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Utveckling i Klövsjö
Telefon och TV
är idag en självklarhet för oss alla, och för många även bredband. För de flesta i
Klövsjö når de nödvändiga signalerna fram till hemmen genom kopparledningar,
vilka nu fått konkurrens av både radiolänkar och fiberkablar. Orsakerna till detta
teknikskifte är många, liksom frågorna om varför både kostnader och arbetsinsatser plötsligt flyttats från staten till den enskilde individen / företaget?
Det som lyfts fram när det gäller orsaken till det stundande teknikskiftet är att
kopparnätet är för dyrt att underhålla och att det har stora begränsningar med
tanke på framtidens teknik. Staten tar ett visst ekonomiskt ansvar genom att
bl.a. lämna visst bidrag till kanalisation, vilket för närvarande inte kommer att
räcka till alla som söker, men oavsett läggs en hel del av jobbet och installationskostnaderna på dem som önskar köpa de tjänster som i levereras via fiberkabel.
Önskar vi behålla samma möjligheter som vi har idag kommer vi alltså i framtiden bara att kunna välja mellan s.k. fiber eller trådlösa system. Båda har sina föroch nackdelar. Vilket alternativ som är bäst kommer att variera från en användare till en annan och beror egentligen på hur vi önskar använda den teknik som
erbjuds. I vår lilla fiberbilaga presenterar vi några av de vanligaste argumenten
för och emot respektive teknik, utan att göra anspråk på att täcka in allt, eller ta
ställning för något av alternativen. Det är fritt för var och en att välja, vilket
kanske inte är det lättaste – men inget val är också ett val…
Vill du veta mera?
Läs då gärna vår lilla folder och kom till förrättningsmötet med Lantmäteriet
den 31 maj kl. 18.00 på Bygdegården. I slutet av detta möte kommer vi
nämligen att ge en kort information om vårt arbete och villkoren för att ett
byfibernät byggs i Klövsjö samt lämna utrymme för dina eventuella frågor.
Med vänlig hälsning fibergruppen i Klövsjö
- som varken är några experter eller underställd någon bredbandsleverantör etc.
Vi har enbart tagit på oss uppgiften att ta fram lite fakta om fiber, undersöka
möjligheterna och samordna ett eventuellt intresse för ett byfibernät i Klövsjö
- på ideell basis.
Är du intresserad att vara med? - är du mer än välkommen till vår lilla grupp.

eller genom Tord på tfn:
073 - 682 45 93

Sköna maj, välkommen till vår bygd igen!
Även om kung Bore varit lite vårdlös när han valt tidpunkter för sina återtåg verkar vi inte bli vårlösa denna gång heller. Vår bygd har åter blivit en vårbygd...
Betänk dock att den femte årstiden, med värme och snö i en ljuvlig kombination,
är en unik resurs och lockelse som vi får alldeles gratis. Det är dessvärre inte fallet om vi vill förverkliga alla idéer, tankar och önskemål som vi jobbar med inom
Utveckling i Klövsjö. Vissa av våra projektidéer är relativt enkla att genomföra
medan andra är både svåra och dyra att förverkliga, men då vill jag citera ultradistanslöparen Rune Larsson som var gästföreläsare under destinationsdagen på
Storhogna den 3 maj, där han sa något i likhet med:
-"Om vi bara gör lätta saker blir vi omsprungna av andra. Det gäller att tänja ut
sina mentala brister om man ska göra något svårt och målbilden måste ligga
bortom målet om man ska nå framgång".
Inom Utveckling i Klövsjö bedrivs för närvarande fyra delprojekt. Dessa är; byggnation av trygghetsboende och företagshus, en ny kortare väg till Skålan samt en
bygemensam vägförrättning. Vi har dessutom just startat ett fjärde delprojekt där
vi för närvarande undersöker fastighetsägarnas ev. intresse för att ansluta till ett
byfibernät. (Mer information finns på sista sidan och i den medföljande bilgan).
Att det bildas allt fler arbetsgrupper med olika inriktningar känns för mig som projektledare mycket positivt och stimulerande. Det skickar signaler om att vi är på
rätt väg. Det gjorde också uppslutningen på Klöveränges årsmöte till vilket drygt
20 personer kom - strålande! Den nygamla styrelsen presenteras på mittuppslaget
där jag även lämnat plats för "en styrelsemedlems tankar och reflektioner" kring
Utveckling i Klövsjö. Först ut är allas vår bryggare Jan Zakrisson, men fler kommer!
Till er unga under 30 år eller till dig som är något överårig, men ung i sinnet...
Det är ni som har främsta möjligheten att få bo och leva länge i denna bygd
"som blev vår lott och arvedel". Därför bjuder jag nu in dig som är i åldern
omkring 13-30 år till ett specifikt FRAMTIDSMÖTE på Föreninga,
Söndag den 3 juni kl. 16.00. - Dra gärna med dina kompisar också,
(som kanske inte läst detta blad...)
Tord

En styrelsemedlems tankar och reflektioner.

