
Sept 2018 

 Medlemsavgift 
Har ni glömt avgiften (100 kr)? Betala nu! BG 295-4287 
 

Gympa 
Det finns fortfarande möjlighet i skolan för de som gitter. 
 

Gammalt och nytt om Östra Strö 
Bilder, berättelser och material från byn skannas och fotograferas.    

Kontakta SvenE eller Micky. 
 
Finns det någon som har gamla bilder från händelser 
i   byn? Ute- eller innebilder, kanske med någon 
person på.  

 
Äppelpress 
Vill ni låna så kontakta Micky eller SvenE 
 
BYARÅDET  i  Östra Strö (2018) 
ålderman:        Sven-Erik Johansson 31 367  
vice ålderman:  Bengt Andersson 0702195867 
Ledamot Mats Möller  18 936 
 Ola Hermansson 0733936858 
 Linda Riiner  31 320 
 Gun-Britt Olofsson 0703904939 
 Micky Ulfvik  0703276603 
 Karl-Johan Holmqvist 34 011 
 Emma Ådahl  0734118208 
 Edith Hammer 0732441968 
 
Hemsida: www.ostra-stro.se 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/  
E-post: byarad@ostra-stro.se 
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Valextra 



Sept 2018 

Insidan  
Byarådet har skickat 2 frågor till de politiska partierna. 
1. Kommer ni att arbeta för att skolan i Östra Strö skall vara  kvar? 
2. Är Landsbygdsfrågor en viktig del i ert program?  
Svar på skolfrågan hittar ni här. Vill ni veta partiernas hela svar så finns de 
på www.ostra-stro.se  under fliken skolan. Ni kan också få svaren via  
e-post eller på papper. Ring eller SMS:a 0708-436541 eller e-post 
sej.home@telia.com, senast den 3:e sept 
Åldermannen 
 
Svar fråga 1 
Centerpartiet: Anette Likander 
Kommer ni att arbeta för att skolan i Östra Strö ska finnas kvar? Svar: Absolut! Ö 
Strö skola ska vara kvar och behöver därför prioriteras upp i investeringsplanen så 
att nödvändiga om och tillbyggnader blir gjorda. Ö Strö skola ska fortsätta vara en 
liten byskola men det ska också vara möjligt för barn från andra delar av 
kommunen att kunna välja den lugnare miljön, alla barn mår inte bra i de stora 
grundskolor vi har idag. För att göra det möjligt att välja Ö Strö måste 
skolskjutsreglementet ändras så att skolbussarna inte bara går från våra byar utan 
även tvärtom. 
Kristdemokraterna: Samuel Estenlund 
Vi kan inte uttala oss i enskilda hypotetiska fall (och jag förstår det som att det 
inte finns några konkreta hot mot Ö Strös skola idag), då ett verkligt fall har fler 
parametrar som måste vägas in än vad man kan tänka in i ett hypotetiskt fall. Men 
skälen att behålla landsortsskolor där det finns elevunderlag väger tungt, inte 
minst för den trygghet det innebär för barnen. 
Liberalerna: Stellan Nilsson 
Det finns inget som talar för nedläggning. Antalet elever växer ju och kapacitet 
saknas i tätorten för att ta emot dem i vilket fall. Dock är lokalerna dåliga så det 
kommer att behöva åtgärdas på något sätt. Plan finns inte ännu för detta men detta 
är, enl. vårt förmenande, ett måste. Sålunda ser vi gärna att skolan i Östra Strö är 
kvar. Skulle elevantalet så småningom minska vet vi att privata initiativ har 
diskuterats och sådana stöder vi gärna inom Liberalerna. 
Miljöpartiet: Rickard Sallermo 
För oss i Miljöpartiet så är en levande landsbygd mycket viktigt och i Eslövs 
kommun har vi flera små, men livskraftiga byar. Vi ser skolan som pulsen i en by, 
och det är därför viktigt att vi värnar om den. Att ha tillgång till F-6 är önskvärt, 

