
DECEMBER 2020 - JANUARI 2021

Detta informationsblad utges av Klövsjö Byförening i samarbete med lokala företag och folk i bygden. Sammanställs av Lena Kjellsson, lena@klovsjoby.se,  
070-654 56 81 . Med reservation för eventuella tryckfel. För insänt material ansvarar insändaren. 

Utgivningsplan 2021 
 
Klövsjöbladet delas ut fem 
gånger under 2020, i slutet 
av följande månader; januari, 
mars, maj (sommarpecial), 
augusti samt november.

Manusstopp är 15 januari,  
15 mars, 15 maj, 15 augusti 
samt 15 november.

Catering för 
alla tillfällen!

Boka på 073-501 90 38  Källarmästare Peter Dahlbäck

Klövsjö Gårdsbutik
Nygården ● Klövsjövägen 41 ● 070-666 24 64

BUTIKEN ÖPPEN 19/12  –  10/1 kl 9-18.  
Självbetjäning. 

Önskas något innan dess (dock inte ost)  
är det bara att höra av sig.

God Jul!

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

            
 

                    Det finns många skäl till tårta! 
         Öppet för din beställning!  
Goood Jul & Gott Nytt År! /Nathalie 

 

  Beställ på: 070-3187902,       
klovsjochoklad@gmail.com 
  Klövsjövägen 44(Bageriet) 

*Företagsjulklappar *Chokladkalendrar 
*Jultårtor *Nyårsdesserter  

*Pralinaskar  
*Bakelser *chokladstrutar *chokladkakor 

 
 
 

 
 

Vi har det mesta till ditt 
bygge och dina hemma- 

projekt. Har vi det inte 
hemma kan vi oftast 

beställa hem det du söker. 
Vi har även en del 

inredning och presenter. 

Kontorslokaler finns att hyra.

ÖPPET 
mån-fre 6.45-17 

lör 10-14
Välkomna!

Julklappar 
Vinterfika 

Semlor 
Saffransbullar 
Knäckebröd 

 

0682-21400 Erika 070-3441989  

 BAKdörren öppen 
När vi finns på 
plats ! 
Vill du inte gå in ring 
o beställ  så fixar vi! 

 

Ljusare tider o sport-
lov ev. tidigare  
Premiär  
 utegrillen på bageriet 

Vi vill ta ansvar o ha öppet   
HJÄLP OSS ATT  
HÅLLA  AVSTÅND  
VISA RESPEKT ,TVÄTTA HÄNDER-
NA 
VI FÖLJER MYNDIGHETERNAS 
REGLER o ÄNDRINGAR  

ÖPPET TIDER  
SE  ICA o HEMSIDA 
 

SHOPPA LOKALT!
Nu är det extra viktigt att vi  
stöttar våra lokala företag. 

 Tänk efter, vi har det mesta 
vi behöver i byn! För att  

det ska förbli så behöver  
vi alla klokt välja vart vi

 gör våra inköp.                                        



 BYFÖRENINGEN

SPONSORER
Utöver ideellt arbete behövs pengar för 
att täcka de kostnader som medföljer 
byföreningens uppgifter och arbete.
TACK alla sponsorer som gör detta möjligt! 
Sponsorer 2019-08-15:
AB Gunnar Sahlén
Ahlberg Sweden
Beep Beep Transport 
Föreningen Forbonden
Grubbvallen
Hallberg Bygg & Massage
ICA Klövsjö/Morlinds lanthandel 
Klövsjöfjäll Hotell & Restaurang
Klövsjö Allservice 
Klövsjö Bygdegårdsförening
Klövsjö Byggservice
Klövsjö Gårdsbryggeri
Klövsjö Gårdsbutik 
Klövsjö Hembygdsförening
Klövsjö Sportshop
Klövsjö Stenugnsbageri
NatCake Choklad & Tårta
Restaurang Humleliret
Skistar
Storhogna Högfjällshotell & Spa 
Vemdalen Catering
Zakrissons Åkeri
Vill Du vara med och sponsra (1500kr/år)?  
Kontakta Svenne Persson, svenne@hooflake.se. 

BLI MEDLEM!
Medlemsavgift 100kr/år. Sätts in på 
BankGiro 641-2241 (Klöveränge). Märk 
insättningen med medlemmens namn.

Hembygdsgården 

   TOMTAN
Klövsjö Hembygdsförening

BAKSTUGAN
Bakstugan har blivit mer använd i sommar. 
Det är många som kommer och vill se hur 
brödet bakas. 
Vill Ni baka finns bokningsblock och nyckel på 
ICA. Hyra 100kr/dag. Tag med egen ved.             

BARNLANDET 
Tillgängligt alla dagar. Dock finns där ingen  
toalett annat än vid evenemang samt då ser- 
veringen är öppen, vilket kan vara bra att veta.

