
JUNI - JULI - AUGUSTI   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 2021, 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.

y z
tel: 072-522 99 15    MAIl: INFO@HUMlelIRet.se

BlyBeRgsvägeN 9, Klövsjö

Måndag – fredag, KL 12.00 – 17.00 
28 jun – 31 aug

KONtAKtA Oss FöR BOKNINg 
Av PRIvAtA sällsKAP:

RESTauRangEn och buTikEnS 
ÖPPETTiDER i SommaR:

www.oppistuggu.se

sOMMAR 2021

MN

GITARRMUSEUM
Ingmar Ollas öppnar sitt 
akustiska gitarrmuseum under 
Klövsjöveckan!

Öppettider: 
Onsdag - Söndag, 21-25 Juli 
kl 12.00 -16.00 vid Pålvägen 5.

I anslutning till museet visas även en 

loppisfynd på gården.

Vällkomna!

PREMIÄR
Sommar-

på Svartåstjärn 
     i  Klövsjö

12 JUNI

Läs om hur/var du löser fiskekort samt 
våra fiskeregler på fiskekort.se/klovsjon

09.00

OBS!  
FISKEFÖRBUD 

FRAM TILL PREMIÄREN

PREMIÄR
Sommar-

på Svartåstjärn 
     i  Klövsjö

12 JUNI

Läs om hur/var du löser fiskekort samt 
våra fiskeregler på fiskekort.se/klovsjon

09.00

OBS!  
FISKEFÖRBUD 

FRAM TILL PREMIÄREN

   
 
 
 
 
 
 

 
 

Det finns många 
anledningar  
till TÅRTA! 

 

Beställ på: 070-3187902,                         
eller order@natcake.se 
 
Följ NatCake Choklad & Tårta Klövsjö 
på Facebook & Instagram 
för sommarens nyheter. 

Konsthantverk 
visas i utomhusmiljö

Maj-Lis 
Bromée

Försäljning 
& 

Inspiration

Välkomna till  
Bergbacken 5  
Klövsjö

19 - 25 juli    kl 10 - 17

Det mesta 
till ditt 

bygge och 
dina projekt. 

Inredning 
och  

presenter. 

Fiskekort.

ÖPPET
 

mån-fre 
6.45-17

lör 10-14

Öppnar igen till midsommar 
och har öppet till 31 augusti, 

dagligen 9-18. 

Utöver dessa tider går det bra 
att höra av sig på 073-02 27 217 

eller beställa via Reko. 

Klövsjö Gårdsbutik

Nygården - Klövsjövägen 41



 KLÖVSJÖ  
BYFÖRENING

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 2021-05-20:
AB Gunnar Sahlén
Ahlberg Sweden
Beep Beep Transport
Grubbvallen
Hallberg Bygg & Massage
Hooflake
Hovdestugan
ICA Klövsjö/Morlinds lanthandel
Joors Bygg & Service
Klövsjö Allservice 
Klövsjö Bygdegårdsförening
Klövsjö Färg & Bygg
Klövsjö Gårdsbryggeri / Humleliret
Klövsjö Gårdsbutik 
Klövsjö Hembygdsförening
Klövsjö Sportshop
Klövsjö Stenugnsbageri 
Klövsjöfjäll Hotell & Restaurang
NatCake Choklad & Tårta
Skistar
Storhogna Högfjällshotell & Spa
Svenska Kyrkan
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 är upptagen på tisdagarna under 
säsongen då vi bakar och säljer tunnbröd från 
kl 11.00. Andra dagar kan man boka bakstu-
gan i serveringen.     

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

Gilla oss på Facebook!
På vår facebooksida finner ni senaste 
nyheterna om vår verksamhet.
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KLÖVSJÖORD
Nyfiken på dialekten i byn, eller vill du 
påminnas om barndomens språk?  
Vi säljer boken Klövsjöord! Just nu; 150kr.

VÄVSTUGAN
Vår vävstuga står till förfogande om Ni är 
intresserade av att väva en stor-matta. 
Intresserad? Ring Sonja Racas, 070-627 14 41.

sszsszsszsszsszsszsszsszsszsszss

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 byförening.  
De som faller utanför ovanstående katego-
rier betalar 400kr/annons.

FOTBOLL 2021
Säsongen har dragit igång och vi har den-
na säsong 4 träningsgrupper med totalt 
runt 60 spelare. Håll utkik efter annonser 
för att se våra hemmamatcher.

