Välkommen till Klockrike

– nära till natur, jobb och gemenskap

Bo i Klockrike – ett bra val för hela familjen!
Valet av bostadsort har stor betydelse för hela
familjen. Närhet till arbete, goda kommunika-

7 goda skäl att
bo i Klockrike:

tioner, bra skola, förskola och fritidsverksamhet
är grundläggande krav. Tillgång till en omväx-

• Prisvärt boende

lande natur med intressanta och lättillgängliga

• Öppen miljö för alla

aktiviteter är andra.

• Nära till jobb och service

Klockrike som bostadsort erbjuder alla dessa vär-

• Skola där alla syns
och respekteras

den. Dessutom en öppen, välkomnande miljö
som bjuder på trivsel, trygghet och gemenskap

• Förskola med familjekaraktär

för alla.

• Trygg och aktiv fritid
• Nära till naturen

Prisvärt boende
Villapriser och hyror i Klockrike är betydligt lägre än i tätorterna. Dessutom är fortfarande tillgången
till tomter och fastigheter god. I februari 2004 fanns t ex fyra lediga tomter klara för bygge i egen
regi eller i samarbete med kontrakterade husfabrikanter. För mer information kontakta
tomtansvarige i Motala kommun, tel 0141-22 50 00. Är du intresserad av hyresboende kontakta
Bostadsstiftelsen Platen, telefon 0141-22 89 00 som erbjuder intressanta boendealternativ, bl a
markbostäder med egen uteplats.

Öppen, levande miljö för alla
Nära till jobb och service

Klockrike ligger i en genuin, levande jordbruksbygd. Men närheten till stan är påtaglig. Många

Klockrike ligger centralt beläget i västra Östergötland,
på bekvämt pendlingsavstånd med bil eller buss till
t ex Linköping och Motala. Närmaste större serviceort
är Borensberg med apotek, vårdcentral m m. Bensin,
livsmedel eller en kvällspizza finner du även på närmare håll i t ex Fornåsa eller Ljungsbro. Ytterligare en
uppskattad service är bokbussen som stannar i
Klockrike.

klockrikebor pendlar till sina arbeten i Linköping
eller Motala. Många är egenföretagare som driver
sin verksamhet på orten. Detta gör att 7:e
generationens klockrikebor och nyinflyttade
stadsbor möts med sämja och respekt. Vi har
våra olika yrken och identiteter på jobbet, men
hemma är vi helt enkelt klockrikebor.
Några orter inom
tre mils radie
från Klockrike.
Motala
Borensberg
Mjölby

Skänninge

Ljungsbro
Linköping

Invånarna i Klockrike utgör med sina olika yrken ett bra tvärsnitt av svenskt näringsliv. Bland ortens
egenföretag kan nämnas verksamheter som frisör, informatör, dataservice, reklam, trappfabrik, discjockey,
fotograf, taxi, bok- och musikförlag, presentgrossist, hundhotell, tandtekniker och naturligtvis jordbrukare.

I Klockrike står skolan “mitt i byn”
Storskalighet är enligt tidens synsätt bra för
företag – men knappast lika bra för människor
och framför allt inte för barn!
I Klockrike är skola och förskola små, personliga
enheter där alla känner alla och där alla blir
sedda och hörda.

En liten skola med ca 80 barn från förskoleklass till och med år 6. Eleverna är
uppdelade i tre klasser: F-1-2, 3-4 och 5-6.
Klockrike skola är en integrerad skola i alla avseenden. De äldre barnen umgås
och leker spontant med de yngre, en naturlig samvaro som främjas av skolans
faddersystem.

En modern och nyrenoverad skola med integrerad fritidsverksamhet – en skola där alla syns!

Förskola med familjekaraktär
Klockrike förskola bedriver en pedagogisk
verksamhet som befrämjar lek, kreativitet och
lustfyllt lärande. Vi arbetar med bl a Portfolio,
språktimme och tema.
Förskolan har två syskonavdelningar med
barn i åldrarna 1-5 år. Personalen består
av förskolelärare, barnskötare, elevassistent, kokerska och städerska.

