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Ansökan om bidrag för att täcka kostnader för schaktarbeten vid Sala

Skyttegilles skjutbana Hyttskogen.

Skjutbanan är anlagd på SalaKommunsgamla soptipp, deponi. invigdes 1979.

Efter några år visadedet sig att skjutvallen på 300 m började att sjunka på grund av det
dåliga underlaget. Fleraförsök att lyfta och rikta upp hallen har gjorts. Dåvallen är väldigt
hög bedömdes att det måste fyllas sten och schaktmassormot den för att hindra att den
sjunker ytterligare.

Dåvarande styrelse tillät år 2009 några entreprenörer att köra dit rena schaktmassor och

tippa för att på såsätt hindra att vallen sjönk ytterligare. Det fungerade bra i flera år, sedan
tappades låset till vägbommen bort. Efter det så har någon kört dit och tippat orent material
innehållande asfalt mm.Hösten 2016 ville någon köra dit stora mängderjord och kontaktade

miljökontoret som åkte dit och tittade. De upptäckte då de tidigare massornasom tippats,

och efter kontroll visade det sig att något tillstånd att tippa schaktmassornainte sökts.
Skyttegillet tvingades då utföra provtagning av dessa,provtagning har gjorts och inga farliga
ämnen har hittats. Kostnaden för provtagningen är 39 000 kr. hittills.

Föratt fortsätta med att förhindra vallen att sjunka måste tillstånd sökasav miljökontoret,
för att köra dit massor att fylla med, den kostnaden vet vi inte något om än. För att slutföra

utfyllnaden behövscza1200 m?sten och jord.

Skyttegillet har blivit lovade sten från Björka Mineral att fylla med, den stenen är godkänd av

miljöinspektören. Det betyder att det blir stora kostnader för transporter och grävmaskiner
som måste hyrasför att flytta massornapå plats. Kostnaderför maskinerberäknastill cza
60 000 kr.

På grund av dessa oväntade kostnader ansöker vi om ett bidrag på 100 000 kr.

När dessa arbeten är klara återstår att rikta upp liggvall/skjuthall 300 m. Där måste det fyllas

upp och lagas hål som bildats. Och läggas ny asfalt. För detta finns ingen kostnadsberäkning

HU.

För Sala Skyttegilie

Peter Eriksson Per Hede Hans Eriksson

Ordförande Styrelseledamot Skjutbanechef

070 5813490 070 7593514 070 6558734
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Angående Sala skyttegilles ansökan om investeringsbidrag för
mark- och schaktarbete på skjutbana Hyttskogen.

Sala skyttegille invigde skjutbanan Hyttskogen 1979.
Skjutbanan är anlagd på Sala kommuns gamla deponi. Det medför att marken

sjunker och återkommande insatser behövs för att stabilisera upp mark och vallar.
År 2009 godkände dåvarande styrelse att entreprenörer körde dit schaktmassor för

att stabilisera marken. Åren efter har privata personer använt, utan föreningens
vetskap, området som deponi.
2016 uppmärksammade miljökontoret att inget tillstånd för tippning av

schaktmassor sökts.
Sala skyttegille utförde då provtagningar av marken, inga farliga ämnen hittades.

Nu behöver Sala skyttegille, återigen, stärka upp vallarna runt skjutplatserna för att
förhindra att mer skador sker på anläggningen.

Efter begäran av kostnadskalkyl är arbetet uppskattat att kosta Sala skyttegille
100 500 SEK.

Kostnaderna är fördelat enligt följande:
Söka tillstånd av miljökontoret, för tippning av schaktmassor och provtagningarna
som gjordes runt årsskiftet 2016/17, 42 500 SEK

Planering av befintlig mark, för körbarhet av lastbilar, 13 000 SEK.
Förstärkning och breddning av mark runt förstärkningsoinrådet, 15 000 SEK.
Transportkostnader vid lastning och lossning av schaktmaterial, 15 000 SEK.
Slutplanering av området, 15 000 SEK.

Björka Mineral sponsrar med schaktmassor.

Kunskap och behörighet att framföra maskiner samt utföra arbetet, klarar inte Sala
skyttegille. Entreprenörer behövs för arbetet, vilket medför höga kostnader.

Skjutbanan Hyttskogen är den enda skjutbanan av sin storleki Sala kommun.
De har elektronisk markering vilket möjliggjorde att SM ibanskytte genomfördes
2010.
Storleken och elektroniska markering-systemet gör anläggning speciell, det bör tas i
beaktande vid beslut om upprustning.

Undertecknad ställer sig positiv till ansökan om investeringsbidraget, då

anläggningen år den enda av sitt slag i Sala kommun.

SALAKOMMUN Besöksadress: Norra Esplanaden5, Sala DanielWatkinson
Kommunstyrelsens förvaltning Växel: 0224-?-'4 70 00 Frjtid5utvuçklare

Box 304 Fax: 0214-183 50 Kuitur- och fritidskontoret
733 25 Sala konimun.info@sala se daniel.watkinson@sala.se

wwwsalase Direkt: 0224-?117830
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Förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att bevilja Sala skyttegille, 42 500 SEK,för provtagning och ansökan av tillstånd hos
miljökontoret.

att föreningen uppmanas ansöka om resterande kostnader efter tillstånd godkänts
av miljökontoret, för fortsatt upprustning av skjutbana Hyttskogen.

Kultur- och fritidskontoret

Daniel Watkinson
Fritidsutvecklare