Stöd KIF genom att 
köpa bingolotter 
på ICA Klövsjö.

BLI MEDLEM
Klövsjö Idrottsförening verkar för att 
idrott ska vara tillgängligt för alla, året 
runt. Som medlem stöder du våra verk-
samheter och får dessutom delta gratis i 
de flesta av våra aktiviteter.

Enskild: 100kr. Familj: 200kr. 
(Barn över 16 skall betala för enskild.) 
Inbetalning sker till Bankgiro 321-6074, 
eller Swish: 123 596 41 19.

Dessutom behöver ni fylla i era person-
uppgifter på www.klovsjoif.se. 
Klicka på ”Medlemsansökan” uppe till 
höger.

HALDO HANSSON ARENA
Näridrottsplatsen vid Klövsjö Skola är öp-
pen för alla, men vardagar ca kl 8-17 har 
skolan, förskolan och fritids förtur.

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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 SOMMAREN 2021 
Hembygdsgården är öppen från 12 juni  
kl 11 - 17. och öppnar då med försommar.
marknad. Du som knalle är varmt välkommen 
att gratis stå och sälja dina saker. 
Det bakas tunnbröd till försäljning och i 
serveringen finns gosaker att njuta av.
Sommarens akuella aktiviteter hittar ni i 
sommarkalendern (baksidan på detta blad), 
på facebook samt anslagstavlor. Observera 
att planeringen kan ändras då den styrs av 
gällande rekommendationer.

LOPPIS PÅ LOGEN
Har du loppissaker att skänka mottages de 
tacksamt till sommarens loppis. 
Lämnas på Tomtan efter överenskommelse.

UTSTÄLLNING I BRYGGSTU´ 2021
Sommarens utställning kommer att handla 
om Klövsjöfår och hur man tagit tillvara allt 
från djuret.
sszsszsszsszsszsszsszsszsszsszss

FIXARDAG PÅ KLÖVSJÖ IP
Lördag 29 maj  

Samling kl 9 för att fixa iordning plan 
och klubbhus för säsongen. Ta gärna 

med något redskap som är passande. Vi 
bjuder på fika under dagen.

ÅRSMÖTE
Onsdag 9 juni, kl 19. 

Utomhus på Klövsjö IP  
eller via länk.

De som vill delta via länk hör av sig till 
Anna Hörberg innan mötet.

JOBBA PÅ TOMTAN
Vill du jobba på Tomtan i sommar? I jobbet 
ingår turistinfo, servering och omsorg om 
gården. Mer info: Sonja Racas 070-627 14 41.
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MINNESFONDEN FÖR KLÖVSJÖ IDROTTSUNGDOM
Under 2020 har 1420:- inkommit till Minnesfonden.Styrelsen 
beslutade inte om någon utdelning under 2020 och sparar 
medel till kommande år.

Har du något förslag på vem som kan behöva uppmärksammas 
så hör av dig till någon i styrelsen.

// Karin Ryder, Martin Danielsson och Ann-Christin Danielsson

Vi är många i byn som har  
hundar, men ännu fler som  
           vill se rena   
           dikeskanter.  
           Nu hjälps vi   
                   åt att skapa  
           Sveriges  
           vackraste    
           diken!

KAL
LEL

SE!



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.

Klövsjö Bygdegårdsförening
 

P.g.a. rådande omständigheter är vår verksam-
het ytterst begränsad. Vi hoppas på bättre tider 
och hoppas vi kan genomföra höstmarknaden. 
Oavsett verksamhet ska avgifter för avlopp, el, 
försäkringar m.m. betalas. Vi hoppas därför att 
många vill vara medlemmar i vår förening. 
Bli Medlem!
Enskild: 100kr/år  
Familj: 200kr/år. 

Swish: 123 538 23 53
BG: 5095-5822

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

TÄNK PÅ SPRIDNINGSRISKEN 
NÄR DU ELDAR OCH GRILLAR!

Ingen sommar utan en 

LOPPISVECKA!
Det är samma vecka som Klövsjö-veckan, 
d.v.s. v.29. Likt förra sommaren blir det 
ingen “stor-loppis” på Tomtan där man 
kan hyra bord. Däremot ordnas en ge-
mensam annonsering och en karta  
över alla loppisar. Ni som vill vara med 
ska kontakta Lena Kjellsson, 070-654 56 81, 
senast 15/6. Håll utkik efter 

            LOPPIS- 
      KARTAN 

på facebook och  
anslagstavlor. 

