Klockrike byråd
Verksamhetsberättelse 2015
Om Klockrike byråd
Klockrike byråd bildades 14 mars 2001.
Klockrike byråd är ett partipolitiskt och religiöst neutralt nätverk för föreningar, verksamheter
och boende i Klockrike som vill:
• verka för Klockrikes hållbara utveckling
• marknadsföra Klockrike som en livskraftig bygd att bo och verka i eller besöka
• stärka Klockrikebornas möjlighet till inflytande i samhällsfrågor
• värna om och förbättra offentlig service samt näringslivets förutsättningar
• sammanställa information om föreningar, aktiviteter och arrangemang i ett informationsblad
”På gång i Klockrike” två gånger per år
• inspirera och stödja varandra samt samråda vid planering av arrangemang
• samverka om aktiviteter i Klockrikebygden, såsom Valborgsmässo- och Midsommarfirande.

Ansvarspersoner
Ansvarspersoner i Klockrike byråd har under 2015 varit:
Kjell Alsetun, ordförande
Clas Lessel, vice ordförande
Helena Jansson, kassör
Karin Wiesner, sekreterare

Föreningar som ingår i Klockrike byråd
Klockrike hembygdsförening, Klockrike församlingsråd, Byggnadsföreningen Klockrikegården upa,
Klockrike allmänna idrottsförening, Rhododendrondalens vänner, Nätverket Företagare i Klockrike
och Pingstförsamlingen Borensberg-Klockrike ingår i Klockrike byråd.

Föreningsrepresentanter
Föreningarnas representanter i Klockrike byråd har under 2015 varit:
Axel Lindén, Klockrike hembygdsförening
Gerd Mellberg, Klockrike hembygdsförening
Kristina Johansson, Klockrike församlingsråd
Ulla-Britt Andersson, Byggnadsföreningen Klockrikegården
Clas Lessel, Klockrike allmänna idrottsförening
Janne Jansson, Klockrike allmänna idrottsförening
Robert Gomez, Nätverket Företagare i Klockrike
Anna Bjuremark, Rhododendrondalens vänner
Sven-Olof Fagerhov, Pingstförsamlingen Borensberg-Klockrike

Revisorer
Mailis Carlsvärd och Liselotte Johansson har varit av bystämman utsedda revisorer för 2015 med
Anita Larsson som ersättare.

Valberedning
Lotta Claesson-Melin (sammankallande) och Eva Kind utsågs till valberedning på bystämman
2015.
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Byråd
Klockrike byråd har samlats måndag den 12 januari och 24 augusti vilket har dokumenterats i
minnesanteckningar. Däremellan har ansvarspersonerna och ledamöterna haft kontakt per telefon
och e-post och vid andra sammankomster.

Bystämma
Bystämma arrangerades för elfte gången i modern tid lördag 28 mars 2015 i Klockrikegården.
Tio Klockrikebor deltog i bystämman. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2014
redovisades och lades till handlingarna. Ansvarspersoner för Klockrike byråd utsågs och
verksamhetsplan för 2015 fastställdes. Byrådets ansvarspersoner fick i uppdrag att se till att
byrådets planerade verksamhet finansieras.

Verksamhet
På gång i Klockrike
Informationsbladet ”På gång i Klockrike” har getts ut med ett nummer på våren och ett nummer
på hösten. Ica Ganestål har varit ansvarig för sammanställning av bladet. Byrådet har distribuerat
”På gång i Klockrike” i egen regi.
Inriktningen för informationsbladets layout är att uppgifterna ska ordnas kronologiskt i
möjligaste mån. Byrådets arrangemang ska lyftas fram.
För hjälp till finansieringen av bladet ges plats till max åtta annonser för 300 kronor per blad.
Dubbel annons kostar 500 kronor.

