
Allt började när Eva var 
ensamma hemma natten 
till den 28 april i år. Då sköt 
och sprängde försvaret mer 
än vanligt på skjutfältet till 
klockan fyra på morgonen.

– Huset skallrade, minns 
hon. Hundarna blev jätte-
rädda och det var panik i 
hagarna. Det var som en 
krigszon.

Hon och maken Jan- Erik 
Karlsson tyckte att läget 
var oacceptabelt och  ringde 
till både kommunen och 
försvaret för att klaga. De 
fick ingen förståelse, men 
blev först då medvetna om 
försvarets ansökan.

– Vi har inte fått någon 
information, säger Jan-
 Erik.

Paret tycker att det är 
förskräckligt.

– Processen har pågått 
sedan 2006, förklarar Eva. 
De satte då bara in en kun-
görelse i tidningarna.

Ansökan lämnades in till 
länsstyrelsen i december 
2008.

Amnö gård ligger precis 
bredvid Veckholms skjut-
fält. På den cirka en kilo-
meter långa gränsen till 
skjutfäl-
tet odlas 
spannmål 
och andra 
växter och 
gårdens 
djur kan 
komma   att 
beta där. Bo-
ningshuset 
ligger inom 
synhåll.

– Vi är 
vana vid att 
det smäller, säger Eva. Det 
som de sprängde den här 
natten var bara någon pro-
cent av vad man kommer 
att spränga per år.

Jan-Erik och Eva beto-
nar att det finns många 
 argument mot utökningen, 
men lyfter särskilt fram 
två: buller och säkerheten. 
Hand i hand med bullret 
kommer tryckvågor som 
gör att fönstren skallrar 
och nästan spricker.

– Det känns i hela krop-
pen, säger Jan-Erik.

Han kritiserar försvaret 
för att det inte har gått ut 
med hur mycket mer det 
ska skjuta. Jan-Erik säger 

att i ansökan görs endast 
jämförelser med 2004 års 
nivå.

– Försvaret säger att de 
ska utöka lite. De måste 
tala om hur mycket de sköt 
2004.

Enligt Jan-Eriks beräk-
ningar på mängden rest-
avfall som det kommer att 
bli enligt ansökan rör det 
sig om en ökning av verk-
samheten på minst 350 pro-
cent. Han har också kom-
mit fram till att försvaret 
kan komma att skjuta 470 
skott per timme 230 dagar 
om året, inklusive nätter 
och helger, baserad på för-
svarets egna uppgifter i an-
sökan om man räknar med 
att varje övning tar tio tim-
mar. Jan-Erik poängterar 
att det är en ökning från 100 
skjutdagar och inga nätter.

– Försvaret tycker att det 
är inskränkningar. Det är 
ju löjligt.

De upplever att försvaret 
i sin ansökan inte heller 
klargör hur det ska hantera 
förekomsten av vådaskott. 
Vådaskott är skott som på 
grund av slarv eller av en 
olyckhändelse avlossas åt 
fel håll.

– Här tränar många plu-
toner, säger 
Jan-Erik. 
Det blir ett 
hundratal 
vådskott.

Försva-
ret skju-
ter alla 
skott mot 
Björkfjär-
den bort 
från Amnö 
gård. Det 
finns där-

för  ingen säkerhetsbuffert 
utan vådaskott kan skjutas 
rakt mot gården med dras-
tiska konsekvenser.

– Då träffar de huset, kon-
staterar Jan-Erik dystert.

Det är inte bara Amnö 
gård som drabbas. Tillsam-
mans med grannen Chris-
tian Krantz som bor på 
Ekholmens gård har man 
skrivit ett yttrande till 
länsstyrelsen. Där påpekar 
grannarna att både växt-
liv och grundvattnet som 
tas från Mälaren kommer 
att ta skada av tungmetal-
lerna från vapnen. Skjut-
fältet omges dessutom av 
flera natur reservat där fri-

luftslivet riskerar att bli 
 lidande och kanske till och 
med livsfarligt på grund av 
vådaskott och buller.

Jan-Erik började göra ef-
terforskningar och fick kon-
takt med folk i andra delar 
av Sverige. Han kom fram 
till att det är inte mindre än 
16 skjutfält som försvaret 
vill behålla och  expandera 
verksamheten på. 

– Vi trodde att det var 
bara lokalt, men det är ett 
spel över hela landet. Det 
är samma överallt: ingen 
information.

Jan-Erik tycker att försva-
ret borde ha tagit kontakt 
med gårdarna som ligger i 
närheten av skjutfältet.

– Vi ville ha en praktisk 
lösning. Man tar kontakt 
och diskuterar hur man 
 löser problemet.

Jan-Erik och Eva kontak-
tade i stället försvaret för 
att diskutera situationen, 
men fick kalla handen av 
Folke Borgh, chef  på miljö-
prövningsenheten.

– Folke Borgh har inte 
svarat på våra mejl, säger 
Jan-Erik.

När han svarade i tele-
fon, vägrade han mötas.

