
Medlemsinfo april 2021 

I detta utskick kretsar det mesta, av naturliga skäl, kring St Hans backar och vår 

existens utomhus på denna plats. Vi har sedan förra utskicket haft den goda 

smaken att flytta ut verksamheten, lite i förtid och då av pandemiskäl, och det 

känns skönt att åter kunna stå ute i det fria och njuta av frisk luft och fåglars kvitter 

medan man ägnar sig åt sin favoritsport under en blå himmel och en strålande sol. 

Bakgrund  

Sedan tidigare har vi vetat att vårt tillfälliga bygglov för containrarna löper ut vid årets slut. Vi har 

därmed haft fokus på att få till ett nytt tillfälligt bygglov eller på annat sätt lösa detta.  

Vi uppdagade dock att parkförvaltningen tagit fram en utvecklingsplan för hela St Hans-området, och 

där visade det sig att bågskytte inte längre finns med.  

Utvecklingsplanen anger att vår träningsplan, aka ängen och i planen benämnd ”Äng för 

evenemang”, nu ”ska förädlas genom att skapa en ängsflora på ytan, men som tål att det emellanåt 

arrangeras större evenemang här”. Platsen är tänkt att framförallt avlasta stadsparken vg 

evenemangsverksamheten där, tex det infamösa festandet på valborg/siste april. 

 

Utvecklingsplanen anger entydigt att samråd ska ha hållits med berörda föreningar, vilket inte 

stämmer…åtminstone inte vg Pantern. 

 

I början på april harvades gräsytan på planen upp av Park & Natur, utan något som helst meddelande 

till oss eller till Kultur & Fritid (KF). KF är den förvaltning som är vår kontaktyta mot kommunen. PN 

tog samtidigt upp våra avståndstenar och staplade upp dessa utanför vår container. 

 

Statusläge vs kommunen 

Vi har begärt ett möte med KF sedan tidigare med anledning av infon kring kommunens planer för St 

Hans backar och det utgående bygglovet. 

Mötet hölls 13 april och det var Jan-Åke och Lars-Göran (LG) som representerade klubben.  

LG presenterade BK Panterns historik. Hur vi tvingades flytta från Patrik Rosengrens park 2005, vilket 

sedan resulterade i vår etablering på St Hans backar och som sedan skulle visa sig bli ett lyckosamt 

steg i klubbens utveckling, med bl.a. arrangerandet av två SM tävlingar på St Hans som kronan på 

verket.  

Vi tryckte på närheten och tillgängligheten som en viktig faktor då många av våra medlemmar inte 

har tillgång till bil. Vi menade att vår närvaro på St Hans är ett för allmänheten trevligt inslag och som 

även ökar tryggheten. Vid mötet menade KF’s representanter att de också anser att vår verksamhet 

på St Hans är till fördel för området och för allmänheten. 

 

Vårt klart uttalade mål är att vi skall vara kvar på St Hans backar. 

Vi har inga problem med att samordna vårt bågskytte med de event som enligt utvecklingsplanen är 

tänkta att flyttas från stadsparken. Förutsatt då givetvis att vi informeras och då i rimlig tid före 

eventet går av stapeln. 

 

Vi upplever att KF är på vår sida och dom kommer nu arbeta för att på bästa sätt få till stånd en 

justering av utvecklingsplanen så att vi kan fortsätta vår verksamhet på St Hans backar.  

Resultat från KF beräknas komma i början av maj. 

 

  



Detta gör vi under våren på St Hans backar 

 Under maj och juni har vi officiella träningar på schemalagda öppettider söndagar och onsdagar 

som vanligt. Se även förra mailet. 

 Vår ordinarie skjutplats som är uppharvad fortsätter vi att använda. Fram tills att denna blivit 

besådd använder vi provisoriska avståndspinnar, som sätts ut var 10’e meter. 

Vi använder inte ytan rakt framför containrarna vid någon träningsverksamhet. 

Detta då allmänheten har vant sig vid att denna yta är fri från bågskytte liksom hela gatan 

bortanför och neråt backen.  

Vi ska vara noga med att inte ge utrymme för eventuell kritik framförd till parkförvaltningen.  

 Vi sätter upp varningsskyltarna och hänger upp avspärrningskedjan som vanligt, allt enligt den 

instruktion som finns i containern. Det är viktigt att vi sköter detta. 

 Vi fortsätter hålla avstånd med tanke på pandemin. Endast en person inne i containern åt gången 

och vi hanterar bara vår egen skjututrustning under träningarna. 

 Under maj månad gäller fortsatt att vi inte tar in några nya medlemmar. 

 Vi kommer inte bedriva någon kurs- eller ProvaPå-verksamhet under maj månad. 

 Vi kommer däremot genomföra event, dock endast i de fall deltagarna utgör en homogen grupp 

och där vi anser att riskerna för smittspridning bör vara låga. Praxis vg att hålla avstånd och hur 

utrustning hanteras gäller givetvis även under eventens genomförande. 

 

 
Vi samexisterar med discgolfen på St Hans backar. Det går utmärkt oavsett om det gäller tävlings-

eller träningsverksamhet. Nu ska vi bara få med kommunen i det tänket också. 

 

 
We’re still standing! Och det vill vi fortsätta med. 

 

/Styrelsen   