Valborgs- och midsommarfirande
Klockrike byråd, Klockrike allmänna idrottsförening och Klockrike hembygdsförening
samarbetar för att arrangera Valborgsmässo- och Midsommarfirande i Klockrike.
Funktionärsmöte för planering av Valborgsmässofirandet anordnades måndag 13 april i
Klockrikegården samt måndag 1 juni inför Midsommarfirandet. Ica Ganestål gjorde affischer.
Valborgsmässofirande – Valborgsmässoafton 30 april

Valborgsmässoafton firades på traditionsenligt sätt i Hålan i Klockrike med många deltagare.
Kyrkokören sjöng och Jens Jarkiewicz hälsade våren välkommen. Årskurs 6 i Klockrike skola
var nöjda med försäljningen av lotter, godis, korv och kaffe. Behållningen gick till deras
skolresa.
Midsommarfirande – midsommarafton 19 juni

Många hjälpte till med blomsterplockning i Ekängen i Ättorpa och klädning av
midsommarstången dagen innan midsommarafton. Midsommarafton arrangerades
traditionsenligt midsommarfirande på Klockrikevallen till musik av Klara och Lowe Aspviken.
Många kom och dansade och lekte kring midsommarstången. Lotteri anordnades.
Ekängen i Ättorpa är med på Motala kommuns Naturkarta: naturkartan.se/motala/attorpa-ekhage

Järnvägsparken
Klockrike hembygdsförening har haft ansvar för skötseln av Järnvägsparken som tidigare.
Flera Klockrikebor har gjort en stor insats för skötseln av Järnvägsparken. Stensättningen runt
den gamla vattenkällan blev omlagt under sommaren 2015. Målning av anslagstavlorna
påbörjades 2015 av Eva Kind och hon ska måla klart under 2016.

Mark- och bostadsförsörjningsprogram för Motala kommun
Lars-Göran Svensson skrev ett yttrande under hösten. Det finns bara en tomt ledig i Klockrike
men enligt Mark- och bostadsförsörjningsprogrammet bör det finnas tio tomter.
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Webbplatsen www.klockrike.se
Det finns möjlighet för föreningar, företag och Klockrikebor att få uppgifter om aktiviteter och
arrangemang samt nyheter publicerade på klockrike.se. För publicering av tips och förslag om
texter har webbmaster Kjell Alsetun varit ansvarig. Formellt ägs domänen klockrike.se av
Klockrike hembygdsförening, men det är Klockrike byråd som har betalat kostnaden för sidan.
Taxa för annonser på www.klockrike.se beslutades av Klockrike byråd 16 mars 2009.
www.klockrike.se

Pris

Annonser
Webbsida

400 kronor per år för företag
500 kronor per år för företag
250 kronor per år för hobbyverksamhet

