Till den det berör
Sverige har sedan min ungdom, som elev i folkskolan på 1950-talet ökat invånarantalet från 7 miljoner till 10 miljoner.
Detta har givetvis satt sin spår även i Söderköping. Under perioden 1971-ca 1995 ökade invånarantalet från ca 10 000 till ca 14 000 personer för att sedan till för ett par år sedan stå helt stilla.
Allt fler personer kan numera tänka sig bo relativt långt från sin arbetsplats jämfört med förr i tiden.
Allt fler äldre personer är friskare till högre ålder och väljer sålunda att bo i sin gamla lägenhet eller
villa till högre ålder än förr.
Antalet barn per genomsnittsfamilj har sedan min ungdom minskat.
Prisbilden på bostäder är under ständig förändring.
Föräldrarna är några år äldre nu när de får sitt första barn än vad de var förr. mm mm
I framtiden, en nära sådan, kan det innebära att fler lokaler behövs i Söderköpings stad för förskola
och skola. Så långt det är möjligt bör dessa lokaler finnas i närheten av det område som är befolkningstätt, avståndet till förskolan och skolan bör vara gynnsamt för föräldrar och barn. Detta är något
man lägger stor vikt vid när man flyttar till en ort.
För många år sedan diskuterades inom barn- och utbildningsförvaltningen att bygga lokaler för
grundskola i Alboga. Detta med tanke på den ökning av villor mm som då planerades i området. Nu
blev det inte så därför att man fann möjligheter att etablera sådan verksamhet på Storängsområdet
och, inte minst, man fann naturliga och säkra vägar från Alboga-Högby till skolområdet på Storängen.
Om Söderköpings stad skall vidga ytorna för boende i riktning mot sydost, det vill säga bortom
Alboga och bortom Sofies Gård, så bör man utifrån prognoser överväga placering av nya lokaler för
förskola och skola i den sydöstra delen av staden, för att få hanterbart avstånd till barnens verksamheter.
Men, nu till Broby skolan.
Skolans så kallade upptagningsområde har varit skolans närområde, de centrala delarna av staden
inom Dockgärdet, området runt Alvik mm.
På min tid hade det så kallade fria skolvalet bara tagit sin början och jag hade som uppgft att föreslå
skolplacering för kommande elever i skolår ETT utifrån barnens boende och skolans kapacitet. Hänsyn skulle tas till avståndet till skolan, lämpliga färdvägar och syskonens skolplacering och även skolgång för barn i närområdet.
Nu är situationen lite annan, det fria skolvalet kan innebära att man som förälder väljer att placera
sitt barn i en helt annan skola än den som geografiskt är den närmaste.
Befolkningsförändringar har uppstått och kommer att uppstå i den här delen av staden.
Jag har inga tillgängliga uppgifter nu, men kan tänka mig att en viss minskning håller på att ske, en
minskning som dock relativt snart torde bytas i en ökning i de aktuella åldrarna. De vuxna blir äldre,

barnen lämnar grundskoleålderna, det tar flera år innan de äldre överlåter sin bostad åt nya yngre
familjer, innan barnantalet i ormrådet åter ökar. Men det kommer att ske.
Hur det just nu ser ut i Brobyområdet, delar av Stadskärnan och på Dockgärdet vet jag inte.
Brobyskolan måste få leva vidare, efter det att nödvändiga moderniseringar skett.
Den ligger i ett naturligt upptagningsområde för stadens centrala delar. När genomfartstrafiken om
några år försvinner blir skolvägen runt nuvarande E 22:an dessutom betydligt tryggare.
Brobyskolan bör dessutom ta emot elever från Tyketorp.
Det är ett område som undan för undan får fler barnfamiljer och ett område som ganska snart
kommer att bli avsnört från Kullborg och andra områden på den sidan av Östra Rydsvägen.
Om jag har förstått rätt så kommer Östra Rydsvägen, när nya E22:an är klar, att ha en viktig funktion
när det gäller infart till och utfart från Söderköpings stad. Trafikintensiteten kommer att öka. Det
innebär att man från kommunens sida måste hitta en lösning som gör att barnen från Tyketorp inte
skall behöva korsa Östra Rydsvägen utan ha tillgång till en eller ett par tunnlar under densamma.
