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Jag förstår

SVT Nyheter Södertälje
/ SÖDERTÄLJE

Hall-området kan bli ny skjutbana

Skytteklubbarna i Södertälje måste flytta. Foto: TT/ARKIV

Skytteklubbarna i Södertälje ska få en ny placering, nu föreslås området kring 

Hall bli ny skjutbana.

I dagsläget finns det sju skytteklubbar i Södertälje, och alla deras avtal kommer att sägas 

upp. Fyra av klubbarna ligger i Almnäs där det enligt kommunen just nu växer fram ett 

företagsområde och skytteverksamheten kan därför inte vara kvar.

Av de övriga ligger två i Måsnaryd inom vattenskyddsområde, och i Tvetaberg uppger 

grannarna att de blir störda av skytteklubben.

Många krav

Kommunen har arbetat med att hitta en ny plats för skytteverksamheten under flera år, 

och det finns många krav som platsen måste möta.
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Den ska till exempel inte vara utpekad i översiktsplanen för bostäder, handel eller 

industri. Det ska heller inte finnas skyddsvärd natur i området.

Nu föreslås därför att skytteklubbarnas verksamheter kan flytta till området Hall. Enligt 

kommunen finns det många fördelar, bland annat att större tävlingar kan hållas där och 

att det är långt (600 meter) till de närmaste bostäderna.

Arrendekostnaden höjs

Enligt kommunen kan ett snabbt avtal med klubbarna göra att verksamheten vid Hall 

står klar 2018.

Arrendekostnaden höjs, och anledningen är enligt kommunen att den inte höjts på länge.

� Karin Fallenius (karin.fallenius@svt.se)
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