G:a KLÖVSJÖ FÖRSAMLING

Som rubriken antyder finns 
här flera brasklappar med 
tanke på rådande omstän-
digheter. Vid frågor om övriga 
öppettider eller vägbeskrivn-
ingar till friluftsgudstjänster 
kontakta Christer Alvarsson   
              på tel. 0769 414255.

Kyrknytt med Brasklapp

6 juni kl 11-13. Klövsjö kyrka, Öppen  
 kyrka och hissad flagga.
19 juni kl 18. Helgmålsbön med musik,  
 Klövsjö kyrka.
20 juni kl 11. Pilgrimsgudstjänst, kapellet  
 på skogskyrkogården.
4 juli kl 11. Friluftsgudstjänst, Böleskölen.
11 juli kl 11. Konfirmation i Klövsjö kyrka.
8 augusti kl 14. Friluftsgudstjänst, Zakris- 
 buan. 
15 augusti kl 11 Friluftsgudstjänst,  
 Östbodarna, Kvarnsjö.
29 augusti kl 11. HÄLGANDAKT i det fria  
 vid gamla skolan i Bryngelhögen. 

Ta gärna med kaffekorg och något att 
sitta på vid utegudstjänster.

TREVLIG  
SOMMAR 

OCH VÄLKOMNA  
INNE OCH UTE!

l Vi närmar oss skolavslutning och vill 
meddela att vi tyvärr ej heller detta år 
kan bjuda in familj, släkt och vänner. 
Eleverna firar ändå, tillsammans med 
varandra och lärarna.

l Eleverna på skolan och barnen på  
förskolan har städat i många av byns 
diken. Oj, så mycket skräp vi hittade! 
Hjälp oss att ta reda på det skräp ni 
ser längs vägarna och framförallt; 
SLUTA SKRÄPA NER!
                Tack på förhand! 
 
l Ett stort TACK och en  
fin vårbukett vill vi ge  
alla markägare i skol- 
skogen för att vi får  
vara där.  
/Elever och personal  
på Klövsjö Skola

Coronaviruset sprids fortfarande och 
vi måste alla hjälpas åt att minska 
smittspridningen och dess kosekven-
ser. Företag har anpassat sina verk- 
samheter och vi privatpersone måste 
respektera de råd, rekommendationer 
och begränsningar som finns.

HÅLL I,  
HÅLL UT, 

HÅLL AVSTÅND!
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

TAXI & SmåbussarTAXI & Småbussar
Klövsjö VemdalenKlövsjö Vemdalen

0706 –      0706 –      
   225 226   225 226
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            beepbeep_transport@live.sebeepbeep_transport@live.se
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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
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Följ oss: instagram.com/beepbeep_transport
Destinationen: www.vemdalen.se

 
 

 
Sommar på bageriet 

Glassboxen fylld 
Kakbuffé tisdagar 
Pizzabuffé fredagar 
Fikatält på baksidan 

Lunch 
Goa mackor ,pajer o sallader 

MM 

 
VID BESTÄLLNINGAR RING  0703441989  

Öppet  
Fred-sön till midsommar 

Fr v. 26 tis-sön 
068221400 

Www.klovsjostenugnsbageri.se 

 



 

SOMMARKALENDER2021

 Turistinformation hittar du på Tomtan, Byvägen 13.
Öppet: dagligen kl 11-17, 12 juni - 30 augusti

JUNI
6 Öppen kyrka och hissad flagga, Klövsjö 
   Kyrka kl 11-13. 
6 Kyrkkaffe och nationaldagsfika på Tomtan  
    kl 11.30-13.
12 Fiskepremiär på Svartåstjärnen, kl 9.
12 Turistinformationen och sommarservering 
      på Tomtan öppnar, kl 12-17.
12 Bakning och försäljning av tunnbröd på 
      Tomtan, från kl 12. 
12 Försommarmarknad på Tomtan kl 12-15.  
19 Helgmålsbön med musik, Klövsjö kyrka kl 18.
20 Pilgrimsgudstjänst, kapellet på skogs- 
      kyrkogården, kl 11.
24 Klövsjöfjäll hotell och restaurang öppnar 
      för sommaren.
25 Midsommarfirande på Tomtan, kl 13. 
      Midsommarstång och ringlekar.
25 Golftävling; Midsommargolfen.
28 Bennys Bistro öppnar för säsongen.
28 Restaurang Humleliret öppnar för säsongen.