Detsamma när det gäller tunnlar kan även komma att behövas om barn från Alvik, Broby-området,
Stadskärnan mm skall behöva gå till Storängen/Ramunder-området.
Med barnens säkerhet i åtanke så ser jag det som en lösning att ordna en broförbindelse mellan
Tyketorp och Broby-området varvid det blir en lugn och säker skolväg från Tyketorp till Brobyskolan.
Brobyskolan kommer således att ha en större funktion att fylla om ett antal år, något som än mer
berättigar att skolan renoveras och därmed fortsätter att vara viktig för Söderköpings kommuns
invånare.
Men om det visar sig att byggnaden som sådan inte kan renoveras så föreslår jag att man bygger en
helt ny skola inom det aktuella området och jag föreslår att den förläggs till Kreatursavallen. Den
fotbollsplanen torde inte behövas när alla nya planer är tillförda Vikingavallen.
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Broby skola eller inte
Jag är inte längre insatt i detaljerna när det gäller Söderköpings kommuns och Söderköpings stads befolkningsutveckling och framtidsprognos. Under min tid som förvaltningsutredare inom kommunens
skolförvaltning, och som pensionär ytterligare ett par gånger, gjorde jag befolkningsprognoser på
uppdrag av kommunens ekonomichef.
Jag insåg att man inte fick titta för mycket på de förändringar som nyligen skett, de senaste ett-två
åren, exempelvis förändringar när det gäller barn i förskole- och skolåldern, utan man var tvungen att
i prognoserna ta hänsyn till in- och utflyttningarna när det gäller åldern på barn, men framförallt på
åldern av vuxna eventuellt blivande föräldrar, och man var tvungen att beakta framförallt åldern på
kvinnor som kunde bli tänkbara mödrar. Hur man nu har gjort vet jag inte men jag utgår ifrån att man
tagit fram realistiska prognoser.
Tyvärr fick jag uppleva att det unde början av 2000-talet beställts externt framtagna prognoser vilka
försökte beräkna antalet invånare i kommunen för år 2015. I några fall har kommunen långt kvar till
de befolkningssiffror som desssa prognoser angav. Kanske att de byggde lite för mycket på politiska
mål och drömmar i stället för reella situationer.
Min senaste prognos gjorde jag på uppdrag 2011 och den visade tydligt att kommunens invånarantal
inte skulle öka, utan helt klart minska under de närmaste åren.
Men om man beslutade att tillföra fler bostäder, lägenheter eller villor, så skulle minskningen kunna
omsättas i en motsvarande befolkningsökning. Förutsättningen var dock den att kommunen skulle
fortsätta att vara intressant för inflyttning för vuxna i föräldraåldarna, vara möjlig för boende för
yngre personer som ville bo och leva i Söderköping, men kanske arbeta på annan ort, dvs att
utflyttningen bland yngre personer reducerades. Slutligen krävdes det att äldre invånare bosatta i
villor och större lägenheter valde att förändra sitt boende till mer lättskötta och mindre bostäder.
Det vill säga boendet måste i viss utsträckning ändra karaktär.
Prognosen pekade även på en reduktion i alla åldar för de gamla socknara S:t Anna, Mogata och
Östra Ryd, och deras omgivningar, och en ganska konstant situation för Västra Husby. För Söderköpings stad förväntades en viss reduktion, men mycket begränsad sådan.
Det som jag tycker mig se ha skett sedan 2011 är en stor utökning av antalet bostäder, villor och
lägenheter, i staden. En fortsatt åldersförändring i vissa bostadsomården, exempelvis Tyketorp, Eriksvik och nedre del av Husby backe. Dessa förändringar har skapat utrymme för yngre familjer.
Jag har inte nu längre kunskap om hur de gamla socknarna förändrats när det gäller boende, men en
ökning av permananet boende i Västra Husbys närområde har jag kunnat konstatera.
Den stora invandringen av nysvenskar har ännu inte särskilt kraftigt påverkat bostadssituationen i
Söderköping, men om befolkningsantalet i Sverige fortsätter att stiga bland annat på grund av fortsatt invandring, så kan det innebära en ökad tillströmning av boende till Söderköping. Den kan
komma att bestå av nysvenskar men även av gammelsvenskar som byter bort andra orter till förmån
för Söderköping.

