De senaste mötena inom Utveckling i Klövsjö
Förrättningmötet den 31 maj
Till Lantmäteriets möte på Bygdegården kom 70 personer.
Förrättningslantmätaren Therese Svedberg redogjorde bl.a. för den
nya förrättningslagen och för hur den stundande vägförrättningen
kommer att gå till. Hon svarade även på diverse frågor och jag hoppas
att alla som var där var nöjda med den sakliga information som gavs.
För att minska förrättningskostnaden bildades även en lokal förrättningsgrupp vars uppgift blir att hjälpa Lantmäteriet med inhämtandet av diverse olika fakta om byns fastigheter, t.ex. vilka som är fritidsboende och
vilka som är permanentboende, vilka olika näringar som bedrivs etc.
Lantmäteriets ambition är att protokollet för mötet ska nå alla fastighetsägare under juni månad.

Mera information på:
www.klovsjoby.se
eller genom Tord på tfn:
073 - 682 45 93

JUNI - 2012

Utveckling i Klövsjö
Informationsskrifterna om Utveckling i Klövsjö följer för närvarande vädret,
d.v.s. de duggar tätt...
Orsaken till detta är dels för att ge alla aktuell information från de möten vi
genomfört, men framför allt för att slå på trumman för nästa evenemang:

Måndag den 9 juli kl. 19.00
Då kommer nämligen Lennart Svahn från Ransbysätter, Värmland, till
Föreninga (Klövsjö församlingshem) för att inspirera oss till fortsatt
engegemang inom det utvecklingsarbete vi bedriver i Klövsjö.
Vem är då denne Lennart Svahn?

Framtidsmötet den 3 maj
Många är det som efterlyst den yngre generationen på de möten som hittills hållits inom Utveckling i Klövsjö. Vi kan nu berätta att på Föreninga
den 3 maj hade två överåriga projektledare förmånen att träffa 14 glada
och kreativa klövsjöbor sprungna ur den yngre generationen, vilket innebär att mer än var fjärde klövsjöbo i åldern 13-30 år hörsammade vår
inbjudan och deltog i mötet.

Lennart Svahn kommer från Ransbysätter som är ett glesbefolkat område
"mitt i ingenstans" mellan Sunne och Torsby, och utan någon vältrafikerad
genomfartsled. Där finns 33 hushåll och ändå blomstrar företagsandan.
Bygden driver kvarn, eget vattenkraftverk, bageri och café m.m. Man har
nyligen kopplat upp sig på bredbandsfiber till en hastighet av 100 MBit per
sekund och personligen jobbar Lennart med allt från företags- och personlig
utveckling till diverse olika konferenser i naturmiljö och att göra skrädmjöl.

Vi pratade om allt från pågående och ev. kommande projekt till problemet med att allt färre vill engagera sig ideellt. Det sprudlade av både
idéer och vilja att göra något tillsammans. Om dessa fjorton utgör den
framtida normen för Klövsjöbors inställning till gemensamma insatser för
byns bästa, sitter byn på en "gyllene skatt" beredda att axla ett ansvar.

Syftet med hans besök är alltså som inspiratör, informatör samt övrigt erfarenhetsutbyte utifrån hans erfarenheter och våra specifika utvecklingsplaner. Han är en handlingens man som ser till att saker händer!

Tord Nordin, projektledareför Utveckling i Klövsjö

Gå gärna in på www.naturkraft.se och www.ransbysatter.se/ om du vill veta
mera.