men framförallt F-3 ser vi som en viktigt del av byarnas utveckling. Sen är det 
som alltid en avvägning map skattemedel och nytta för invånarna, men grunden är 
att vi ska ha levande landsbygd och där ingår även skolor.  
Moderaterna: Henrik Wöhlecke 
Skolan är idag en väl fungerande enhet med 15-20 barn per årskull i 
upptagningsområdet. Fler elever än tidigare väljer skolan främst då elever i 
Hurvatrakten, där man ibland valt Ölyckeskolan i större utsträckning. Den 
befintliga förskolan i Östra Strö påverkar troligtvis även valet av skola.  
Det finns inga planer på förändring eller nedläggning av skolan utan som vi ser det 
behövs den och som nämnts ovan så fungerar den mycket bra idag.  
Nya Kommunpartiet: Bertil Jönsson 
Hänvisar till Centerpartiets svar 
Socialdemokraterna: Johan Andersson 
Vårt mål är att alla barn och unga i Eslöv ska få en så bra skolgång som möjligt. 
Det gäller var de än bor i kommunen. Lokalerna i Östra strö börjar bli utslitna och 
kräver stora investeringar i framtiden om de ska vara kvar. På längre sikt tror vi 
inte det är hållbart med så små enheter som Östra Strös skola. Bristen på lärare 
förväntas bli ännu större framöver och då blir det extra tufft att ha behöriga lärare 
på små enheter. Det är också svårare att ha övrig personal tillgänglig och att 
tillhandahålla alla specialsalar. I ett läge där det krävs stora nyinvesteringar 
kommer dessa att vägas och prövas mot andra alternativ. 
Sverigedemokraterna: Fredrik Ottesen 
Ja, en levande landsbygd behöver skolor och vi vill bevara Östra Strö skola. Östra 
Strö skola har även ett kulturellt värde i att vara Sveriges äldsta skola och detta ska 
vi värna.   
Vänsterpartiet: Laila Vedmar 
Ja, vi tycker att bra och välbemannade förskolor och skolor är viktiga på mindre 
orter, samhällen och byar av flera skäl:  
Närhet och trygghet, trafiksäkerhet och inte minst för en bys eller bygds 
överlevnad, utveckling och tillväxt, eftersom en förskola och/eller en skola gör en 
by eller bygd attraktiv för barnfamiljer. 
Enligt en rapport från SKL, Sveriges kommuner och landsting, 2014 har nästan 
var tredje grundskola i landet (33,1 procent) färre än 100 elever, knappt var sjunde 
(15,6 procent) har färre än 50 elever. 
En skola ska inte läggas ner för att den är liten. Det ska den bara göra om den inte 
uppfyller kraven på undervisningskvalitet och miljö.  

 



Sept 2018 

 Medlemsavgift 
Har ni glömt avgiften (100 kr)? Betala nu! BG 295-4287 
 

Gympa 
Det finns fortfarande möjlighet i skolan för de som gitter. 
 

Gammalt och nytt om Östra Strö 
Bilder, berättelser och material från byn skannas och fotograferas.    

Kontakta SvenE eller Micky. 
 
Finns det någon som har gamla bilder från händelser 
i   byn? Ute- eller innebilder, kanske med någon 
person på.  

 
Äppelpress 
Vill ni låna så kontakta Micky eller SvenE 
 
BYARÅDET  i  Östra Strö (2018) 
ålderman:        Sven-Erik Johansson 31 367  
vice ålderman:  Bengt Andersson 0702195867 
Ledamot Mats Möller  18 936 
 Ola Hermansson 0733936858 
 Linda Riiner  31 320 
 Gun-Britt Olofsson 0703904939 
 Micky Ulfvik  0703276603 
 Karl-Johan Holmqvist 34 011 
 Emma Ådahl  0734118208 
 Edith Hammer 0732441968 
 
Hemsida: www.ostra-stro.se 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/  
E-post: byarad@ostra-stro.se 
 

 

 
 

Årgång 30 Nummer 2–2018 
 

Valextra 



Sept 2018 

Insidan  
Byarådet har skickat 2 frågor till de politiska partierna. 
1. Kommer ni att arbeta för att skolan i Östra Strö skall vara  kvar? 
2. Är Landsbygdsfrågor en viktig del i ert program?  
Svar på skolfrågan hittar ni här. Vill ni veta partiernas hela svar så finns de 
på www.ostra-stro.se  under fliken skolan. Ni kan också få svaren via  
e-post eller på papper. Ring eller SMS:a 0708-436541 eller e-post 
sej.home@telia.com, senast den 3:e sept 
Åldermannen 
 
