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        www.bypasset.se 

 
 
 

Välkommen till Bygdelaget för Normlösa, Skeppsås och Vallerstad 
 
Vi är en styrelse för de tre medverkande byarna. Styrelsen består av 
representanter från samtliga byar. Bygdelaget arbetar för att samordna och 
utveckla verksamhet utifrån det gemensammas bästa. All verksamhet bygger 
på ett frivilligt och uppriktigt åtagande från bybor. Vi söker de som ser 
möjligheter i att genom support och deltagande i verksamheten, stort som 
smått, utveckla både sig själva, familjen och de värden som finns i bygden. 
Vårt arbetssätt är att bilda arbetsgrupper som utvecklar och löser olika 
frågor.  
 
Vi vill att människor ska känna sig välkomna i bygden.  
Vi vill att människor väljer vår bygd att flytta till därför: 
 

• att det är en bygd som lever och utvecklas.  
• att vi ständigt prövar och utvecklar bygdens gemensamma vision 

som är gjord av barn, ungdomar och vuxna 
• att det är en bygd som bygger på en positiv människosyn, 

demokratiska värderingar och gemensamma utgångspunkter för 
utvecklingen av människor och livskvalitet i bygden.  

• att det är en bygd med en framgångsrik skola och barnomsorg. 
• att det är en bygd som värnar om de gemensamma värden och 

resurser som finns och utvecklas i bygden. 
 
 
Samsyn 
Att finna samsyn, det vill säga skapa förståelse för olikheter och 
mötesplatser för diskussion är en viktig uppgift för styrelsen samt vara 
remissorgan i olika frågor. Vi vill samla och ge människor en möjlighet till 
dialog och samverkan.  
 
 
Näringsliv 
Att stödja och bidra till ökad företagsamhet i vår bygd.  
 
Samverkan  
Genom en konstruktiv samverkan med människor i bygden, kommunen, 
skolan, kyrkan, föreningar och företag ökar möjligheterna till en rik miljö 
och mångfald för alla som bor och verkar i bygden.  
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Vad har vi bidragit till och vad har konkret åstadkommits? 
Vi har rustat skolans bastu och ordnat ny belysning till idrottsplanen vid 
skolan. Vi jobbar för att utveckla dialog och samverkan mellan föreningar i 
Normlösa och omnejd. Vi har initierat ett projekt för att bygga ut bredband 
till invånare i Normlösa efter att fullföljt bredbandsutbyggnad i Skeppsås 
med omnejd 2014. Övriga aktiviteter och projekt:  

• Vilsestig i Skeppsås 
• SkeppsåsFärjan 
• Dansbana i Vallerstad 
• Möten för företagare och skapandet av Lokalbladet –ett häfte med 

lokala företag 
• EU-projekt för att se alternativ uppvärmning för skola och kyrka. 
• Årliga samtal med kommunledningen kring lokalt angelägna frågor. 
• En gemensam portal, www.bypasset.se, med nyheter och information 

om bygden. Samtliga föreningar och företag har möjlighet att få en 
egen hemsida. 

 
 
Vad har vi på gång? 
Gå in på vår hemsida www.bypasset.se för att finna vad som är på gång i 
bygden. 
 
 
Varje by har sin utvecklingsgrupp 
I de tre byarna finns självständiga utvecklingsgrupper som var och en 
ansvarar för frågor i respektive by. Grupperna har genom kommunen och 
länsstyrelsen möjlighet att söka medel för sin verksamhet, en bygdepeng. De 
har var för sig även sökt riktade medel för projekt. Eftersom många frågor är 
av sådan art att det ofta berör alla byarna arbetar vi även med arbetsgrupper 
inom bygdelaget.  
 
Besök www.bypasset.se för mer information om grupperna.  
 
 
EU och Leader i vår bygd 
Vi tillhör leaderområde ”Leader Folkungaland”, www.folkungaland.se, där 
kommunen och våra byar ingår. Där har det utvecklats ett partnerskap 
mellan det ideella, företagandet och det offentliga för lokal samverkan. Det 
öppnar möjligheter att söka medel för föreningar och företag kring olika 
projekt. Vänd dig till bygdelaget för mer information eller om du har idéer. 
 
 
VÄLKOMMEN TILL NORMLÖSA OCH BYGDELAGET! 


