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Nära till staden, landet och vattnet. 

Vi finns där vi behövs. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv. 

 

Normlösa består till stor del av åkermark, avbruten av några mindre skogspartier. Sockennamnets 

senare led "lösa" betyder "betesmark, äng", förleden Norm är oklar. 

Det är ca 15 minuters buss eller bilfärd från Normlösa till Mantorp, där pendeltåget stannar. 

Normlösa förskola och skola 

Upptagningsområdet för skolan sträcker sig till grannförsamlingarna Skeppsås och Vallerstad.  

I Normlösa finns förskola och skola, vilka intar en central plats i byn. Där tar man emot barn till 

förskolan samt förskoleklass till klass 5. Normlösa skola har vid flera tillfällen spelat final i Schackfyran 

i Globen, Stockholm. 

Bad 

I byn finns också en badplats Nederlösabadet vid Svartån med brygga och grillplats och möjlighet till 

fiske samt kanotled. Varje sommar finns det möjlighet för vuxna och barn att gå i simskola här. 

Föreningsliv 

Föreningslivet i Normlösa bedrivs med livaktig idrottsförening med barn och ungdomsverksamhet 

samt gymnastik och fotboll.  

Man har även en hembygdsförening som bildades 1971 och som anordnar ett flertal aktiviteter 

under året. Den kyrkliga syföreningen bedriver och så regelbunden verksamhet under året och den 

avslutas med välbesökt och inkomstbringande auktion före jul. 

Kyrka och fornminnen 

Normlösa stenkyrka härrör ursprungligen från 1100-talet. Kyrkan byggdes om 1770 och tornet fick sin 

nuvarande form 1784. Några av inventarierna är triumfkrucifixet från 1200-talet och ett altarskåp 

som härstammar från 1400-talet.  

Vid reformationen skänktes det till kyrkan en mycket ovanlig predikstol och någon gång under 1500-

talets första hälft fick kyrkan kalkmålningar varav det ännu återstår fragment. 

Nordväst om kyrkan finns det två stensättningar samt den så kallade biskop Brasks källare, vilken är 

lämningar av ett medeltida bostadshus och en så kallad källarstuga, troligen uppfört under biskop 

Lars tid på 1200-talet. I kyrkogårdens sydöstra hörn finns biskopens tiondebod. 
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Normlösa socken ingår i Bygdelaget Normlösa Skeppsås Vallerstad. 

Välkommen till Bygdelaget Normlösa Skeppsås Vallerstad 

Vi är en styrelse för de tre samverkande socknar. Styrelsen består av representanter från samtliga 

socknar.  

Bygdelaget arbetar för att samordna och utveckla verksamhet utifrån det gemensammas bästa.  

All verksamhet bygger på ett frivilligt och uppriktigt åtagande från sockenbor. 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 skall 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 människosyn, värderingar och gemensamma utgångspunkter 

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 i bygden 

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. 

Att finna samsyn kring frågor är en viktig uppgift för styrelsen samt vara remissorgan i olika frågor. 

Här är bland annat uppgiften att samla och ge människor en möjlighet till dialog och samverkan. 

Att stödja och bidra till ökat företagande i vår bygd. 

Vad har vi bidragit till och vad har konkret åstadkommits? 

Vi var värd för Östgötatinget 2003, rustat skolans bastu, ny belysning till idrottsplanen vid skolan. 

Utvecklat dialog och samverkan. Bredband till bygdens innevånare i Normlösa med omnejd. Vilsestig 

i Skeppsås.  

Dansbana i Vallerstad. Möten för företagare. Samlat föreningslivet för dialog och samverkan.  

Vad har vi på gång? 

Du kan bygga ditt hus i vacker miljö och strandnära "Solsidan" http://www.jent.se/normlosa.htm och 

http://www.mmhus.se/tomter/normlosa(mantorp)/  

Hemsidan www.bypasset.se  utvecklas ständigt. 
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