Bredbandsfiber - vad händer?
Vi har under maj månad gjort en snabbkoll kring intresset för anslutning till
ett fibernät. Nästan alla är positiva, men det beror förstås på priset. Vi har
därför inriktat mycket av arbetet på att få fram en prisbild. P.g.a. de många
osäkerhetsfaktorer vågar vi dock ännu inte gå ut med något maxbelopp.
Vi kan alltså hittills endast hänvisa till vilka kostnader andra orter haft och
de flesta har landat på summor mellan 15 000 till 20 000 kr per hushåll.
Om investeringskostnaden ska anses som dyr eller inte överlåter vi till var
och en att själva bedöma utifrån sina egna värderingar och prioriteringar.
Allt är relativt, och på kort sikt verkar det nog vara mycket pengar.
I det driftiga Ransbysätter i Värmland lyckades man med bedriften att bygga sitt fibernät till en kostnad av ca 12 000 kr per hushåll. Samtliga 33 hushåll valde att ansluta sig, vilket bidrog till att kostnaden sjönk, men framför
allt uppnåddes det i unikt låga priset tack vare ca 2000 ideella timmar.
Kanske är 12 000 kr per hushåll inte ett realistiskt slutbelopp för byggandet
av ett fibernät inom de byar som ingår i fiberförstudien för Övre Ljungan,
men med hjälp av tips och idéer av Lennart Svahn hoppas vi ändå kunna
minimera våra kostnader för ett bredbandsnät. Det är dock bara en av
orsakerna till att vi hoppas att många kommer till mötet på Föreninga i
Klövsjö den 9 juli för att lyssna till Lennart Svahn, som är en av förgrundspersonerna till allt som hänt och händer i lilla Ransbysätter.

I väntan på det formella bildandet av Övre Ljungans fiberförening kommer därför Klöveränge Ekonomisk förening, som även ansvarar för fiberförstudiens genomförande, att ansvara för den medlemsregistrering som
går till enligt följande:
Det är fastigheten som blir medlem i fiberföreningen genom att man
betalar 300 kronor i medlemsinsats till kontonummer 7871-12-00936,
(Swedbank). Skriv "fiber" och ange fastighetsnummer och adress för
den fastighet som avses. Ange även vem som betalat insatsen, eftersom den kommer att återbetalas om projektet inte fullföljs.
Varför fiber?
När kopparnätet kopplas ner inom troligen 3-5 år kommer fiber att vara
det enda alternativet till det trådlösa nätet, vilket kräver att masterna står
mycket tätt för att kunna leverera TV, telefon och internet med samma
täckning och hastighet som fiber. Den nödvändiga investeringskostnaden
betalas till sist av slutkunderna. En prisjämförelse mellan de olika alternativen är svår eftersom behoven varierar och få behöver 100 MBir/s. Dessutom kommer troligen inte alla inom vårt område att få full mobil täckning. Det beror även på vilka avtal man lyckas teckna med leverantören.
Vi har ändå gjort ett försök till prisjämförelse mellan de nu kända framtida alternativen och har då försökt att göra dem så likvärdiga som möjligt
utifrån idag gällande prisnivåer inom Telia och Canal Digital.
Specifikationer, mobil lösning

kr/mån Specifikation via Fiber

Mobiltelefoni abonnemang

199 kr

(Samtalstaxa tillkommer)

Ett av målen med vår förstudie är att vi ska få ett nödvändigt underlag för
en bidragsansökan via Länsstyrelsen. För att detta ska vara möjligt krävs
att vi redovisar antalet intressenter på ett säkrare sätt än enbart en
intresselista. Vi kommer därför att bilda Övre Ljungans fiberförening för
detta ändamål, men eftersom Länsstyrelsen stoppdatum för bidragsansökningar är satt till den 15 september 2012 är tiden knapp.

Mobilt bredband 80Mbit/s,

Flertjänstavtal med TELIA;

kr/mån
428 kr

IP-telefoni (samtalstaxa tillk.)
399 kr

max 40 GB/månad

Bredband 100 MBit/s, obegr.
datamängd

Parabol-TV (lokalpaket 14 kan.)

198 kr

TV (grundpaket m 17 kanaler)

Total månadskostnad mobilt

796 kr

Total månadskostnad fiber

Enl. denna kalkyl sparar du alltså 368 kr per månad. Det innebär en besparing
22 080 kr på 5 år, vilket ska sättas i relation till investeringskostnaden.

428 kr