Svar fråga 1 
Centerpartiet: Anette Likander 
Kommer ni att arbeta för att skolan i Östra Strö ska finnas kvar? Svar: Absolut! Ö 
Strö skola ska vara kvar och behöver därför prioriteras upp i investeringsplanen så 
att nödvändiga om och tillbyggnader blir gjorda. Ö Strö skola ska fortsätta vara en 
liten byskola men det ska också vara möjligt för barn från andra delar av 
kommunen att kunna välja den lugnare miljön, alla barn mår inte bra i de stora 
grundskolor vi har idag. För att göra det möjligt att välja Ö Strö måste 
skolskjutsreglementet ändras så att skolbussarna inte bara går från våra byar utan 
även tvärtom. 
Kristdemokraterna: Samuel Estenlund 
Vi kan inte uttala oss i enskilda hypotetiska fall (och jag förstår det som att det 
inte finns några konkreta hot mot Ö Strös skola idag), då ett verkligt fall har fler 
parametrar som måste vägas in än vad man kan tänka in i ett hypotetiskt fall. Men 
skälen att behålla landsortsskolor där det finns elevunderlag väger tungt, inte 
minst för den trygghet det innebär för barnen. 
Liberalerna: Stellan Nilsson 
Det finns inget som talar för nedläggning. Antalet elever växer ju och kapacitet 
saknas i tätorten för att ta emot dem i vilket fall. Dock är lokalerna dåliga så det 
kommer att behöva åtgärdas på något sätt. Plan finns inte ännu för detta men detta 
är, enl. vårt förmenande, ett måste. Sålunda ser vi gärna att skolan i Östra Strö är 
kvar. Skulle elevantalet så småningom minska vet vi att privata initiativ har 
diskuterats och sådana stöder vi gärna inom Liberalerna. 
Miljöpartiet: Rickard Sallermo 
För oss i Miljöpartiet så är en levande landsbygd mycket viktigt och i Eslövs 
kommun har vi flera små, men livskraftiga byar. Vi ser skolan som pulsen i en by, 
och det är därför viktigt att vi värnar om den. Att ha tillgång till F-6 är önskvärt, 

men framförallt F-3 ser vi som en viktigt del av byarnas utveckling. Sen är det 
som alltid en avvägning map skattemedel och nytta för invånarna, men grunden är 
att vi ska ha levande landsbygd och där ingår även skolor.  
Moderaterna: Henrik Wöhlecke 
Skolan är idag en väl fungerande enhet med 15-20 barn per årskull i 
upptagningsområdet. Fler elever än tidigare väljer skolan främst då elever i 
Hurvatrakten, där man ibland valt Ölyckeskolan i större utsträckning. Den 
befintliga förskolan i Östra Strö påverkar troligtvis även valet av skola.  
Det finns inga planer på förändring eller nedläggning av skolan utan som vi ser det 
behövs den och som nämnts ovan så fungerar den mycket bra idag.  
Nya Kommunpartiet: Bertil Jönsson 
Hänvisar till Centerpartiets svar 
Socialdemokraterna: Johan Andersson 
Vårt mål är att alla barn och unga i Eslöv ska få en så bra skolgång som möjligt. 
Det gäller var de än bor i kommunen. Lokalerna i Östra strö börjar bli utslitna och 
kräver stora investeringar i framtiden om de ska vara kvar. På längre sikt tror vi 
inte det är hållbart med så små enheter som Östra Strös skola. Bristen på lärare 
förväntas bli ännu större framöver och då blir det extra tufft att ha behöriga lärare 
på små enheter. Det är också svårare att ha övrig personal tillgänglig och att 
tillhandahålla alla specialsalar. I ett läge där det krävs stora nyinvesteringar 
kommer dessa att vägas och prövas mot andra alternativ. 
Sverigedemokraterna: Fredrik Ottesen 
Ja, en levande landsbygd behöver skolor och vi vill bevara Östra Strö skola. Östra 
Strö skola har även ett kulturellt värde i att vara Sveriges äldsta skola och detta ska 
vi värna.   
Vänsterpartiet: Laila Vedmar 
Ja, vi tycker att bra och välbemannade förskolor och skolor är viktiga på mindre 
orter, samhällen och byar av flera skäl:  
Närhet och trygghet, trafiksäkerhet och inte minst för en bys eller bygds 
överlevnad, utveckling och tillväxt, eftersom en förskola och/eller en skola gör en 
by eller bygd attraktiv för barnfamiljer. 
Enligt en rapport från SKL, Sveriges kommuner och landsting, 2014 har nästan 
var tredje grundskola i landet (33,1 procent) färre än 100 elever, knappt var sjunde 
(15,6 procent) har färre än 50 elever. 
En skola ska inte läggas ner för att den är liten. Det ska den bara göra om den inte 
uppfyller kraven på undervisningskvalitet och miljö.  

