
Minnesanteckningar förda vid öppet möte i Normlösa skolas matsal 2010-10-03 med  
representanter från Normlösa, Skeppsås och Vallerstads bygdelag, representanter 
från Mjölby kommun samt från Trafikverket. 
 
Medverkande:  
Hans Sävenhed från Trafikverket 
Lotta Gylling, skolchef 
Peter Karlsson, kommunchef 
Bo Johansson, miljöchef 
Eva Rådeström, marknadschef 
Mats Rydell, gatu- och trafikingenjör, tekniska kontoret 
Bo Hallberg, förvaltare tekniska kontoret 
 
Ordförande för byalaget, Lise-Lott Winnberg  hälsade välkommen 
och ledde kvällens möte. 
 
Hastighet, skötsel av väg och plan för cykelvägar 
Liselotte informerade om att byalaget lämnat in skrivelse till Polismyndigheten om den höga hastighet 
som många fordon har genom samhället och då främst den tunga trafiken. 
Hans Sävenhed informerade om att inom de närmaste två veckorna kommer en mätning att ske i 
Normlösa och se hur många fordon som passerar varje dag utanför skolan/kyrkan. 
Mätpunkter kommer att blir vid kyrkan/skolan och vid bron över Svartån. 
Förslag på återgärder som framkom på mötet var: 

- att  hastigheten sätts till 30 km/tim dygnet runt. 
- att omkörningsförbud införs 

 
Frågan om gång/cykelväg diskuterades och i dagsläget har Trafikverket inget inplanerat om 
nyanläggning av detta. Ärendet finns hos Trafikverket. 
Förslaget om övergångsställe vid skolan är inte aktuellt. 
 
Önskvärt är att vintervägunderhållningen blir bättre med bättre plogning och grusning genom 
samhället. Hans Sävenhed lovade att framföra dessa önskemål till ansvarig. 
 
Fråga om Östgötatrafikens bussar som oftast åker tomma skulle kunna ersättas med mindre 
bussar. Mats Rydell förklarade att dessa bussar kör olika linjer och på vissa linjer åker det 
mer eller mindre passagerare så de stora bussarna behövs. 
 
Normlösa skolas budgetplan 
Byalaget ville få information om skolans framtid, budgetplan för 5-10 års period. 
Lotta Gylling informerade att man arbetade med 1 års budget men kunde ge ett lugnande 
besked att elevantalet kommer att öka sakta men säkert från i dagsläget 47 elever till 65 elever 
år 2016 om ingen större utflyttning sker. 
Rektorn på skolan får ett fast belopp som ska täcka hyra och lokalvård. Dessutom betalas det ut en 
elevpeng. Rektorn kan också söka extra elevpeng till extrahjälp för behövande elever. 
Lotta såg ingen anledning till någon oro för nedläggning av skolan. 
 
Normlösa skolas ytterområden 
Bo Hallberg informerade om att inom de närmaste 4-5 veckorna (om det inte blir tjäle i marken för då 
flyttas arbetet till våren 2011) skall den gamla lekparken på skolplanen  bytas ut. 
Det blir ny rutschkana, nya klätter- och gungställningar. Placeringen ska diskuteras med 
elevrådet.  
Hinderbanan ska flyttas inom skolområdet. 
Önskemål finns från idrottslärarna att låta uppföra en friidrottsarena, vilket inte är aktuellt 
då inte dessa pengar finns. 
Allmänna lekparken kommer också att ses över när lekparken på skolan görs iordning. 
Den tomma villatomten sköts idag av kommunen som klipper gräset, Liselott informerade 
om att tomten har invaderats av mördarsniglar som söker sig till intilliggande bebodda tomter. 



Önskemål framkom också att trappan till bastun är väldigt hal på vintern och bör saltas – 
Bo Hallberg uppmanade att ringa kommunens felanmälan när detta uppstår. 
Önskemål om ny flaggstång. 
Gymnastiksalens väggar bör göras iordning och målas. Bo Hallberg meddelade att 
någon upprustning av gymnastiksalen inte finns med i den närmaste 2-årsplanen. 
Även städningen fanns klagomål på och idag är städpersonalen väldigt tidspressade 
vilket tyvärr gör att städningen kan bli lite undersatt. 
 
Byggnation av tomterna bakom skolan 
Förfrågningar om de tänkta tomterna bakom skolan som idag består av flera stora jordhögar. 
Dessa jordhögar ska användas till markförberedande. 
Bo Johansson informerade att ägaren till tomterna har gjorts en test av jordhögarna 
så att inget miljöfarligt finns i dom. Området är detaljplanerat. Det har även kommit dit en 
redskapsbod. De boende är oroliga för att barnen springer där och leker och har önskemål 
om att ett staket sätts upp vid åkanten. 
 
Skötsel av kommunala fastigheter 
Klagomål framkom att avloppet vid dagiset har en illaluktande stank. Bo Hallberg 
förklarade att vattenlåset blir torrt, det bör spolas av kökspersonalen med jämna mellanrum. 
 
Den ena klockan på skolan fungerar ej – bör bytas ut. 
 
Miljöstationer på landet 
Önskemål finns om att placera miljöstationer för källsortering i Normlösa, Skeppsås och Vallerstad. 
Bo Johansson informerade att tyvärr är det så att förpackningsindustrin tar bort miljöstationer  
istället för att sätta upp nya. 
Hans förslag var att byalaget tar kontakt med Lars-Erik Nyström och Anette Ekman på 
tekniska kontoret som har kontakt med förpackningsindustrin. 
 
Övrigt 
En boende i Skeppsås påpekade att de inte har tillgång till bredband – möte om  
detta kommer att ske den 11/11. 
 
Fråga om Kultur & Fritids minskade anslag till samlingslokaler som minskat med 50.000:- 
Eva Rådeström fick förfrågan om det går att söka landsbygdspeng till denna summa. 
Eva berättade att det är enkelt att söka investeringspengar, mindre investeringar på landsbygden. 
Ansökan kan skickas till Eva Rådeström eller Peter  Larsson. 
Leaderpengar söks på Leaderkontoret. Dessa medel kan ej sökas som rena driftsbidrag på 
landsbygden. 
 
Nya kommunchefen Peter Karlsson presenterade sig. 
 
 
 
 
Vid pennan: 
Annelie Ahlström, Mjölby kommun 
 
 
 
 