HEDRA NÅGONS MINNE  
ELLER GE EN GÅVA 

Gåvorna används för bevarandet av det 
lokala kulturarvet, i form av Tomtangårdens 
byggnder och föremål samt gamla traditioner. 
BG 530-3953 eller swish 1230639542.
Lägg ett meddelande i föreningens brevlåda på 
Bergmansv. 19 om det gäller en begravnings-
insättning, senast 3 dagar före begravningen. 
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Inget Julmys på Tomtan i år, men 
med ett julkort från en tidigare 
jul vill vi i hembygdsföreningens 
styrelse önska alla... 

BLI MEDLEM
Medlemskap i föreningen kostar 125 kronor. 
Betala till BG 530-3953.

Gilla oss på Facebook!
På vår facebooksida finner ni de sen-
aste nyheterna om vår verksamhet.

BOSTÄDER SÖKES!
I skrivande stund är det (minst) två barn-
familjer som söker boende i Klövsjö.  
Så snälla ni som har tomtmark, en bostad 
att hyra ut eller sälja: GÖR DET!
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Mer info om vår verksamhet finns på 
hemsidan www.svenskakyrkan.se/
sodrajamtland, samt i vår grupp på 

facebook (Rätan-Klövsjö Församling)

HELGMÅLSRINGNING  
Lördagar kl. 18  

Just nu kan vi inte ta emot besökare 
vid ringningen, men gå gärna ut och 

lyssna då bydens ringare trampar 
igång klockorna.

g:a Klövsjö 
församling

NYA IDEER OCH AKTIVITETER
Har du som medlem något önskemål om 
någon aktivitet eller träff är du välkommen 
att höra av dig.

Nu tändas tusen juleljus på 
jordens mörka rund...

MAX 8 PERSONER 
De nya råden och lagarna gör att vi 
inte kan ses i större grupper. Inga 

gudstjänster i kyrkan, ingen julotta och 
ingen nyårskonsert. Kyrkis, barnkör och 

föreläsningar ställs in resten av året.

Håll utkik i brevlådan och på våra 
anslagstavlor för mer info.

VÄVSTUGAN
Vår vävstuga står till förfogande om Ni är 
intresserade av att väva en stor matta. 
Vid intresse kontakta Sonja Racas.
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STÄLLPLATSEN
Ställplatsen vid badplatsen har varit 
välbesökt under sommaren. TACK till 
er som hjälpt till med gräsklippning, 
dasstömning, skräpplockning m.m.
Byföreningen har blivit beviljad medel 
för att bygga en toalett. Byggstart är 
beräknad till våren 2021.  

I år har Byföreningen ansökt om bygde-
medel till grus till ställplatsen.

ANNONSERA I KLÖVSJÖBLADET
Att annonsera eller publicera annan text 
eller foton i Klövsjöbladet är GRATIS för: 
- Sponsrande företag 
- Föreningar med säte i Klövsjö  
- Medlemmar i Klövsjö byföreningen.  
De som faller utanför ovanstående katego-
rier betalar 400kr/annons.

HEMSIDA
Klövsjö Hembygdsförening har nu en egen 
hemsida där vi altt eftersom kommer lägga 
till foton och information om föreningen, 
bygden och våra aktiviteter. Ta gärna en titt: 
www.hembygd.se/kl-vsj-hembygdsf-rening 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

INSTÄLLD AKTIVITET
I och med rådande situation i världen 
och i Sverige har KIF beslutat att ställa in 
all inomhus aktivitet för vuxna.
All lokalbokning är således avbokad för 
vuxenidrott.
Vi uppmuntrar till utomhusaktivitet och 
spontanidrott vid näridrottsplatsen eller 
nere på idrottsplatsen och hoppas att 
situationen balanseras och att idrotten 
kan komma igen nästa år. 
Då restriktionerna inte gäller barn, läm-
nar styrelsen ansvaret för att organisera 
och kommunicera upplägg för detta till 
respektive ledare.
Vi hoppas på förståelse för dessa beslut 
och att det blir bättre tider inom kort.

God Helg



Föreningsliv 
Förening   Kontakt                                      
Föreningen Forbonden Klövsjö  Lars Styf, 070-224 56 01 
Klövsjö Alpina   Richard Lundgren, 070-755 52 04 
Klövsjö Byförening   --- 
Klövsjö Byvägars Samfällighetsförening byvagar@klovsjoby.se 
Klövsjö Båtklubb   ---
Klövsjö Fiber ekonomisk förening  Lars Bergman , 070-321 55 19
Klövsjö Hembygdsförening  ---
Klövsjö Idrottsförening  Sven Bromée, 073-181 89 97
Klövsjö Jaktskytteklubb  Marcus Svelander, 070-620 29 28  
Klövsjö nya Bygdegårdsförening  Lars Kjellsson, 070-557 91 84
Klövsjö Skifteslag Samfällighetsförening Lars Kjellsson, 070-557 91 84 
Klövsjö Storlicens   Sven Bromée, 073-181 89 97 
Klövsjö Snöskoterklubb  Richard Norehag, 070-276 93 23
Klövsjö/Vemdalens golfklubb  kvgk@telia.com
Rätan-Klövsjö Församlingsråd  Jon Olofsson, 070-332 14 33
Såg och kvarnföreningen  Lars Kjellsson, 070-557 91 84

HISTORISKA BILDER 

Halvar Johansson lastar klövjekorgarna efter sista som-
maren i Fallmoran, 1939. Arne Bromée assisterar.