På vårt årsmöte nyligen diskuterades även hur vi går vidare. Klöveränge kanske
inte är den bästa föreningen att bedriva byutveckling i. Vi har ju redan en stolt
hembygdsförening.

Montreal 2012-05-20
Klövsjö ”En bygd i tiden” tänker jag, när jag vaknar upp på ett hotell i Montreal,
Kanada. Hitskickad just för att jag kommer från Klövsjö, som anses vara en förebild för landsbygdsutveckling i Sverige just nu. Varför skulle annars landsbygdsministern komma till Klövsjö, det gör han den 30 maj.

Vad vore naturligare än att hembygdsföreningen breddar verksamheten och framöver arbetar med allt vad hembygdsarbete innebär.
Och vad innebär hembygdsarbete? Antagligen det mesta som vi tycker är viktigt
att både bevara, bevaka och utveckla i Klövsjö.

Lite om hur det kom sig…
Klöveränge Ekonomisk förening, som ursprungligen bildades för planer kring ett
äldreboende i Klövsjö, väcktes till liv igen när Linda Sahlén behövde en förening
som kunde ta emot Leaderpengar som just sökts. Vi fick våra pengar och jag blev
som en av ett antal tillfrågade om jag ville engagera mig. Eftersom Linda var så
entusiastisk och fick mig på gott humör hörde jag mig själv säga ja till detta.

Om framtidstro
”Det här är inte slutet, det är inte heller början på slutet, men det är troligen slutet
på början” är ett av Winston Churchills många intressanta citat, tillkommet under
andra världskriget. Och apropå snygga blondiner som anses vara dumma?
Det kanske inte räcker längre med att vara ”Sveriges vackraste by”,
vi kanske måste bli den smartaste också ?

Eftersom vi blivit beviljade pengar var vi tvungna att sätta oss ned och tänka över;
dels hur vi skulle använda medlen, dels vem vi kunde hitta som kunde anta utmaningen som projektledare för detta byutvecklingsinitiativ. Som ett av några namn kom
Tord Nordin upp som ett tänkbart alternativ. Det brådskade och han ringdes direkt
från det möte vi satt i. Till min förvåning sa han inte alls nej, tvärt om, han ville
tänka på saken någon dag och skulle återkomma med svar. Han sa ja.

Om att tänka nytt
Vi åkte taxi genom Montreal i natt med guidande chaufför som berättade att alla
hög hus vi såg innehåller enbart företags och kontorsytor. Inte en affär, inte en
restaurang, de finns under marken, affärscentran lika stora som den synliga stadskärnan. Varför då frågade jag. Han tittade överseende och lite roat på mig och sa,
det kan bli 25 grader kallt här på vintrarna…

Lite om hur det är…
…bymöten, grupparbeten, enkäter, nya möten, många deltagare, nya projektansökningar, den första ”närkontakten” med kommunen, där vi tog initiativet, möten med länsstyrelsen. Men framförallt så börjande det ses konkreta resultat av allt
pratande, gruppande, visionerande. Vi blev vinnande förhandlingspart när kommunen ville sälja sina lägenheter. Helt plötsligt föddes det privata bostadsbolaget,
”KlövsjöBo”. Yes, vem hade trott det för bara något år sedan. Vad jag vet är inga
lägenheter tomma, renovering och upprustning pågår, intresset är stort.
Jag tror att vi även startat en process när det gäller övrigt boende och situationen i
byn. Många av oss kanske behöver reflektera över hur vi själva bor och hur vi kan
öppna upp mera för enskilda och familjer som vill flytta till Klövsjö. Alla kan vi
hjälpa till på något sätt. Ett bostadsbolag finns, ett mäklarbolag är det nästa…?
Framåt…
…att reformera vägföreningarna, diskutera trygghetsboende, visionera runt markinköp och centrumhus samt inleda samarbete med grannbyar är bara en del av det
innehåll ett styrelsemöte inom Klöveränge innebär och kommer innebära.

…det här är verkligen bara början…
På turné
Jan Zakrisson, styrelseledamot i Klöveränge Ekonomisk förening
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