– När vi pressade honom 
ville han ha ett allmänt in-
formationsmöte, men inte 
träffa oss.

Mötet kommer att hållas 
den 18 augusti.

Paret har fått flera brev 
och telefonsamtal från oro-
liga grannar och personer 
som stödjer kampen mot 
 utökningen av verksam-
heten på skjutfältet, däri-
bland en professor från 
Uppsala universitet.

– Han var förbannad 
 eftersom växtlivet kunde 
ta skada.

Jan-Erik och Eva och 
några av deras grannar 
 arrangerar därför en egen 
informationsträff  redan 
den andra augusti för att 
resonera kring spörsmålet. 

– Den är så befängd, så jag 
kan inte tänka mig att den 
går igenom, säger Jan- Erik.

Länsstyrelsen håller just 
nu på att skriva förslag till 
beslut och det kan komma 
att fattas under hösten.

Folke Borgh tycker att 

försvaret informerat till-
räckligt mycket.

– Vi annonserade i lokal-
pressen och har haft ett 
samråd innan tillståndet 
gick in. Det kom ingen. Det 
förvånar mig att man vak-
nar nu.

Han hävdar också att han 
och miljöhandläggaren sva-
rat på mejl.

– Det har jag ingen upp-
fattning om, säger han och 
hänvisar till att han är på 
semester.

Folke Borgh menar att 
verksamheten kommer att 
variera mellan åren och 
att de boende vissa år kan 
förvänta sig att man utnytt-

jar den kapacitet som god-
känns av länsstyrelsen.

Han säger att lednings-
regementet i augusti kom-
mer att svara på synpunk-
terna i det yttrande som 
kommit in till länsstyrel-
sen.
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Håbo kommun har beslu-
tat att från och med nästa 
år erbjuda barnomsorg un-
der obekväm arbetstid. Det 
kan bli så att Enköping går 
samma väg.

– Vi har fått signaler om 
att det finns ett ökat behov, 
säger Ingvar Smedlund (M), 
ordförande i skolnämnden.

Det är framför allt per-
sonal på lasarettet som be-
höver barnomsorg på obe-
kväm tid.

– Vi har en dialog med 
förvaltningen, men inga 
beslut är fattade, säger Ing-
var Smedlund.

I dag ordnar kommunen 
kvälls- eller nattomsorg åt 
de föräldrar som inte kan 
lösa det på annat sätt. Det 
kan vara som dagbarnvård, 

eller att någon kommer 
hem till barnen.

– Ofta är det ju oregel-
bundna scheman, så att 
det blir kanske en natt ena 
veckan och tre nästa. Och 
barnen bor i olika delar 
av kommunen, så vi måste 
titta på hur vi kan utveckla 
det här.

Ingvar Smedlund kan 
tänka sig flera möjliga lös-
ningar. 

I många andra kommuner är det 
möjligt för föräldrar som jobbar 
på obekväm tid att få barn omsorg 
även på kvällar, nätter och hel-
ger. 

I Håbo finns inte den möjlig-
heten i dag, men det ska bli änd-
ring på det. 

Den nya skollagen stärker för-
äldrars rätt till omsorg på tider 
när de behöver. 

Lagen säger inte att kommu-
ner måste, utan bör sträva efter 
att  erbjuda omsorg på annan tid 
än när förskola och fritidshem 
 erbjuds.

Bildningsförvaltningen har gått

nytt reglemente för förskola, fri-
tidshem och annan pedagogisk 
verksamhet. I samband med det 
sa  politikerna ja till förslaget 
att Håbo kommun från och med 
 januari 2012 ska erbjuda omsorg 
under obekväm arbetstid för de 
föräldrar som bedöms ha behov 
av omsorg. 

– Vi vet att det finns efterfrågan. 
Enkäten visar att det finns ett 
 antal föräldrar som är intresse-
rade men hur omfattande verk-

drag att ta fram en organisation 
för denna verksamhet under hös-
ten. 

Pyry Niemi konstaterar att det

eller nattis, men det kan vara 
möjligt även i någon kommunal 
förskola om någon är beredd att 
ta nattpass Det är också tänkbart

och omsorg
allt större o
deln där bu
utöka öppet

Christian har boskap som 
betar både vid gränsen till 
och på skjutfältet eftersom 
han arrenderar mark av 
försvaret.

– Om ansökan går ige-
nom kan jag glömma att ha 
boskap. Det blir omöjligt att 
hålla dem på grund av buller-
nivåer och tryckvågor.

Även fastighetsuthyr-
ningen, som Christian är 
beroende av ekonomiskt, 
kommer att påverkas 
 negativt.

– Folk flyttar ut på landet 
för att få lugn och ro. Det 
största skälet till att flytta 
hit försvinner därför om 
ansökan går igenom. 

Christian överväger själv 
att flytta. Han bosatte sig 
på Ekholmen eftersom han 

tyckte att det var en lugn 
och fridfull miljö.

– För mig är det bullret 
som är problemet. Man 
kommer inte att kunna so-
va på nätterna. Det skulle 
v ara olidligt att bo här.