Förskolans namn kom till efter omröstning bland byborna. Namnet Bruket
syftar på det gamla tegelbruket som en
gång låg alldeles bredvid den tomt där
förskolan – och den mycket uppskattade
pulkabacken – idag ligger.

Klockrike förskola har egen kokerska som lagar all mat och bakar allt bröd.

Trygg och aktiv fritid
Ett litet samhälle präglas i hög grad av sina
invånare. Det är främst deras engagemang
och insatser som ger förutsättningen för en
bred, livskraftig fritidsverksamhet.
I Klockrike finns ett stort gemensamt intresse för att hålla bygden vital och levande. Du
märker det vid större högtider som jul och
midsommar – men kanske ännu viktigare;
genom ett brett och varierat aktivitetsutbud
under helt vanliga dagar och kvällar.

Kyrkan driver “Stor och liten”, en öppen verksamhet, dit
alla är välkomna. Man arrangerar även konserter och har
två aktiva körer – Josephinakören och Klockrike Kyrkokör.
Klockrike Allmänna Idrottsförening, KAIF är inte bara
fotboll och innebandy. Föreningen arrangerar bl a
Valborgs- och midsommarfirande, byfester, pubaftnar och
julgransplundringar. Dessutom driver man fritidsgård med
drygt 50 medlemmar samt en aktiv barnteatergrupp.
Byrådet är ett nätverk av Klockrikes olika föreningar och
enskilda engagerade personer. Här drivs gemensamma
frågor för byn. Varje år anordnas en bymarknad.

Bygdekommittén är en förening med Klockrikes historia
i centrum. På programmet står studiebesök och föredrag
om intressanta platser och företeelser i bygden.

Klockrikegården, som är föreningsdriven, är platsen för
många kvällsaktiviteter som motionsgymnastik, barnteater, syföreningar, studiecirklar och fester.
För bokning ring 013-39 11 84.

Nära till naturen
Det kanske allra bästa umgänget med
naturen ryms i den spontana upplevelsen. Att ha skog med bär och svamp,
hundpromenader, lek- och grönområden
alldeles inpå knuten. Detta, för att inte
tala om närheten till den egna trädgården eller tomten, gör att ”steget ut” blir
helt naturligt – och därmed också mer
frekvent!
På mindre än 10 minuters bilavstånd från
Klockrike villasamhälle finner du bl a
Boren och Svartån för bad, fiske eller
paddling. Eller varför inte välja Göta
kanal med sina vackra promenader,
cykelvägar och ”pay-and-play” golf med
både 6- och 9-hålsbanor?

Ruda Golf cirka 8 km från Klockrike.

Hundpromenader och ridvägar finns alldeles inpå knuten.

Karl-Gustav med lien på Ättorpa slättekäng.

Välkommen till Klockrike – en levande kulturbygd!
Trakten kring Klockrike är präglad av generationer av
boskapsskötande och odling. Allt detta finns bevarat,
här och nu, kompletterat med de nya vägar som förbinder Klockrike med Linköping och Motala.
Alla vi som bott här har lämnat avtryck i landskapet. Vi
har satt våra spår genom hela förhistorien till medeltiden, då den första kyrkan byggdes, genom jordbrukets
skiften och fram till i dag. Som exempel på kulturspår av
yngre datum kan nämnas att byns senast byggda
bostadsområde ligger på platsen för det gamla tegelbruket, alldeles bredvid barnens favorittillhåll med
pulkabacke, fotbollsplan, isbana och spännande stigar.
Klockrike är en plats som lockade redan stenåldersmänniskorna till bosättning. Vår erfarenhet är att attraktionen kvarstår med oförminskad kraft.
Välkommen!
En informationsskrift om Klockrike. Lokalt producerad av blivande grannar. Finansierad av Bygdepeng och ideella insatser.
Vill du veta mer – välkommen till:
www.klockrike.se
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