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Till deltagare i
Skjutfältsråd för Karlsborgs
skjutfält

Aktion Rädda Vättern önskar delta i Skjutfältsråd för
Karlsborgs skjutfält den 5 nov 2020, men Försvarsmakten
avslår vår förfrågan.
Aktion Rädda Vättern är en ideell förening med ca 1 500 medlemmar där de flesta bor runt
Vättern och påverkas av Försvarsmaktens verksamhet i området.
Runt om i landet håller Försvarsmakten skjutfältsråd. Det är vanligt att även intresserade
föreningar och närboende bjuds in.
Till exempel står det på Gotlands regementes facebook-sida:

Men från Förvaltare Björn Sandén, ställföreträdande chef Övnings- och
Skjutfältsavdelningen i Skövde får jag beskedet:
Föreningen Aktion Rädda Vättern
Org nr 802473-4611
Bankgironummer 196-7157
arv@aktionraddavattern.se
www.aktionraddavattern.se/
Swish nr 123 694 80 87
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”Skjutfältsråden är endast till för berörda kommuner samt länsstyrelser för det
aktuella skjutfältet så därav avslår jag din förfrågan.”
Försvarsmaktens representanter i Skövde tycks avvika från övriga Sverige, där
föreningar och närboende inbjuds och en större öppenhet tillämpas. Jag hoppas
därför på en omprövning av beslutet att utestänga Aktion Rädda Vättern från
deltagande i skjutfältsrådet.
Aktion Rädda Vättern representerar som sagt många boende i Vätterbygden och
har stort intresse av de frågor som skjutfältsrådet tar upp, bland annat miljö- och
hälsoskydd, naturskydd men även samhällsplanering och utveckling. Genom att
delta i rådsmötet kan vi även bidra med viktiga synpunkter.
Samtliga deltagande parter i skjutfältsrådet uppmanas härmed att bidra till att
utveckla en större öppenhet även i den försvarsverksamhet som bedrivs intill, i och
över Vättern. Aktion Rädda Vättern kan definitivt vara ett bra komplement till det
kommunala deltagandet i rådet. Jag hoppas därför att även deltagande kommuner
agerar för att göra det möjligt för berörda föreningar, exempelvis Aktion Rädda
Vättern och närboende att kunna delta på skjutfältsråden.

Med vänlig hälsning
Lisa Lennartsson
Ordförande Aktion Rädda Vättern

Kopia till
Högkvarteret: exp-hkv@mil.se
Försvarsinspektören FIHM: exp-fihm@mil.se
Fortifikationsverket: fortv@fortifikationsverket.se
Länsstyrelsen Västra Götaland: vastragotaland@lansstyrelsen.se
Christina Gustafsson: christina.g.gustafsson@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Jönköpings län: jonkoping@lansstyrelsen.se
Vätternvårdsförbundet Friederike Ermold: friederike.ermold@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Östergötlands län: ostergotland@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Örebro län: orebro@lansstyrelsen.se
Karlsborgs kommun: karlsborg.kommun@karlsborg.se
Tibro kommun: kommun@tibro.se
Habo kommun: info@habokommun.se
Jönköpings kommun: info@jonkoping.se
Hjo kommun: kommunen@hjo.se
Askersunds kommun: kommun@askersund.se
Motala kommun: motala.kommun@motala.se
Vadstena kommun: vadstena.kommun@vadstena.se
Ödeshögs kommun: kommun@odeshog.se
Miljöförvaltning Östra Skaraborg: info@miljoskaraborg.se
FMV Provplats Karlsborg: registrator@fmv.se
Nammo Vanäsverken: scd@nammo.com
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Bilaga 1. Förfrågan och avslag.