Fiberanslutning i Klockrike
Klockrike hembygdsförening har en arbetsgrupp som arbetar med fiberfrågan och de har
arrangerat informationsmöten för Klockrikeborna under året.
Stadsnätsamordnare Roger Jarméus, Motala kommun, meddelade följande efter Klockrike
hembygdsförenings möte om fiber tisdagen den 14 april i Klockrikegården:
”Om BoreNet är på plats och installerar fiber till hushållen i Klockrike så är det inte troligt att
kommunen (läs VÖKBY) också kommer vara där. Då kommunen inte ska konkurrera. Nu har
inte BoreNet fiber utan endast lagt ner slang för att kunna blåsa fiber i framtiden. Vad gäller stöd
så får man inte stöd i tätorter med över 200 invånare. Det står alla rätt att förlägga fiber bredvid
andra operatörer men givetvis så blir det inte några stödmedel om annan aktör har kunder inom
det område som nu eventuellt kommunen (läs VÖKBY) kunde tänkas göra installationer. Men
den situation är inte troligt att vi ska behöva hamna i då vi som sagt inte ska konkurrera med den
fria marknaden. Sedan så är det vad kunderna väljer. En öppen fiber eller i detta fall BoreNet
som idag inte har andra tjänsteleverantörer. Där fanns ju skilda åsikter. BoreNet talade även en
hel del om radiolänk, och såg det som ett bra alternativ istället för fiber utanför tätorterna.
Klockrike skola har ingen fiberanslutning då kommunen inte haft fiber till Klockrike. Skolan har
20 Mb radiolänk som hyrs av Quadracom. Motala kommun söker stöd för fiber mellan Motala
och Linköping för en redundans, och då får vi själva möjlighet att ansluta kommunens enheter
även i Klockrike.” (Slut på citat.)
Den lokala internetoperatören BoreNet AB har meddelat att de planerar att blåsa fiber i de rör
som är nedlagda i marken i Klockrike. De samarbetar numera med Utsikt som är baserat i
Linköping. BoreNets nät är öppet i samma utsträckning som andra så kallade öppna nät. Om
intresse finns så är BoreNet intresserade att sälja kapacitet till andra operatörer även i Klockrike.
Standardpris för BoreNet Villa-Fiber till privatperson är 20 000 kr och avser totalpris för
fungerande installation inkl. kortare okomplicerad grävning inne på kundens tomt (5-10 meter).
Priset gäller i de områden där BoreNet har etablerat fibernoder. Samma pris gäller även på
landsbygden utmed de sträckor där BoreNet redan har kanaliserat. Det finns redan idag ett stort
antal fastigheter runt Klockrike som har BoreNets fiberkanalisation vid tomtgräns eller i
närheten. I de fall fastighetsägaren har långt avstånd från boningshus till närmaste skarvbrunn
förutsätts fastighetsägaren själv bidra med grävning inne på egen tomt alternativt köpa tjänsten
av valfri entreprenör.
De som bor eller har verksamhet i Klockrike och som är intresserade av anslutning till Internet
via fiber genom BoreNet AB bör snarast skicka en intresseanmälan till BoreNet AB, e-post:
fiber@borenet.se, eller ringa 0141 20 97 00.
BoreNets trådlösa Internetanslutning via luften ska vara kvar även efter att fiber kommer i
marken. Hastigheten i det trådlösa nätet i luften har blivit högre än tidigare.
Mer information: www.borenet.se
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Den 23 november 2015 arrangerade VÖKBY ett informationsmöte i Klockrikegården om
installation av fiber i Klockrike. VÖKBY har meddelat att de kommer att installera fiber i
Klockrike om 60 % av hushållen vill ansluta sig. De har sökt bidrag från länsstyrelsen, ansökan
ska behandlas av länsstyrelsen under april 2016.
Mer information: www.vokby.se

Arbetsprövning - Sysselsättningsplats
Under sommaren 2015 arbetsprövade Eva Kind 4 timmar varje vardag via Försäkringskassan för
Klockrike byråd. Hon klippte gräs, röjde i Hålan, vattnat och planterat blommor, målat anslagstavlorna i Järnvägsparken m.m. Med hjälp av Lennart Johansson klippte hon den stora syrenhäcken vid Klockrikevallen som hade växt ut på vägen. Även den stora busken vid entrén till
Rhododendrondalen blev klippt. Kjell Alsetun körde bort all sly som avverkades. Stensättningen
runt källan i Järnvägsparken där ångloken fyllde på vatten blev fint omlagd av Eva och Lennart.
Byrådet har under 2015 haft kontakt med arbetsförmedlingen om en ny anvisning till en sysselsättningsplats i Klockrike för en arbetssökande inom Jobb- och sysselsättningsgarantin (fas 3)
som parkskötare/vaktmästare. Förutsättningarna har dock ändrats 1 februari 2016 och
möjligheterna till sysselsättningsplats i föreningar har avvecklats.

Landsbygdsutveckling – Leader
Klockrike byråd är medlem i Leader Folkungaland.
Leader är en del av det svenska landsbygdsprogrammet. Den nya programperioden för utveckling av landsbygden inom EU - lokalt ledd utveckling, startade 2014 och ska pågå till och med
2020.
Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är ett flitigt använt verktyg för landsbygdsutveckling. Genom att uppmuntra och tillvarata lokala aktörers engagemang för bygden kan
utvecklingsprojekt genomföras utifrån lokala behov och initiativ.
Leader Folkungaland har fått startbeslut och har ett utökat geografiskt område. Nu ingår
kommunerna Finspång, Linköping, Mjölby, Motala, Vadstena, Åtvidaberg samt den västra delen
av Norrköpings kommun.
Leader Folkungaland finansieras av de deltagande kommunerna och Europeiska
Jordbruksfonden. Leader Folkungalands kontor är belägen på Vreta Kluster i Vreta kloster.
Leader Folkungaland hade årsstämma torsdag den 7 maj 2015 i Ladugård 206, Hufvudstad Gård,
Vadstena kommun. Ingen från Klockrike byråd deltog vid denna årsstämma.
Kjell Alsetun deltog vid Leader Folkungalands årsstämma den 12 augusti och extra årsstämma
den 30 september 2015 på Vreta Kluster.
Från den 28 januari 2016 är det möjligt för föreningar, företag och nätverk att ansöka om stöd
från Leader Folkungaland för lokala projekt för utveckling av landsbygden.
Mer information: www.leaderfolkungaland.se och
www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling/lokaltleddutvecklinggenomleader.
4.465e4964142dbfe4470635f.html

