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2011-09-26 Bygdelaget Normlösa Skeppsås Vallerstad 

”Levande Landsbygd” är vårt motto. 

 Normlösa skola är hjärtat av vår by och socken. Om man tar bort hjärtat så försvinner mycket själ 

från Normlösa och närliggande socknar. Vår skola ger vår bygd och våra barn möjligheten till ett rikt 

föreningsliv.  

 Merkostnaden för varje barn som går i landsbygdsskola bör tas från Landsbygdsstödet.  

En Landsbygdssatsning mellan kommun och staten. Skolan betyder allt för vår landsbygd. 

 Vi jobbar stenhårt med nyinflyttning då ett 25-tal tomter schaktas direkt i anslutning till skolan. 

Tillsammans visar vi att man kan och vill bo i Normlösa. Fler barnfamiljer flyttar in i Normlösa by. 

Under de närmaste 1-5åren ser vi att nya familjer flyttar in på ”Solsidan” . Det vill säga att det blir 

nästan dubbelt så många fastigheter i Normlösa by. Vi räknar lågt på ett barn/hus vilket ger 25 nya 

barn till Normlösa skola(två barn/hus=50barn). 

Tillsammans visar vi att man kan och vill bo i Normlösa. Fler barnfamiljer flyttar in i Normlösa by 

 Fler fastigheter planeras vid Torpa (Torpvallen i anslutning till fotbollsplan) strax utanför Normlösa. 

 Vi funderar på profilering av skolan. (IK-ämnen: MatematIK, TeknIK, MusIK, GymnastIK, DatorteknIK). 

Vi vill profilera oss med Natur och miljö. Svartån- marinbiologi, Lantbruk- Kompostering -Odla frukt, 

bär, grönsaker och rotfrukter. Djurhållning - En liten gris och kaniner som äter matrester.  

 Vi vill få ett större upptagningsområde till skolan: Normlösa, Skeppsås, Vallerstad, Järstad, Skänninge, 

Öjebro, Gottlösa, Mantorp. 

 När skolan växer och skalet blir för litet finns det ju möjligheter att använda visningshusen (Solsidan)i 

verksamheten. Det blir en senare fråga och diskussion. 

 Jag vill att man tar Normlösa skola och skapar alla förutsättningar för att genomföra 

kompetensutveckling, reformer och ”lyft” helt enligt utbildningsdepartementet.  

"Att ställa krav i skolan är att bry sig" Vi bryr oss om vår Landsbygd gör du det? 

 Den yngre generationen av föräldrar fundera. ”Om man bor in Normlösa så har man barnen i skola i 

Normlösa eller i närheten av sitt arbete” Det innebär Normlösa skola eller en skola i Linköping 

kommun. 

De samhällen som lyckats ta fasta på det positiva i närheten mellan människor är också de samhällen som 
mer framgångsrikt än andra vågar prova nya lösningar och se möjligheterna istället för problemen. 
 

Tack för att du tagit dig tid och läst.  

Vänliga hälsningar 

Lise-Lott Winnberg 

Ordförandet Bygdelaget 

Normlösa Skeppsås Vallerstad 
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