 



Sept 2018 

 Medlemsavgift 
Har ni glömt avgiften (100 kr)? Betala nu! BG 295-4287 
 

Gympa 
Det finns fortfarande möjlighet i skolan för de som gitter. 
 

Gammalt och nytt om Östra Strö 
Bilder, berättelser och material från byn skannas och fotograferas.    

Kontakta SvenE eller Micky. 
 
Finns det någon som har gamla bilder från händelser 
i   byn? Ute- eller innebilder, kanske med någon 
person på.  

 
Äppelpress 
Vill ni låna så kontakta Micky eller SvenE 
 
BYARÅDET  i  Östra Strö (2018) 
ålderman:        Sven-Erik Johansson 31 367  
vice ålderman:  Bengt Andersson 0702195867 
Ledamot Mats Möller  18 936 
 Ola Hermansson 0733936858 
 Linda Riiner  31 320 
 Gun-Britt Olofsson 0703904939 
 Micky Ulfvik  0703276603 
 Karl-Johan Holmqvist 34 011 
 Emma Ådahl  0734118208 
 Edith Hammer 0732441968 
 
Hemsida: www.ostra-stro.se 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/  
E-post: byarad@ostra-stro.se 
 

 

 
 

Årgång 30 Nummer 2–2018 
 

Valextra 



Sept 2018 

Insidan  
Byarådet har skickat 2 frågor till de politiska partierna. 
1. Kommer ni att arbeta för att skolan i Östra Strö skall vara  kvar? 
2. Är Landsbygdsfrågor en viktig del i ert program?  
Svar på skolfrågan hittar ni här. Vill ni veta partiernas hela svar så finns de 
på www.ostra-stro.se  under fliken skolan. Ni kan också få svaren via  
e-post eller på papper. Ring eller SMS:a 0708-436541 eller e-post 
sej.home@telia.com, senast den 3:e sept 
Åldermannen 
 
Svar fråga 1 
Centerpartiet: Anette Likander 
Kommer ni att arbeta för att skolan i Östra Strö ska finnas kvar? Svar: Absolut! Ö 
Strö skola ska vara kvar och behöver därför prioriteras upp i investeringsplanen så 
att nödvändiga om och tillbyggnader blir gjorda. Ö Strö skola ska fortsätta vara en 
liten byskola men det ska också vara möjligt för barn från andra delar av 
kommunen att kunna välja den lugnare miljön, alla barn mår inte bra i de stora 
grundskolor vi har idag. För att göra det möjligt att välja Ö Strö måste 
skolskjutsreglementet ändras så att skolbussarna inte bara går från våra byar utan 
även tvärtom. 
Kristdemokraterna: Samuel Estenlund 
Vi kan inte uttala oss i enskilda hypotetiska fall (och jag förstår det som att det 
inte finns några konkreta hot mot Ö Strös skola idag), då ett verkligt fall har fler 
parametrar som måste vägas in än vad man kan tänka in i ett hypotetiskt fall. Men 
skälen att behålla landsortsskolor där det finns elevunderlag väger tungt, inte 
minst för den trygghet det innebär för barnen. 
Liberalerna: Stellan Nilsson 
Det finns inget som talar för nedläggning. Antalet elever växer ju och kapacitet 
saknas i tätorten för att ta emot dem i vilket fall. Dock är lokalerna dåliga så det 
kommer att behöva åtgärdas på något sätt. Plan finns inte ännu för detta men detta 
är, enl. vårt förmenande, ett måste. Sålunda ser vi gärna att skolan i Östra Strö är 
kvar. Skulle elevantalet så småningom minska vet vi att privata initiativ har 
diskuterats och sådana stöder vi gärna inom Liberalerna. 
Miljöpartiet: Rickard Sallermo 
För oss i Miljöpartiet så är en levande landsbygd mycket viktigt och i Eslövs 
kommun har vi flera små, men livskraftiga byar. Vi ser skolan som pulsen i en by, 
och det är därför viktigt att vi värnar om den. Att ha tillgång till F-6 är önskvärt, 