JULI
2 Golftävling; Damtouren.
2 Pizzabuffé på Stenugnsbageriet, kl 15-19.
4 Friluftsgudstjänst, Böleskölen, kl 11.
4 Tomtsöndag på Tomtan, kl 12.
6 Bakning och försäljning av tunnbröd på 
    Tomtan, från kl 11.
6 Fikabuffé på Stenugnsbageriet, 11-16.
8 Klövsjö Sportshop öppnar för sommaren.
9 Pizzabuffé på Stenugnsbageriet, kl 15-19.
10 Golftävling; Flaggtävling.
11 Konfirmation i Klövsjö kyrka kl 11.
13 Bakning och försäljning av tunnbröd på  
      Tomtan, från kl 11.
13 Fikabuffé på Stenugnsbageriet, kl 11-16.
16 Pizzabuffé på Stenugnsbageriet, kl 15-19.
17 Golftävling; Torgny Mogren Cup.
18 Golftävling; Krogrundan.
19-25 KLÖVSJÖVECKAN och Loppisveckan.
20 Bakning och försäljning av tunnbröd på 
      Tomtan, från kl 11. 
20 Fikabuffé på Stenugnsbageriet, kl 11-16.
21 Golftävling; Golfhäftet Trophy.
23 Golftävling; KVGK Singelslaget.
23 Pizzabuffé på Stenugnsbageriet, kl 15-19.
24 Golftävling; Slå ett slag för cancer.
27 Bakning och försäljning av tunnbröd på  
     Tomtan, från kl 11.
27 Fikabuffé på Stenugnsbageriet, kl 11-16.
30 Golftävling; Sponsorgolfen/PSK.
30 Pizzabuffé på Stenugnsbageriet, kl 15-19.
31 Golftävling; Storhogna Cup.

AUGUSTI 
 

3 Bakning och försäljning av tunnbröd på  
   Tomtan, från kl 11. 
3 Fikabuffé på Stenugnsbageriet, kl 11-16.
6 Pizzabuffé på Stenugnsbageriet, kl 15-19.
6 Golftävling: Vemdalen Open
8 Friluftsgudstjänst, Zakrisbuan kl 14.
7 Golftävling: Vemdalen Open
10 Fikabuffé på Stenugnsbageriet, kl 11-16.
13 Pizzabuffé på Stenugnsbageriet, kl 15-19.
15 Friluftsgudstjänst, Östbodarna, Kvarnsjö kl 11.
20 Surströmming Tomtan, kl 17.
22 Golftävling; KM 2021
28 Golftävling; Klövsjöfjäll.
29 Hälgandakt i det fria vid gamla skolan i  
      Bryngelhögen, kl 11.
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Telefon: 0682 – 41 36 60   
e-post: info@klovsjo.com

VI VÄLKOMNAR ÄNNU EN SOMMAR 
SOM, LIKT FÖRRA, KOMMER ATT 
VARA PRÄGLAD AV CORONA. 
VI VÄLKOMNAR OCKSÅ EN SOM-
MAR SOM KOMMER BJUDA PÅ SOL, 
BAD, REGN OCH MYCKET ANNAT.

Vem kunde, våren 2020, ana hur 
länge våra liv skulle påverkas av 
denna pandemi? Och vem kunde ana 
hur alla samhällsförändringar och 
nya tankesätt skulle påverka Klövsjö?

Sommaren 2020 besöktes Klövsjö av 
rekordmånga och det finns inget som 
säger att det kommer färre denna 
sommar.

Många evenemang som brukar locka 
många besökare har ställts in men 
här finns ändå mycket att se och göra. 
Här finns vandrings- och cykelleder, 
mäktiga vattenfall, badplatser, lättill-
gängliga fjäll, djupa skogar, fiskrika 
vatten och kreativa företagare som 
anpassat sin verksamhet för allas 
säkerhet.
Hålla koll på anslagstavlor, hemsidor 
och facebook för senaste informatio-
nen från olika föreningar och företag. 
Fler aktiviteter kan tillkomma, datum 
och tider kan flyttas och hela evene-
mang kan komma ställas in med kort 
varsel. 
Njut av sommaren och var rädda 
om varandra!


