Nästa ordinarie Klövsjöblad
delas ut 26 maj och gäller
juni-juli. Det kommer bl.a. att
innehålla kalendern ur Sommarprogrammet.

EXTRANUMMER - MAJ - 2013

Nu har röjningen inletts! Projektet Attraktiva Berg
har börjat sätta sina spår här i byn. Oj, så öppet
och fint det blivit på många ställen redan!
Det som göms i snö...
Under maj kommer skolan och förskolan att rensa
byns vägkanter från skräp.
Släng inte skräp längs vägar och ute i naturen är
ni snälla! Det ser bedrövligt ut på vissa ställen och
dessutom kan det vara farligt, både för djur och
människor!
OM någon ändå skulle råka tappa något, kanske
den som kommer efter kan plocka upp det?
Tillsammans kan vi se till
att Sveriges vackraste by får förbli så!
Hundskit är inte så trevligt att trampa i! Trots att
den försvinner med tiden vore det bra om alla som
promenerar med sina hundar längs vägarna i byn
tar reda på det hunden ibland lämnar efter sig.
Glöm inte vårstädningen på Tomtan 10 maj, kl. 9.
”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något”
Redan nu har 9st bokat bord till LOPPIS på Tomtan
i sommar. Passa på DU också, att få in en slant för
de prylar du ändå inte använder. Boka eget bord
eller skänk dina grejer till Hembygdsföreningen.
För att skänka eller boka bord, kontakta Lena
Kjellsson, 070-654 56 81, lena@klovsjoby.se

Material ska vara inlämnat senast
16 maj till Lena Kjellsson, 070-654
56 81, lena@klovsjoby.se

TACK! Till alla er som
hjälpt till med arbetet
för en friskola här i byn!
Ansökan är nu inskickad,
så nu kan vi bara hålla
tummarna!

Du har väl inte glömt
att anmäla ditt intresse
för fiber?
Sista dag är 10 maj.

Info lämnas av Micke
Andersson, 070-2797393,
micke@utblick.com eller
Tord Nordin, 073-6824593,
tord@klovsjo.com

FOTBOLLSSKOLA
15-19 JUNI

Anmäl er senat 26 maj till
Karin Ryder, 0682-21402.

VÄGFÖRRÄTTNINGEN
Arbetet fortskrider enligt
planerna. Nu genomförs
en inventering och utredning av andelstal. Hela
förrättningen beräknas
vara klar våren 2014.
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