men framförallt F-3 ser vi som en viktigt del av byarnas utveckling. Sen är det 
som alltid en avvägning map skattemedel och nytta för invånarna, men grunden är 
att vi ska ha levande landsbygd och där ingår även skolor.  
Moderaterna: Henrik Wöhlecke 
Skolan är idag en väl fungerande enhet med 15-20 barn per årskull i 
upptagningsområdet. Fler elever än tidigare väljer skolan främst då elever i 
Hurvatrakten, där man ibland valt Ölyckeskolan i större utsträckning. Den 
befintliga förskolan i Östra Strö påverkar troligtvis även valet av skola.  
Det finns inga planer på förändring eller nedläggning av skolan utan som vi ser det 
behövs den och som nämnts ovan så fungerar den mycket bra idag.  
Nya Kommunpartiet: Bertil Jönsson 
Hänvisar till Centerpartiets svar 
Socialdemokraterna: Johan Andersson 
Vårt mål är att alla barn och unga i Eslöv ska få en så bra skolgång som möjligt. 
Det gäller var de än bor i kommunen. Lokalerna i Östra strö börjar bli utslitna och 
kräver stora investeringar i framtiden om de ska vara kvar. På längre sikt tror vi 
inte det är hållbart med så små enheter som Östra Strös skola. Bristen på lärare 
förväntas bli ännu större framöver och då blir det extra tufft att ha behöriga lärare 
på små enheter. Det är också svårare att ha övrig personal tillgänglig och att 
tillhandahålla alla specialsalar. I ett läge där det krävs stora nyinvesteringar 
kommer dessa att vägas och prövas mot andra alternativ. 
Sverigedemokraterna: Fredrik Ottesen 
Ja, en levande landsbygd behöver skolor och vi vill bevara Östra Strö skola. Östra 
Strö skola har även ett kulturellt värde i att vara Sveriges äldsta skola och detta ska 
vi värna.   
Vänsterpartiet: Laila Vedmar 
Ja, vi tycker att bra och välbemannade förskolor och skolor är viktiga på mindre 
orter, samhällen och byar av flera skäl:  
Närhet och trygghet, trafiksäkerhet och inte minst för en bys eller bygds 
överlevnad, utveckling och tillväxt, eftersom en förskola och/eller en skola gör en 
by eller bygd attraktiv för barnfamiljer. 
Enligt en rapport från SKL, Sveriges kommuner och landsting, 2014 har nästan 
var tredje grundskola i landet (33,1 procent) färre än 100 elever, knappt var sjunde 
(15,6 procent) har färre än 50 elever. 
En skola ska inte läggas ner för att den är liten. Det ska den bara göra om den inte 
uppfyller kraven på undervisningskvalitet och miljö.  

 



Sept 2018 

 Medlemsavgift 
Har ni glömt avgiften (100 kr)? Betala nu! BG 295-4287 
 

Gympa 
Det finns fortfarande möjlighet i skolan för de som gitter. 
 

Gammalt och nytt om Östra Strö 
Bilder, berättelser och material från byn skannas och fotograferas.    

Kontakta SvenE eller Micky. 
 
Finns det någon som har gamla bilder från händelser 
i   byn? Ute- eller innebilder, kanske med någon 
person på.  

 
Äppelpress 
Vill ni låna så kontakta Micky eller SvenE 
 
BYARÅDET  i  Östra Strö (2018) 
ålderman:        Sven-Erik Johansson 31 367  
vice ålderman:  Bengt Andersson 0702195867 
Ledamot Mats Möller  18 936 
 Ola Hermansson 0733936858 
 Linda Riiner  31 320 
 Gun-Britt Olofsson 0703904939 
 Micky Ulfvik  0703276603 
 Karl-Johan Holmqvist 34 011 
 Emma Ådahl  0734118208 
 Edith Hammer 0732441968 
 
Hemsida: www.ostra-stro.se 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/  
E-post: byarad@ostra-stro.se 
 

 

 
 

Årgång 30 Nummer 2–2018 
 

Valextra 



Sept 2018 

Insidan  
Byarådet har skickat 2 frågor till de politiska partierna. 
1. Kommer ni att arbeta för att skolan i Östra Strö skall vara  kvar? 
2. Är Landsbygdsfrågor en viktig del i ert program?  
Svar på skolfrågan hittar ni här. Vill ni veta partiernas hela svar så finns de 
på www.ostra-stro.se  under fliken skolan. Ni kan också få svaren via  
e-post eller på papper. Ring eller SMS:a 0708-436541 eller e-post 
sej.home@telia.com, senast den 3:e sept 
Åldermannen 
 
