Utgivningsplan 2019
Klövsjöbladet delas ut fem
gånger under 2019, 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.

FEBRUARI - MARS 2019

g:a Klövsjö församling

15% rabatt

KLÖVSJÖ KYRKA
10 Februari kl 11 Högmässa.
10 Mars kl 12 Skotergudstjänst, Djupviken.

vid beställning 1 vecka i förväg
Festbricka 160 kr/person (190 kr) • Viltbricka 210 kr/person (250kr)

Hyr en kock
Jag kommer till er och gör
er kväll oförglömlig

Gratis HemkorninG
Vid minst 4 personer
inom Vemdalsområdet

Boka på info@vemdalencatering.se • vemdalencatering.se

ÖPPET KYRKIS på Föreninga
Vårterminen startar när renoveringen på
Föreninga är klar.
Håll utkik för kommande info.
TISDAGSTRÄFFEN
Tisdagar, kl 11 - 13, på Föreninga
Alla välkomna!
HELGMÅLSRINGNING, lördagar kl. 18
Gör ett besök i kyrktornet och se när
bygdens ringare trampar in helgen.
LUNCH OCH FÖRELÄSNINGAR
PÅ FÖRENINGA
Streamade föreläsningar från Jamtli
Torsdagar kl 13.00.
Servering från kl 12.00.
31 jan
14 feb

Öppet Onsdagar & Lördagar kl 11-16

KURS

Hjärt- Lungräddning
P!
Hjärtstartare
A
K

Jamskan, det jämtländska språket
Den underbara resan till Jämtland
och Härjedalen
21 feb De stora hjältarna kom från de
stora skogarna
29 feb Spännande sydsamiska levnadsöden
7 mar Samernas landsmöte 1918 och
Staare 2018
14 mar Emil Näsvall - Härjedalsskulptör i
världen
21 mar Östersund som militärstad
28 mar Furuhagen - Jämtlands läns sinnesslöanstalt

S

12 februari på Föreninga
2 tillfällen: kl 12 samt kl 18
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Arr: Tisdagsgruppen och

Detta informationsblad utges av Klövsjö Byförening i samarbete med lokala företag och folk i bygden.
Med reservation för eventuella tryckfel. För insänt material ansvarar insändaren.

MEDDELANDEN
FRÅN BYFÖRENINGEN
E!
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ÅRSMÖTE

Söndag 10 mars
kl 19.30 på Tomtan

Ev. motioner inför årsmötet skall vara
styrelsen tillhanda senast 20 februari.

ANNONSERA I KLÖVSJÖBLADET

På förekommen anledning kommer här ett
förtydligande kring vad som gäller för att
vara med i Klövsjöbladet.
Att annonsera eller publicera annan text
eller foton i Klövsjöbladet är GRATIS för:
- Sponsrande företag
- Föreningar med säte i Klövsjö
- Privatpersoner som är medlemmar i
Byföreningen.
De som faller utanför ovanstående kategorier
betalar 500kr för en annons/en publicering
eller 100kr för en liten och enklare notis under
rubriken “Köpes, bytes...”
Företag som vill ha hjälp att utforma sin annons
betalar 200kr/annons.

BLI MEDLEM!

En förening är inget utan dess medlemmar!
Medlemsavgift 100kr/år. Sätts in på BankGiro
641-2241 (Klöveränge). Märk insättningen
med medlemmens namn.

SPONSORER

Utöver ideellt arbete behövs pengar för att
täcka de kostnader som medföljer hemsidan, tryck av Klövsjöbladet samt annan
annonsering.
TACK alla sponsorer som gör detta möjligt!
Sponsorer 2018:
AB Gunnar Sahlén
Ahlberg Sweden
Beep Beep Transport
Föreningen Forbonden
Grubbvallen
Hallberg Bygg & Massage
ICA Klövsjö/Morlinds lanthandel
Klövsjöfjäll Hotell & Restaurang
Klövsjö Antik & Vintage
Klövsjö Byggservice
Klövsjö Gårdsbryggeri
Klövsjö Gårdsbutik
Klövsjö Hembygdsförening
Klövsjö Sportshop
Klövsjö Stenugnsbageri
Restaurang Humleliret
Storhogna Högfjällshotell & Spa
Svensk Fastighetsförmedling
Svenska Kyrkan
Vemdalen Catering
Zakrissons Åkeri

BLI SPONSOR!

Vill Du vara med och sponsra(1200kr/år)?
Kontakta Svenne Persson. Alla sponsorer är
garanterade annonsplats i varje Klövsjöblad.

