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Sandvikens Skyttegille 
info@sandvikensskyttegille.se 
www.SandvikensSkyttegille.se 
 
 

Kära medlem 
 

Nu är det dags för årets medlemsavgift till Sandvikens Skyttegille. 

Digitala medlemskort. 
Vi fortsätter att skicka ut medlemskorten digitalt så långt det bara går. 
Vi skickar ut medlemskorten på 2 sätt. 
E-post är att föredra för att det ska bli så enkelt som möjligt. 
Dom som inte har meddelat e-postadress får ett vanligt brev. 
Ni som fått vanligt brev och kan tänka er ett digitalt nästa gång får gärna meddela sin 
e-postadress till info@sandvikensskyttegille.se. 

Gräsroten 
År 2020 gick vi med i Svenskaspels gräsrotprojekt. 
Detta innebär att man kan som spelare på svenska välja in favoritföreningar på sitt 
konto. 
Dessa föreningar får då del av pengar från Svenskaspel. 
Vi vill gärna uppmana er medlemmar att lägga till Sandvikens Skyttegille som en av era 
favoritföreningar. Det kostar er inget extra vid spelandet och man får ha upp till 3st 
favoritföreningar. 
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Information om stigens skjutbana 
Ett omfattande arbete pågår för att få nya skjutbanor, speciellt i den nybildade 
Skyttefederationen tillsammans med Sandvikens Pistolskytteklubb. Kommunen vidhåller 
en nedstängning av Stigen, men det bir nog i alla fall inte under den här säsongen. 
Detaljplanering för kommunen tar tid liksom att göra ekonomiska beräkningar som ska 
visa att projektet håller ekonomiskt. Överlag är det mesta oklart. Beräkningar vi gjort 
visar att en flytt av skjutbanan kostar ca 25 milj kr och det finns inga löften om pengar. Vi 
vet inte heller med säkerhet om kommunen kommer att gå vidare med nedsänkningen 
av Stigen, men det mesta tyder på det. 

Hur som helst har kommunen pekat ut ett nytt område för skjutbana mellan Lövbacken 
och Forsbackatippen och givit oss ett markpris, som är väl högt enligt vårt tycke. Det 
pågår arbete för att få ner priset. Området är bra och kan ge oss ett fint skyttecentrum, 
men som sagt är det mesta oklart ännu. Även samarbete med andra såsom Sandvik har 
tagits, eftersom Sandvik har slagghögar de vill bli av med och som vi kan ha som skjut- 
och bullervallar. Ca 2/3-delar av kostnaderna beräknas vara kostnader för vallar. Likaså 
kan det bli material till vallar över vid bygget av Microsofts-anläggning, så vi hoppas på 
att någon kostnadsfritt vill deponera vallar åt oss. 

Men som sagt, det mesta är oklart. Tyvärr att det tid för de byråkratiska kvarnarna att 
mala så vi får veta förutsättningarna. 
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Årsmöte 
Då vi inte vet hur läget med corona ser ut framöver så har vi inte beslutat om något 
datum för årsmöte ännu. 
Vi kommer att se över situationen närmare årsmötet och besluta hur vi ska gå till väga. 

Det kommer då att gå ut ytterligare ett föreningsbrev med kallelsen och information om 
vart och hur årsmötet ska hållas. 

 

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen i Sandvikens Skyttegille 
2022-01-30 
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