Svar fråga 1 
Centerpartiet: Anette Likander 
Kommer ni att arbeta för att skolan i Östra Strö ska finnas kvar? Svar: Absolut! Ö 
Strö skola ska vara kvar och behöver därför prioriteras upp i investeringsplanen så 
att nödvändiga om och tillbyggnader blir gjorda. Ö Strö skola ska fortsätta vara en 
liten byskola men det ska också vara möjligt för barn från andra delar av 
kommunen att kunna välja den lugnare miljön, alla barn mår inte bra i de stora 
grundskolor vi har idag. För att göra det möjligt att välja Ö Strö måste 
skolskjutsreglementet ändras så att skolbussarna inte bara går från våra byar utan 
även tvärtom. 
Kristdemokraterna: Samuel Estenlund 
Vi kan inte uttala oss i enskilda hypotetiska fall (och jag förstår det som att det 
inte finns några konkreta hot mot Ö Strös skola idag), då ett verkligt fall har fler 
parametrar som måste vägas in än vad man kan tänka in i ett hypotetiskt fall. Men 
skälen att behålla landsortsskolor där det finns elevunderlag väger tungt, inte 
minst för den trygghet det innebär för barnen. 
Liberalerna: Stellan Nilsson 
Det finns inget som talar för nedläggning. Antalet elever växer ju och kapacitet 
saknas i tätorten för att ta emot dem i vilket fall. Dock är lokalerna dåliga så det 
kommer att behöva åtgärdas på något sätt. Plan finns inte ännu för detta men detta 
är, enl. vårt förmenande, ett måste. Sålunda ser vi gärna att skolan i Östra Strö är 
kvar. Skulle elevantalet så småningom minska vet vi att privata initiativ har 
diskuterats och sådana stöder vi gärna inom Liberalerna. 
Miljöpartiet: Rickard Sallermo 
För oss i Miljöpartiet så är en levande landsbygd mycket viktigt och i Eslövs 
kommun har vi flera små, men livskraftiga byar. Vi ser skolan som pulsen i en by, 
och det är därför viktigt att vi värnar om den. Att ha tillgång till F-6 är önskvärt, 

men framförallt F-3 ser vi som en viktigt del av byarnas utveckling. Sen är det 
som alltid en avvägning map skattemedel och nytta för invånarna, men grunden är 
att vi ska ha levande landsbygd och där ingår även skolor.  
Moderaterna: Henrik Wöhlecke 
Skolan är idag en väl fungerande enhet med 15-20 barn per årskull i 
upptagningsområdet. Fler elever än tidigare väljer skolan främst då elever i 
Hurvatrakten, där man ibland valt Ölyckeskolan i större utsträckning. Den 
befintliga förskolan i Östra Strö påverkar troligtvis även valet av skola.  
Det finns inga planer på förändring eller nedläggning av skolan utan som vi ser det 
behövs den och som nämnts ovan så fungerar den mycket bra idag.  
Nya Kommunpartiet: Bertil Jönsson 
Hänvisar till Centerpartiets svar 
Socialdemokraterna: Johan Andersson 
Vårt mål är att alla barn och unga i Eslöv ska få en så bra skolgång som möjligt. 
Det gäller var de än bor i kommunen. Lokalerna i Östra strö börjar bli utslitna och 
kräver stora investeringar i framtiden om de ska vara kvar. På längre sikt tror vi 
inte det är hållbart med så små enheter som Östra Strös skola. Bristen på lärare 
förväntas bli ännu större framöver och då blir det extra tufft att ha behöriga lärare 
på små enheter. Det är också svårare att ha övrig personal tillgänglig och att 
tillhandahålla alla specialsalar. I ett läge där det krävs stora nyinvesteringar 
kommer dessa att vägas och prövas mot andra alternativ. 
Sverigedemokraterna: Fredrik Ottesen 
Ja, en levande landsbygd behöver skolor och vi vill bevara Östra Strö skola. Östra 
Strö skola har även ett kulturellt värde i att vara Sveriges äldsta skola och detta ska 
vi värna.   
Vänsterpartiet: Laila Vedmar 
Ja, vi tycker att bra och välbemannade förskolor och skolor är viktiga på mindre 
orter, samhällen och byar av flera skäl:  
Närhet och trygghet, trafiksäkerhet och inte minst för en bys eller bygds 
överlevnad, utveckling och tillväxt, eftersom en förskola och/eller en skola gör en 
by eller bygd attraktiv för barnfamiljer. 
Enligt en rapport från SKL, Sveriges kommuner och landsting, 2014 har nästan 
var tredje grundskola i landet (33,1 procent) färre än 100 elever, knappt var sjunde 
(15,6 procent) har färre än 50 elever. 
En skola ska inte läggas ner för att den är liten. Det ska den bara göra om den inte 
uppfyller kraven på undervisningskvalitet och miljö.  

 