Motala kommunbygderåd
Motala kommunbygderåd är ett forum för erfarenhetsutbyte och samverkan mellan de lokala
bygdeföreningarna på Motala kommuns landsbygd.
Det genomfördes inga möten i Motala kommunbygderåd under 2015.
Mer information: www.klockrike.se/kommunbygderad
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Motala kommun
Den 10 mars 2015 representerade Clas Lessel och Martin Roxvret Klockrike byråd på ett möte
om kollektivtrafiken på landsbygden i Motala kommun. Mötet hölls i Änglasalen på Motala
stadshotell. Deltagare: Politiker från Trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland, utvecklingsstrateg Anders Bengtson, Motala kommun, samt representanter från lokala
utvecklingsgrupper i Motala kommun. Syftet med mötet var främst att diskutera framtida
lösningar av landsbygdens transportbehov. Det finns politiska beslut på att prioritera trafik där
det finns mycket folk som nyttjar kollektivtrafiken därför blir det sämre trafik på landsbygden.
Idéer om nya sätt att bedriva kollektivtrafik, samåkning etc. på landsbygden efterlystes.
Kollektivtrafiken utmed länsväg 1050 är bättre än i de norra delarna av Motala kommun.
Pendeltåg till Godegård önskas av de boende i Godegård. Busslinjerna 624 KlockrikeBorensberg och 625 Klockrike-Fornåsa-Borensberg kommer att läggas ner 2016. Totalt 29
busslinjer ska läggas ner på den östgötska landsbygden enligt ett förslag från Östgötatrafiken till
de ansvariga politikerna i länet. Föräldrar till barn som åker med buss 624 till skolan i
Borensberg är mycket upprörda. Många barn måste stå då bussen har för få sittplatser.
Mer information:
www.corren.se/nyheter/ostergotland/29-busslinjer-hotade-hela-listan-7888994.aspx

Byalag 1050 (våra grannar i Flistad/Gullberg med omnejd) gjorde under året en enkät i syfte att
försöka få bättre kollektivtrafik utmed länsväg 1050.
Tisdag den 12 maj 2015 arrangerade utvecklingsstrateg Anders Bengtson, landsbygdssamordnare i Motala kommun, ett förankringsmöte om Motala kommuns förslag till
Utvecklingsplan Landsbygd 2015-2020 som har som syfte att bidra till utveckling av
landsbygden och de mindre tätorterna i Klockrikegården med Klockrike byråd som värd.
Inbjudna var representanter för de lokala utvecklingsgrupperna på landsbygden i södra Motala
kommun. Kjell Alsetun representerade Klockrike byråd.
Mer information: www.motala.se/en/Invanare/Arbete/Landsbygdsutveckling/ samt
www.motala.se/Documents/Dokument/Invanare/Arbete/Landsbygdsutveckling/Landsbygdsprogra
m 2015mk.pdf