BOSTÄDER SÖKES!

I skrivande stund är det (minst) fyra barnfamiljer
som söker boende i Klövsjö. OM dessa skulle
bosätta sig på annan ort går vi i byn miste om
11 barn och 8 vuxna.
Så snälla ni som har tomtmark, en bostad att
hyra ut eller sälja: GÖR DET!

Klövsjö Byvägars
Samfällighetsförening
!
LSE ÅRSMÖTE

Klövsjö
Idrottsförening
Nytt år och nya möjligheter!

Vi vill påminna er om att det är dax att förnya era
medlemskap i KIF. Avgiften för enskild ligger på
100:- För 200:- blir hela familjen (barn över 16 år
betalar som enskild) medlemmar i KIF.
Betalas till bg 321-6074. Eller swish 1235964119
Glöm inte att ange för vilka betalningen gäller.
Inte medlem men vill gärna bli? Klicka på knappen Registrera dig längst upp till höger på sidan
och följ instruktionerna.

ÅRSMÖTE

Torsdag 22 mars kl 19.00
Plats meddelas senare.

LLE
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Onsdag 17 april
kl. 18.00 på Föreninga

Ev. motioner inför årsmötet skall vara
styrelsen tillhanda senast 20 mars.

Klövsjö Fiber
ekonomisk förening
E! ÅRSMÖTE
ELS

LL

KA

Söndag 10 mars
kl. 20.00 på Tomtan

Ev. motioner inför årsmötet skall vara
styrelsen tillhanda senast 20 februari.

Stöd Klövsjö Idrottsförening
genom att köpa Bingolotter
på Ica Klövsjö.

Jubileum?!
2019 fyller vår förening 110 år. Någon
som har idéer kring hur detta ska
uppmärksammas?
SPORTA med KIF i Klövsjö Gymnastiksal

Fredagar kl. 19 Innebandy

Ansvarig: Sven Bromée 073-181 89 97

Söndagar 15.30-16.30 Parkour
(hinderbana). För barn ca 7-12år.
Ansvarig: Anna Hörberg 070-355 07 55

Aktiviteterna är gratis men
medlemskap i föreningen krävs!

Klövsjö kommunala elljusspår
är öppet för åkning!
Belysningen är tänd: 06.00-09.00
		
och 14.00-22.00
		
(regleras efter årstid)
Påstigning sker vid Klövsjö IP där
plogad parkering finns.
Spåret ansluter till Katrinaspåret
vilket ger 5km belysta spår.
Mycket nöje!
Spårpatrullen: 0703451733
E-post: kif@klovsjo.com

Slalomträning för medlemmar:
Måndagar kl.18-19.30 (åldrar: 3-12 år)
Onsdagar kl. 18-19.30 (åldrar: 7-12 år)
För info om hur du blir medlem m.m.
kontakta Ola Hörberg, 0707942768

Tack till Er som skänkte pengar
vid luciagröten på Föreninga.
Detta gav drygt 1000 kr till
Musikhjälpen och lika mycket
till eleverna.
Tack även till Er som köpt julgranar, Ullmax och Newbody.
Detta har gett ett bra tillskott
till kassan. Vi kommer att göra
en ny försäljningsrunda under
våren.

KLÖVSJÖ SKOLA NÄRIDROTTSPLATS, i
funktion även vintertid. Det som inte var
möjligt gick alldeles utmärkt. Nu med
nyspolad is. I år spolas en mindre del
av plan pga. ombygg-nation och brist
på yta för de yngre barnen. En grupp
som sköter isbeläggning på Haldo Arena
har upprättats. Diskussioner och avtal
diskuteras just nu med Bergs hyreshus
gällande drift sommar/vintertid. Planer
på Skrid-skodisco någon kväll samt skridskoskola är i planeringsstadiet. Håll utkik
så återkommer vi med tid o datum.
Text: Ola Hörberg

KÖPES, BYTES, SÄLJES,
UTHYRES, ÖNSKAS HYRA...
Björkved i 40l säck. 60kr/st 200kr/4st
Hemkörning kan ordnas. Håkan 070-6676721
Svensk Honung, från egen bigård.
700g burk/70kr, kartong 12 burkar/770kr.
Håkan 070-6676721
Stugor uthyres ”Mattisors”.
Håkan 070-6676721

Hembygdsgården

TOMTAN

Klövsjö Hembygdsförening
E!
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ÅRSMÖTE
Söndag 10 mars
Kl. 18.00 på Tomtan

Vi ska avsluta året 2018 och blicka in i 2019.
Vi bjuder på kaffe och dopp.

