
Interpellation om vallhöjning, Ekebyboda 

Jag blev inspirerad att skriva den här interpellationen efter en artikel i UNT 30/9 2018 "Dynamiskt skytte på stark 
frammarsch". http;//www.unt.selAyheteripppsalahlynamiskt-skytte-pa-stark-frammarsch-5093734.aäpx 

Citat från artikeln: 

" Dynamiskt skytte växer snabbt i Sverige. Bara det senaste året har ett tusental nya personer hittat till 
sporten och i dag finns cirka 6 000 licensierade utövare. Uppsala dynamiska skyttar har 130 medlemmar, 
och växer med omkring 20 personer om året. Madeleine Engström tränar här i Ekebyboda två till fyra 
gånger i veckan. 
— Det: är verkligen en sport: för alla. Vi har de som sitter i rullstol och de som är 80 plus, säger Madeleine 
Engström. 

Hon tror att mänga Uppsalabor inte känner till sporten eller att Uppsala med Ekebyboda har ett av 
Sveriges största sky ttecentrum. 

— Potentialen är enorm, här skulle man kunna anordna EM och VM om Uppsala kommun bara 
satsade på att göra sandvallarna kring banorna högre." 

Det har länge pratats om att sandvallarna på Ekebyboda ska höjas. Skytteunionen (som förvaltar Ekebyboda 
Skyttecentrum) har i samråd med Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB (som äger Ekebyboda) 
beräknat vilka mängder med fylladsmassor som skulle gå åt, diskuterat om hur och var vallarna ska höjas, osv. Men 
sedan verkar det inte hända någonting. Om ingenting görs kommer hela området till slut att bli helt oanvändbart. 

Enligt Skytteunionen har Uppsala redan missat att anordna ett pistol-SM i år, 2018. Det var inplanerat och klart, 
men på grund av de för låga sandvallarna tvingades Skytteunionen att tacka nej. Ekebyboda kan inte längre erbjuda 
tillräckliga skjutavstånd just på grund av att vallarna har sjunkit ihop, och området duger alltså inte ens till ett SM 
längre. Skytteunionen har nu fått en ny fråga om att hålla i ett pistol-SM 2021. Men innan det kan bokas in måste 
Uppsala kommun ta tag i det här problemet och se till att Ekebyboda får en ordentlig upprustning. 

Ett Pistol-SM är en rad tävlingar som pågår under en hel vecka med människor från hela landet reser till Uppsala, 
fyller upp våra hotell, äter i våra restauranger och dagligen spenderar pengar. Under en hel vecka. Det här fick 
Uppsala tacka nej till 2018 eftersom underhållet av Ekebyboda är så eftersatt. Kanske missar vi även SM 2021? 

Samtidigt som sandvallarna höjs bör man ta tillfället i akt och bygga om ett antal skjutvallar så de även får skjutbara 
sidovallar (så kallade U-vallar), just för att tillgodose behovet för Dynamiskt skytte, som är den snabbast växande 
skytteformen i Sverige. Skulle man ta den lilla extrakostnaden och bygga ett antal U-vallar samtidigt som man höjer 
sandvallarna ordentligt, så skulle området gott och väl kunna fungera till framtida SM-, EM- och VM-tävlingar. 

Ett Dynamiskt VM i skytte, anordnat på Ekebyboda Skyttecenter, skulle troligtvis vara ett av de större 
sportevenemang som Uppsala någonsin har hållit i. Och det enda som står i vägen är höjningen av sandvallarna och 
byggnationen av ett antal U-vallar för att få fler skjutplatser och för att få mer flexibla och mångsidiga skjutvallar. 

Med anledning av ovanstående vill jag framföra följande frågor till Uppsala kommun sport- och 
rekreationsfastigheter AB:s ordförande Richard Malmström: 

• Vem på Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB är ansvarig för den planerade höjningen 
av sandvallarna? 

• Varför har det inte hänt någonting med vallhöjningen? 
• Kommer Uppsala Kommun att ta tillfället i akt och bygga ett antal U-vallar i samråd med Skytteunionen, 

så området håller tillräcklig klass för Dynamiska skyttetävlingar på EM- och VM-nivå? 

Uppsala den 20181105 
Kent Kumpula 
Ersättare (SD) 
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