Tisdag den 8 september 2015 arrangerade Motala kommun ett informationsmöte i Klockrikegården om föroreningar på Tegelbruksområdet i Klockrike. Informationsmötet riktade sig till de
som bor på området samt närmast berörda grannar.
När marken har undersökts enligt nya bestämmelser har barium, kadmium, bly och zink hittats.
Tomterna väster om Helge Björns väg är förorenade. Det har legat ett tegelbruk på området.
Teglet i sig är riskfritt. De metaller som påträffats är inte vanligt förekommande i
tegelbruksverksamhet. Området är utfyllt med schaktmassor och dessa innehåller tegel och skrot.
Arbetet med att ändra detaljplanen för området har avbrutits. Avsikten var att bygga fler villor.
Istället vill nu kommunen att området förblir ett obebyggt naturområde.
– Vi vet inte riktigt varifrån föroreningarna kommer, säger Marianne Walter (S), som är
ordförande i plan- och miljönämnden i Motala kommun.
– Vi har ingen annan mark i Klockrike, det får man köpa i så fall, säger hon.
Handlingar i ärendet:
klockrike.se/tegelbruksomradet/2012-MH0676-2.pdf
klockrike.se/tegelbruksomradet/2012-MH0676-3.pdf
klockrike.se/tegelbruksomradet/2012-MH0676-4.pdf

Den 10 november 2015 arrangerade Motala kommun ett möte i Klockrikegården om gröna
åtgärder i Klockrike. Därefter har Motala kommun placerat ut två soffor och papperskorgar
utefter gång- och cykelvägen mellan Klockrike samhälle och Klockrike kyrka. Den ena soffan är
placerad bredvid Bolles ek. I Hålan i Klockrike har en ny linbana placerats.
Tack för det Motala kommun!
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Hela Sverige ska leva Östergötland
Klockrike byråd hade inte någon representant närvarande vid Hela Sverige ska leva
Östergötlands årsmöte söndag den 19 april 2015 på Ombergsliden.
Kjell Alsetun deltog vid studieresa till en solkraftsanläggning nära Katrineholm måndag den 7
september 2015 som arrangerades av Hela Sverige ska leva Östergötland.
Mer information: www.helasverige.se/ostergotland

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
Klockrike byråd är en av ca. 4 000 utvecklingsgrupper inom byarörelsen Riksorganisationen
Hela Sverige ska leva.
Mer information: www.helasverige.se

Ekonomisk redovisning
Av den ekonomiska berättelsen framgår att 2015 års inkomster uppgick till 12 225 kronor och
utgifter till 23 344 kronor. Årets underskott blev 11 119 kronor. 31 december 2015 var
behållningen på bank 121 471 kronor och i kassan 219 kronor, vilket totalt blir 121 690 kronor.
Motala kommunbygderåds kapital har under 2015 funnits på Klockrike byråds konto.
Huvuddelen av bankmedlen har varit insatta på ett räntebärande placeringskonto.
Vid representation lämnas reseersättning i form av skattefri kilometerersättning för egen bil.
Den ersättning, 225 kronor per arbetsdag, som Klockrike byråd erhöll under perioden 2010 2013 för att anordna en sysselsättningsplats inom jobb- och utvecklingsgarantin (Fas 3) har även
under 2015 räckt till för att betala bensin och service för gräsklipparen som används på
Klockrikevallen och i Järnvägsparken.
I övrigt hänvisas till den ekonomiska berättelsen.

Bygdepengens betydelse
För Klockrike byråd har bygdepengen haft stor betydelse och använts för kostnaderna för
informationsbladet ”På Gång i Klockrike” som distribueras till alla hushåll i Klockrike vår och
höst samt till webbplatsen www.klockrike.se. Den ekonomiska grundplåt som bygdepengen om
6 000 kronor per år utgör är en förutsättning för verksamheten i Klockrike byråd.

Slutord
Klockrike byråd har en viktig funktion att fylla för Klockrikebygden för samverkan mellan
boende och föreningar/organisationer samt för att arrangera gemensamma aktiviteter i
Klockrikebygden, såsom Valborgs- och Midsommarfirande.
Klockrike byråd vill stärka Klockrikebornas möjlighet till inflytande i samhällsfrågor, värna om
och förbättra offentlig service och näringslivets förutsättningar samt marknadsföra Klockrike.
Ytterligare föreningar som är verksamma i Klockrikebygden är välkomna att ingå i Klockrike
byråd.
Med ett varmt tack för visat intresse och uppskattning under 2015 lämnas uppdragen som
ansvarspersoner i Klockrike byråd till bystämmans förfogande.
Klockrike 2015-04-02
Kjell Alsetun Ordförande

Clas Lessel Vice ordförande

Helena Jansson Kassör

Karin Wiesner Sekreterare
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