HISTORISKA BILDER
LEGENDEN HALDO HANSSON
Haldo Hansson tjänstgjorde några år i början av 1900-talet
som kronojägare i Klövsjö. Haldo vurmade för att de duktiga
skidåkarna i Klövsjö skulle bilda en idrottsförening vilket inte
var en helt okontroversiell tanke på den tiden. Många menade
att om man hade tid och ork för idrott, så hade man för lite arbete att utföra. Hans jaktintresse framgår av fotot och intresset
för skidåkning medförde bildandet Klövsjö Skidlöpareförening
1909 som sedan blev Klövsjö Idrottsförening.

Ev. motioner inför årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 20/2.

sszsszsszsszsszsszsszsszsszsszsszsszss
HISTORIK
Klövsjö hembygdsförening startade 1959 då Jöns Fahlén och
Olle Grubb fick tillfälle att köpa Tomtan. De tänkte då att
Tomtan skulle bli ett kulturarv att vårda och förvalta till kommande generationer. Detta för att från en svunnen tid kunna
visa och uppleva hur människors miljö och leverne kunde se ut
på en jordbruks och skogsgård i Klövsjö.
Gården kräver successivt renoveringar och under förra året har
fönster och tak blivit årgärdade.
sszsszsszsszsszsszsszsszsszsszsszsszss
BARNLANDET
Tillgängligt alla dagar. Dock finns där ingen toalett annat än vid
evenemang, vilket kan vara bra att veta. Höladan är fortfarande
stängd, pga skadegörelse. December 2018 fick skogskojan ett litet
nytt utseende invändigt. Inom kort är det dags att städa undan
julsakerna, mer info kommer. Under städdagen 18/5 hoppas vi
kunna återställa höladan, städa lekstugan samt fylla på med sten
under skogskojan.

Haldo Hansson på jakt vid Oxsjövallens fäbodar 1910.
Fr.v. Ers-Kristen Kjellsson, Klockar-Anna Selander, Haldo Hansson
med hundar, Ers-Anna Larsson, Ers Kjerstin Kjellsson, Sve-Britta
Kristensson, Sven Olsson. Sittande: Sve-Kristina Kristensson,
Märta Hansson.
Haldo Hansson avled av ett vådaskott i en tragisk jaktolycka
1921. Här i Klövsjö kommer vi alltid att minnas honom som
grundaren till en av våra äldsta, ännu levande, föreningar. För
att hedra hans minne döptes Klövsjö Näridrottsplats, som
invigdes 2018, till Haldo Hansson Arena.
Text: Lisbeth Svensson och Jörn Ryder

sszsszsszsszsszsszsszsszsszsszsszsszss
STÄDDAG
Alla som kan träffas på Tomtan den 18/5 kl:09.00 för att städa
gården inne och ute. Ta med lämpliga redskap.
sszsszsszsszsszsszsszsszsszsszsszsszss
ALLA BEHÖVS!
Alla behövs för att föra Tomtangårdens vård och traditioner
vidare. Har du tankar och ideer tas de tacksamt emot av styrelsen.
sszsszsszsszsszsszsszsszsszsszsszsszss
BAKSTUGAN
Baka tunnbröd i bakstugan på Tomtan. Bokningsblock och
instruktioner finns i entren på ICA Klövsjö. Nyckeln finns att
hämta i kassan. Betalning 100kr/dag.
sszsszsszsszsszsszsszsszsszsszsszsszss
HEDRA NÅGONS MINNE ELLER GE EN GÅVA
Hedra någons minne eller ge en gåva till Fonden för Tomtangården.
Gåvorna kommer att användas i arbetet med att för framtiden
bevara det lokala kulturarvet, i form av Tomtangårdens
byggnder och föremål samt gamla traditioner.
BG 530-3953 eller swish 1230639542.
Lägg ett meddelande i Hembygdsföreningens brevlåda på
Bergmansvägen 19 om det gäller en begravningsinsättning.
Gör detta senast 3 dagar före begravningen.

Vi öppnar till sportloven.
Önskar ni ost innan, hör av Er.
Tack alla barn,
personal och
f.d. kollegor på
Klövsjö skola.
Ingen nämnd,
ingen glömd.
För jättfina teckningar, blommor,
presentkort och
restaurangbesök.
Många kramar
från Inger

KLÖVSJÖ GÅR FRÅN SKIDANLÄGGNING TILL SKIDORT.

