckan, lyckligtvis, hittills varit relativt befriad
från allvarliga olyckor lär det bli svårt att övertyga Trafikverket om behovet,
trots en ökad trafik längs vägen av både bilar och fotgängare. Inte heller här
har vi dock gett upp hoppet om ett förverkligande!

Vad har hänt inom Utveckling i Klövsjö under 2012?

Bredbandsfiber
Under 2012 ansvarade Klöveränge eko.förening för den fiberförstudie som
genomfördes i flera av grannbyarna längs Ljungans dalgång. Denna förstudie
utmynnade i fyra separata bidragsansökningar som alla blev beviljade till 70%
av kostnaderna för byggandet av de olika byfibernäten.
Ännu återstår dock mycket arbete innan hushåll och företag i området kan
erbjudas ett säkert och snabbt bredband på 100 Mbit/s. För ändmålet har vi
bildat Övre Ljungan Fiber eko.förening som för närvarande jobbar med att
skriva kontrakt med någon stamnätsägare. I Klövsjö är situationen så gynnsam att vi faktiskt har två att välja bland, nämligen BTEA och Skanova.
Helst skulle vi vilja gynna vårt eget elnätsbolag, BTEA, men osäkerhetsfaktorerna kring en uppkoppling till BTEA har hittills varit allt för många och timglaset är på väg att rinna ut. Därför lutar det nu alltmer åt Skanova/Telia.
När det gäller slutnotan per anslutning finns det alltså fortfarande många
faktorer som spelar in, men vi utgår från att pusselbitarna skall falla på plats
en efter en under våren 2013. Helt klart är dock att ju fler som önskar ansluta
sig, desto billigare blir det per medlem. Ytterligare information kommer så
snart det är möjligt.
KlövsjöBo AB
I början av 2011 kunde vi, tack vare ekonomisk samverkan med åtta lokala*
företag, bilda ett fastighetsbolag – KlövsjöBo AB. (*Verksamhet i Klövsjö).
Bolaget förvärvade därefter 17 bostäder i centrala Klövsjö för uthyrning till i
första hand permanentboende. Redan under 2011 inleddes ett renoveringsarbete som fortsatte under 2012. Ambitionen är att fortsätta modernisera
dessa bostäder så långt ekonomin tillåter.
Klövsjöbladet och hemsidan klovsjoby.se
Tack vare engagemang och många ideella timmar har både fastboende och
exil-Klövsjöbor fantastiska möjligheter att känna samhörighet samt både finna och delge information till varandra genom både Klövsjöbladet och hemsidan, som strax innan jul fick ännu ett nytt utseende.