 -  Vad vill  du läsa om i Klövsjöbladet? 
 -  Har du frågor som kanske fler vil l  veta svaret på?
 - Vill  du berätta något?  
 -  Har du ett eller flera foton som kanske fler vil l  se? 
   Hör i så fall av er till Lena Kjellsson, 070-654 56 81.

Stöd KIF genom att 
köpa bingolotter 
och bingolottos 

julkalendrar.

Nils Olofsson klövjar hem sommarens produkter vid 
buföring från Sandviksdalen 1957.

ATT FRAKTA VAROR I VÄGLÖST LAND

HISTORISKA BILDER 

Ett foto på några glada flickor vid Morlinds Lanthandel 
(nu ICA, Klövsjövägen). Känner ni igen dem? Någon som 
vet vilket år fotot är taget? Och vem kan fotografen vara?

Från vänster; Margareta Groth, Eva Groth, Margareta 
Olofsson, Gunilla Sahlén, Eva-Lis Jonsson.

Skoleleverna kommer  
förhoppningsvis sälja jul- 
granar utanför ICA,  
som tidigare år. 
Håll utkik!

HISTORISKA BILDER 

Klövsjö Frivilliga Räddningsvärn 
(ideell förening) Vi kan ofta vara först på  
plats när olyckan är framme. 

Stötta gärna oss med ett bidrag:  
Swisch 123 180 12 24 
Kontakt: Marcus Svensson 
   073 075 42 62

GLÖM EJ
SLÄCKA
L JUSEN!

TIPS! Nu när vi ska hålla oss hemma  kanske 
några av oss får lite långtråkigt ibland. Då finns 
tid att studera fotografier! 
- Kolla igenom de foton ni har hemma, och 
se till att det finns dokumenterat vad fotot 
föreställer. 
- Passa även på att leta bland alla de bilder 
som finns i Jamtlis bildarkiv. Länk till arkivet hittar 
du på www.jamtli.se.



Vi närmar oss jul, nyår, turistsäsong, skollov och annat, som under 
normala förhållanden, är något som många ser fram emot. 

2020 är inget vanligt år. 
Coronaviruset har drabbat oss alla, mer eller mindre. 

Med en förhoppning om att alla följer rådande lagar samt  
Folkhälsomyndihetens rekommendationer tillönskas alla 

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR!

Sist men inte minst... TA HAND OM VARANDRA!

PREMIÄR 

på Svartåstjärn i Klövsjö 
Lördag 12/12 kl 09.00

OBS! Fiskeförbud from 1/10 
/Klövsjö skifteslag samfällighetsförening

Vinter-

Vi bjuder på kaffe 
och glögg vid  
vindskyddet. 

Fiskekort finns att 
köpa på plats. 

Läs mer om hur/var 
du löser fiskekort och 
våra fiskeregler på:
fiskekort.se/klovsjon

TAXI & SmåbussarTAXI & Småbussar
Klövsjö VemdalenKlövsjö Vemdalen

0706 –      0706 –      
   225 226   225 226

Beställ eran resa av oss med numret ovan ellerBeställ eran resa av oss med numret ovan eller
skicka även gärna era förfrågningar tillskicka även gärna era förfrågningar till

            beepbeep_transport@live.sebeepbeep_transport@live.se

Välkommna att åka med oss önskar vi chaufförerVälkommna att åka med oss önskar vi chaufförer
  Johnny Sahlén och Jenny DalarveJohnny Sahlén och Jenny Dalarve

PS. Scanna in OR-koden och lägg till oss i er kontaktlista.PS. Scanna in OR-koden och lägg till oss i er kontaktlista.

Namn: BeepBeep Transport AB
Adress: Box  215
Postnr./ort: 840 32  Klövsjö
Telefon: +46 706 – 225 226
Org.nr: 556900 – 4277
Bankgiro nr: 108- 51 66
Kontors telefon: +46 682 – 213 45
Mail: beepbeep_transport@live.se
Gilla oss: facebook.com/beepbeeptransport
Följ oss: instagram.com/beepbeep_transport
Destinationen: www.vemdalen.se
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FÅNGSTPREMIE PÅ MINK

För mink som fångats i vattendrag inom 
Klövsjö skifteslag erhålls 200 kr per upp-
visad mink. Om du vill erhålla ersättning 

kontakta: Lars Kjellsson 070 557 91 84

Vill du vara med och jobba i  
Fiberföreningens styrelse?

Hör av dig till Hans Moen,070-279 90 20, för mer info.