PERMAKULTUR I KLÖVSJÖ

Klövsjöfjäll AB, tillsammans med Fastighetsbolaget Lilium AB,
storsatsar och investerar 90 miljoner kronor. Satningen är ett
bygge på 3700 kvadratmeter över sammanlagt 5 våningar.
Den nya byggnaden kommer innefatta 38 dubbelrum, en ny
restaurang och en outletbutik. Översta våningen kommer även
att rymma konferens-, gym- och relaxavdelning med en läcker
panorama-utsikt över fjäll och sjö med Klövsjö by som fond.

2018 kom en rapport från Hållbart byggnätverk, en förstudie
inom Leader Sjö, Skog & Fjäll.
Studiens syfte var att konkretisera idéer om nya bostäder
på landsbygd och hitta samarbeten.

- Vi vill med den här satsningen stärka hela anläggningen för
att skapa så god service som möjligt i huset. Vi ser ett ökat
intresse för hotellboende och hos våra gäster så det känns fantastiskt att vi nu kommer kunna erbjuda det. Det kommer också
förbättra flödet i våra restauranger, det säger Anders Backskog
som är andra generationens ägare till Hotell Klövsjöfjäll.

En av de som deltog i nätverket
var Jan Zakrisson som gärna vill
se inflyttning och mer odling i
Klövsjö. Jan har tagit hjälp av
en designstudent som byggt
en skalenlig modell över hur
det kan komma att se ut i
framtiden, om Jans idéer blir
verklighet.

Idag finns det 86 bäddar fördelat på 14 lägenheter i olika storlek. Den nya hotelldelen fördubblar nästan antalet bäddar och
tros bli ett bra komplement som också kan attrahera fler och
större konferensgrupper.

För er som vill läsa mer om
förstudier finns ett blädderexemplar vid anslagstavlan i
entrén på ICA.

- Vår huvudsäsong nu och framåt är i givetvis vintern, men vi
har redan idag en bra sommarsäsong som ska stärkas ytterligare med denna satsning främst genom konferensmöjligheterna, förklarar Anders Backskog.

Text: Lena Kjellsson

bageriet

- Hotell Klövsjöfjälls satsning ligger helt rätt i tiden, deras
genuina intresse att ge gästerna en upplevelse man minns och
längtar efter att få göra igen skapar förutsättning för fortsatt
stark tillväxt, det säger Anders Lundqvist destinationschef
Skistar Vemdalen.
Bygget är planerat att stå färdigt i mars 2020. Uppdraget att
bygga har tillfallit Trångsviken bygg.
Text: Marcus Ståhl

Föreningsliv

Förening				
Föreningen Forbonden Klövsjö			
Klövsjö Alpina				
Klövsjö Byförening				
Klövsjö Byvägars Samfällighetsförening		
Klövsjö Båtklubb				
Klövsjö Fiber ekonomisk förening			
Klövsjö Hembygdsförening			
Klövsjö Idrottsförening			
Klövsjö Jaktskytteklubb			
Klövsjö nya Bygdegårdsförening			
Klövsjö Skifteslag Samfällighetsförening		
Klövsjö Storlicens				
Klövsjö Snöskoterklubb			
Klövsjö/Vemdalens golfklubb			
Rätan-Klövsjö Församlingsråd			
Såg och kvarnföreningen			

Ordförande		

Kontakt		

Avgifter			

PG/BG

Lars Styf			
070-224 56 01
200kr/år			
PG 41 22 89-1
Richard Lundgren		
070-755 52 04
100kr/år, familj 200kr/år
PG 59 03 31-5
vakant					
100kr/år		
BG 641-2241
Håkan Hallberg		
byvagar@klovsjoby.se
Mikael Persson		
070-275 70 55
Kontakta ordf.
Lars Bergman 		
070-321 55 19
120kr/år			
BG 506-0447
vakant					
125kr/år			
BG 530-39 53
vakant					
100kr/år, familj 200kr/år
BG 321-60
Marcus Svelander		
070-620 29 28
100kr/år, kontant betalning
Lars Kjellsson		
070-557 91 84
100kr/år			
BG 50 95-58 22
Lars Kjellsson		
070-557 91 84
--Sven Bromée		
073-181 89 97
--vakant				
150kr/år, familj 250kr/år
BG 604-27 09
Stig Holm			
0682-231 76
För avg.info: 0682-23176, kvgk@telia.com.
Jon Olofsson		
070-332 14 33
--Lars Kjellsson		
070-557 91 84
---

