
     

 

Byggprojektet, vad händer 
 
Många har hört talas om utvecklingsprojektet som pågår på jaktskyttet i Eskilstuna 
skyttesportarena. Genom finansiering från Länsstyrelsen, Eskilstuna kommun och 
Sörmlandsidrotten så har vi nu i samarbete mellan klubbarna dragit igång första delen i 
projektet. Det kommer en fortsättning med fler punkter men nu håller vi oss till del ett. 
 
Vi startar nu och avslutar i november 23 då del ett ska redovisas för bidragsgivarna. 
I del ett ingår: 
 
Paviljongen Upprustning invändigt på övervåningen med målning, vitvaror, möbler och toaletter 
Start V36 och klart 1/11. Under den perioden kommer övervåningen inte att gå att använda. Toalett 
på nedervåningen är tillgänglig. 
 
Vatten o WC I paviljongen och på 80m ska det borras för nytt vatten och på 80m ska toalett 
installeras tillsammans med en ny septitank. Planeras ske Okt/Nov och påverkar verksamheten i 
liten omfattning. 
 
Värmestuga/HWC bana 2 Vid bana 2 ska det byggas en värmestuga och i den ska det även ordnas 
en toalett typ förbränning. Planeras ske vår 23. 
 
Belysning av samtliga banor Alla banor ska ha belysning utomhus så funktionärer kan stänga 
anläggningarna när mörkret lagt sig. På samtliga kulbanor ska det finnas belysning som möjliggör 
skytte kvällstid även i september och oktober. Planeras Sept - Okt -22 och påverkar inte 
verksamheten. 
 
Ljuddämpning 80m: Ljudnivån för funktionärer ska sänkas genom bättre dörrar och extra glas mot 
skjutkurerna. Planeras ske Okt-Nov och påverkar inte verksamheten 
 
Inskjutningsvallen: Byggs om till miljökulfång som kan användas även vintertid. Då ökar vi 
tillgängligheten till inskjutningsbanans och minskar risken för urlakning till omgivningen. 
Inskjutningsbanan är då otillgänglig under några veckor. Alternativ inskjutningsplats på 50m viltmål 
och 100m vall. Planeras utföras efter 15/10 
 
Bullerdämpning Christers bana: Hårda väggar och tak ger resonans. De kläs in med mjukt mtrl. 
Begränsad störning på verksamheten. Planeras Sept  
 
Fikaplats berget: På berget utanför paviljongen ska plats för fika och ”läktare” för åskådare ordnas. 
Det görs genom fyllnadsmassor som jämnar ut marken före finplanering. Inledande slyröjning är 
utförd. Ingen störning på verksamheten. Pågår nu. 
 
 
Om ni har frågor så kontakta Timo eller Lennart för mer info 
Timo 070-678 38 00 
Lennart 070-510 14 67 


