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Hej!

Jag vill återkalla min motion för pistolskytte då det var några sakfel i den och återkomma med en
reviderad version.

Mvh

Leif Hermansson

Sverigedemokraterna Österåker

Skickat från min iPad
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Österåkers skyttecepter är en skytteförening för jägare och andra med /ntresse för gevärsskytten, som
etablerades 1996 i Österåkers kommun.

Förening håller till i Bg'änbacken, bakom soptippen några kilométer norr om Åkersberga, där de fått

disponera marken av Österåkers kommun för sina skyttebanor.

Fram till 2018 hade klubben även en pistolskyttesektion, men på årsmötet 2018 gick hela pistolsektionen
med 65 medlemmar ut ur klubben och bildade en egen förening med namnet Södra Roslagens
Skytteförening.

Södra Roslagens Skytteförening bedriver pistolskytte i olika former under Svenska Pistolskytteförbundet
och 4 andra sportskytteförbund där klubben är medlem och har aktiva tävlande och ca 126 medlemmar.
Pistolskytte är på ñ'ammarch då många fler har ansökt om medlemskap och föreningen har fn 2 -ârs kö
för att bli medlem!

Den nybildade föreningen ñck fortsätta att disponera sin skyttebana under Österåkers Skyttecenter mot en
årshyra på 25 000 kr för att kunna fortsätta sin verksamhet. Detta gäller 4 dagar i veckan, ett-par timmar
åt gången för 22 mm och 9 mm pistol och revolver. Detta kan' tyckas vara anmärkningsvärt då hyran för
hela anlegningen dygnet runt för Österåkers Skyttecenter utgår' för 4000 kr- per år!

Österåkers Skyttecenter kräver dessutom att medlemmar i Södra Roslagens Skytteförening får maximalt
skjuta 5000 skott per år för 9 mm för héla föreningen!! l

.

Detta är väldigt diskriminerande och anmäkningsvärt då en ensam aktiv skytte behöver öva med minst
5000 - 8000 skott per år för tävling!

-Nu har Österåkers Skyttecenter planerat att flytta sin verksamhet 500 meter söderut, närmare soptippen,
där kommunen skall bygga nya banor och en stor byggnad med café och mötesrum osv.

Marken har Österåkers Skyttecenter fått köpa väldigt billigt av markägaren som är bror till ordförande i

Österåkers Skyttecenter.

Södra Roslagens Skytteförening får följa med på flytten och få fortsätta hyra vissa tider i veckan för sin

fortsatt begränsad och styrd verksamhet. *

Varför vill kommunen att Österåkers Skyttecenter få fortsätta begränsa och styra verksamheten av
pistolskyttar i en annan förening, Södra Roslagens Skytteförening?

Varför vill Österåkers kommunen endast stödja en skytteförening i kommunen när det fmns flera

föreningar som sysslar med skytteverksamhet i Österåker? En annan av dessa är Kaizenkan if som driver
ett kampsportcenter i Åkersberga och vill nu utöka sin verksamhet till att även omfatta pistolskytte.

Med anledningen av detta yrkar Sverigedemokraterna

att Södra Roslagens Skytteförening tilldelas en egen bana utan att behöva underkasta sig en annan
förening inom samma idrott. Banan kan eventuellt delas med andra föreningar som också sysslar med
pistolskytte såsom Kaizenkan if. En inomhusbana för pistolskytte våre väldigt behövligt, då man kan öva
pistolskytte även på vintern.

Sverigedemokraterna Österåkers kommun

Hermansson
Vice gruppledare SD


