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Det har varit en varm och solig 
sommar och därför har svamp
säsongen ännu inte kommit igång 
ordentligt. Men när det väl blir 
dags att ge sig ut i skogarna gäller 
det att hålla sig borta från skogen 
utanför Brunna när Livgardet har 
sina övningar.

– När vi avslutar skjutningar
na öppnar vi upp. Om man går in 
och plockar svamp är det viktigt 
att man har full koll på när det 

är skjutningar och inte, säger Per 
Näslund, som är chef för Livgar
dets övnings och skjutfältsavdel
ning.

Livgardet går nu in i en intensiv 
övningsperiod som sker på varda
gar, men ibland också på helger.

– Från september och en bit in i 
november samt i mars och en bit 
in i maj är det allra störst tryck, sä
ger Per Näslund.

Vid skjutningar råder tillträdes
förbud på fältet eftersom det är 
ett militärt skyddsobjekt och man 
får enligt skyddslagen inte gå in 
på området. Den som tar sig in på 
skjutfältet under en pågående öv
ning med skarp ammunition ris
kerar att bli ihjälskjuten. Det finns 
även risk för att träffas i ögonen 
av en laser som används för att 
mäta avstånd, något som i värsta 
fall kan resultera i att man förlo
rar synen. 

Fordonen som Livgardet använ
der kan också innebära en risk 
för den som har trotsat förbudet, 
 eftersom förarna har dålig sikt. 
Är man inte vaksam, kan olyckan 
vara framme. 

LiVgardet öVar med skarp am
munition ungefär 200 dagar om 
året. Intill skjutområdet finns ett 
övningsområde som alltid är till

gängligt för allmänheten, även un
der Livgardets övningar. Så länge 
privatpersoner är uppmärksam
ma och håller avstånd till övande 
trupper är det inga problem. När 
skjutfältet inte är avspärrat kan 
man gå in, men då på egen risk.

– Det finns alltid en risk, efter
som det är ett skjutfält. Det kan 
finnas ammunition som inte har 
exploderat. Då är det viktigt att 

man inte rör någonting som man 
hittar, märker ut området och 
meddelar en vakt om vart det 
finns, men man ska absolut inte 
röra eller ta med sig någonting, 
säger Per Näslund.

ViLL man ge sig ut i höstluften och 
njuta av härliga skogspromena
der och försöka hitta goda svamp
marker medan det pågår militär
övningar, finns det många andra 
natursköna platser i UpplandsBro 
att besöka. Det vet svampkonsu
lenten Lilja Lindfors Johansson.

– Jag brukar ge mig ut i skogar
na i Bro, i trakterna mot Rösaring. 
Hällkana ut mot Lejondal är ett 
annat bra ställe. Jag vill också tip
sa om Lillsjön i Kungsängen, där 
hamnar man inte heller i skottlin
jen, säger hon.

l Katarina Libert
katarina.libert@mitti.se
tel 550 550 00

Varnar svampplockarna
Livgardet ser gärna att folk kommer och plockar svamp på fälten när de inte övar, men det gäller att man är försiktig. ”Det finns alltid en risk eftersom det är ett skjutfält”, säger  kapten 
Per näslund.  Foto: SoFia EkStröm

Svampplockare riske-
rar år efter år livet när 
de trotsar skyltarna 
på  Livgardets marker 
i brunna där det pågår 
skjut övningar. 

– Man måste respek-
tera informationstavlor-
na vi har vid infarterna, 
 säger kapten Per näs-
lund.

l Kan vara livsfarligt trotsa avspärrningarna vid övningsfältet i Brunna

regler vid övningsfälten
w övningsfältet är alltid tillgäng-
ligt, men var uppmärksam på 
övningar och håll avstånd.
w Skjutfältet däremot är tillgäng-
ligt på egen risk när Livgardet inte 
övar. När det pågår övning är till-
träde förbjudet och det markeras 
med skyltar och vägbommar.
w Det är livsfarligt att gå på skjut-

fältet under skarpa övningar.
w rör inget skrot på fälten, det 
kan vara ammunition som inte 
har exploderat.
w information om när övningarna 
sker finns på forsvarsmakten.se, 
på telefon 08-584 520 00 och 
på plats vid skjutfältet.
KäLLa: FörSVarSMaKten

StocKhoLM Fortum har inlett 
ett projekt som innebär att 
man köper in överskottsvärme 
från datahallar, industrier och 
andra verksamheter. Det är ett 
pilotprojekt som man hoppas 
ska permanentas nästa år. 

Värmen omvandlas sedan till 
energi via fjärrvärmenätet. 

– Bara överskottsenergin 
från datahallarna är tillräcklig 
för att värma upp hela Täby 
kommun, säger Kristin Simons
son på Fortum. 

värmE FråN DatahaLLar 
Nog För EN hEL kommuN

McDonalds säger nej till riksku-
ponger efter förfalskningar.
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mcdonalds nobbar rikskuponger
StocKhoLM McDonalds har slu
tat ta emot Rikskuponger på ham
burgerkedjans 50 egna restaurang
er. Företaget har även gått ut och 
rekommenderat sina franchise
tagare att inte ta emot Riksku
ponger. De flesta restauranger har 
anammat uppmaningen.

– Vi gick ut med stoppet den 30 
augusti eftersom det varit stora 

problem med falska Rikskuponger 
och läget har blivit mer akut. De 
falska kupongerna är väldigt skick
ligt gjorda och svåra att upptäcka, 
säger Susanne Rydjer, tillförordnad 
presschef på McDonalds Sverige. 

Tidigare i somras gick Stock
holmspolisens bedrägerirotel ut 
med en varning sedan man fått in 
ett tiotal anmälningar.


