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Kultur- och fritidsförvaltningen   

Arenor och Scener   

Daniel Silvborn, Skjutbanechef   

Tel. 072-977 74 89   

 

Postadress Verksamhetsadress 

             
Telefon, växel Direkt Mobil / SMS 

Eskilstuna Kommun Hugelsta 12-13 016-710 10 00 016-710 66 80 072-977 80 00 

631 86 Eskilstuna E-post  Webbplats  

skyttecenter@eskilstuna.se eskilstuna.se 

 

För kännedom till 
Eskilstunaskyttets Samarbetsorganisation 
(Samskyttet) 
 
För spridning till 
föreningar anslutna till Samskyttet 

Instruktion infartsbom Hugelsta Skyttecenter 
 
Infarten till den centrala delen av Hugelsta Skyttecenter (inkluderar infart till 
serveringspaviljongen och kontor & kansli, A-, B-, C-, D-, E-, F-, I- och K-banorna) 
är försedd med en elektronisk infartsbom som styrs genom att ringa ett specifikt 
telefonnummer. För att kunna styra bommen ska man som enskild individ; vara 
ansluten till förening som är ansluten till Eskilstunaskyttets Samarbetsorganisation 
(Samskyttet) och skriftligt anmäld till skjutbanechefen av sin förenings medlems-
ansvarig som behörig, samt inlagd med namn och telefonnummer i bommens 
styrsystem. 
 
Bommen svarar aldrig inringaren utan läser endast av det inkommande telefonnumret 
och matchar detta mot databasen med tidigare inlagda namn och telefonnummer. 
Är det inkommande numret ej registrerat i databasen, eller om samtal inkommer från 
ett skyddat, dolt, hemligt eller privat nummer, kommer bommen inte att öppna. 
Ingen kostnad debiteras inringaren. 
 
Finns behov av att ställa upp infartsbommen en längre period, t.ex. vid större tävlingar 
där det förväntas många passager av gäster, funktionärer, m.m. under en kort tid, 
behöver detta skriftligt föranmälas till skjutbanechefen minst 5 arbetsdagar innan 
uppställning önskas och innehålla; motivering och beskrivning av situation som kräver 
uppställning, exakta datum och tider för uppställningen. Endast styrelserepresentant, 
tävlingsledningen eller motsvarande kan beställa uppställning. 
 
Syftet med infartsbommen är att begränsa obehörigas tillträde till området, men även 
minska ev. skadegörelse och skytte efter ordinarie skjuttider. Alla passager loggas. 

Handhavande 
1. Vid infartsbommen, ring 070-086 63 44, bommen svarar med upptagetton 

 
2. Bommen öppnar inom några sekunder och du har 20 sekunder på dig att passera 

 
3. Bommen stänger kort efter avslutad passage (varför en kortege av bilar ej är 

möjligt, varje passage kräver uppringning) 


