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Fråga om vallhöjning på Ekebyboda 
skyttecentrum 

 

Det är bestämt och bekräftat att vallarna på Ekebyboda skyttecentrum ska höjas, eftersom 

de över tid har sjunkit ihop och blivit alltför låga. Arbetet med att höja vallarna går inte på 

ett rationellt sätt att förena med fortsatt aktivitet på området. De vallar som har åtgärdats 

kommer att bli belagda med skjutförbud av säkerhetsskäl tills de är besiktade, och man vill 

ta en gemensam besiktning av hela området när allt arbete är genomfört. 

Skyttesäsongen sträcker sig från våren fram till senhöst av naturliga skäl (dagsljus och 

temperatur), även om visst skytte pågår året om. Det vore därför ytterst lämpligt om 

vallhöjningen genomfördes under vinterhalvåret, för att i i så stor utsträckning som möjligt 

inte störa eller förhindra den ordinarie verksamheten ute på Ekebyboda. 

Skytteunionen som förvaltar Ekebyboda Skyttecentrum har nyligen blivit kontaktade av 

Skanska, som i nära framtid kommer att genomföra stora byggprojekt i Uppsala. Från dessa 

byggprojekt kommer Skanska att få över stora mängder miljöklassade jordmassor, som de i 

normala fall skulle bli tvungna att betala för att bli av med (någonstans måste de göra av 

alla massor som blir över). 

Skanska har nu erbjudit Skytteunionen att leverera dessa miljöklassade jordmassor till 

Ekebyboda skyttecentrum gratis. Allt material som skulle behövas för höjningen av samtliga 

huvudvallar och sidovallar kan alltså fås helt gratis om man bara tar tillfället i akt och tar tag 

i vallhöjningen i tid så man kan ta emot de miljöklassade jordmassor som nu erbjuds helt 

kostnadsfritt. 

Det kommer att gå åt enorma mängder jordmassor till höjningen av samtliga vallar, och i 

normala fall får man betala både för transporterna och för varje kubikmeter jord. 

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga Mats Dafnäs, ordförande i Uppsala 

Sport- och rekreationsfastigheter AB 

• Kommer Uppsala Sport- och rekreationsfastigheter AB att genomföra höjningen av 

vallarna på Ekebyboda skyttecentrum under vinterhalvåret 2019-2020, och kommer 

man att agera skyndsamt för att ta tillvara det fantastiska erbjudandet om gratis 

miljöklassade jordmassor till vallhöjningen på Ekebyboda skyttecentrum? 

 

Uppsala 26-oktober-2019 

 

David Perez    

Ledamot, SD 


