
"Barackaffä ren"

Jag blev skild hösten 2011- och lämnade då den fastighet som varit vår gemensamma bostad. Kvar på

fastigheten fanns då min 40-årspresent, en barack som beklätts med liggande träpanel.

Den var då Borlänge PK intresserad av att få köpa. Jag sålde den till klubben för 4 000 kronor och med

beskedet att den måste vara borttagen från fastigheten före midsommar 2012, detta enligt bodelnings-

mannen. Köpet gjordes upp i februa ri 20!2 och jag fick betalningen någon gång i mars 20L2.

Per-Erik Holmberg lovade hämta baracken direkt efter tjällossningen.

(Den 30 maj2Ot2 utfärdade Borlänge PK, Per-Erik Holmberg, ett föreningsintyg som bilaga till min
ansökan om licens för ett A2-vapen, en FN i kaliber 7,55. Se nedan ! | efterhand har jag fått veta att jag

inte varit medlem i Borlänge PK under är 20t2 trots att ordföranden utfärdat föreningsintyget under
just detta år!? Per-Erik Holmberg och lena Sjögren "straffa(' mig för affären med baracken?]

Två veckor före midsommar påminde jag Borlänge PK:s styrelseledamot Rickard Glaving om att baracken
måste vara borttagen före midsommar. Han tog omgående kontakt med klubbens ordförande, Per-Erik

Holmberg, som förklarade att det är inga som helst problem... (?)

Nu tyckte jag att jag har gjort mitt i denna affär och uppfyllt alla åtaganden.



Tiden gick och det gick ända till augusti. Då kom en lastbil upp till fastigheten för att hämta baracken.
(Tjällossningen varsedan länge avklarad!) Men min tidigare hustru satte sig på tvären och deklarerade
att baracken skall stå kvar. Borlänge PK har inget med baracken att göra!

Lastbilschauffören fick lämna platsen utan barack.

Det blev ett himla liv på Per-Erik Holmberg!

Jag påminde då Holmberg om att ni hade ju tid på er fram till midsommar och det har ni tydligen inte
brytt er om. Han fick också upplysningen att jag inte kan göra mer i detta ärende.

I november ringer det upp en person ifrån klubben som ger mig order att leverera baracken.

Jag upplyser på nytt att jag har uppfyllt alla mina åtaganden och kan inte göra mer än det jag hargjort.

En kort tid senare ringer en kille till ifrån klubben. Han är spydig och ger mig order att leverera baracken.

Jag svarar att jag redan rett ut detta med Per-Erik Holmberg och kan inte förstå varför Borlänge PK

fortsätter att envisas med detta.

Till sist ringer vice ordföranden i Borlänge PK, Staffan Leth, och lät meddela att nu måste du leverera
baracken eller bli utesluten ur Borlänge PK.

Jag förklarar hela ärendet för Staffan Leth som säger att om det gäller ord mot ord mellan mig och
Per-Erik Holmberg så väger tyvärr Holmbergs ord tyngst eftersom han är ordförande. Dessutom stämmer
det du säger inte alls överens med vad Per-Erik Holmberg säger.

Vad som sagts och inte sagts vet ju Rickard Glaving, sade jag, för han har ju varit inblandad iärendet.

Staffan säger då till mig att om jag kan få Rickard Glaving till att ringa och verifiera det jag säger så är det
två mot en och då är inte Per-Erik Holmbergs ord tyngst längre.

Rickard Glaving ringde till Staffan Leth och verifierade mina ord.

Jag har senare fått veta att Per-Erik Holmberg frånsade sig ordförandeskapet i Borlänge PK vid ett
styrelsemöte några veckor innan Borlänge PK:s ordinarie årsmöte.

Borlänge PK:s styrelse har skriftligen bett mig om ursäkt (se nedan).

Jag har accepterat denna ursäkt. Det finns inget agg emot Borlänge PK ifrån min sida.
Däremot opponerar jag mig emot Lena Sjögrens hantering av ärendet i styrelsen för Dalarnas
Pistolskyttekrets. Här har hon använt sig av kretsstyrelsen för att "komma åt" mig på ett sätt som
närmast kan liknas vid personförföljelse. Framför allt reagerar jag över att hon lyckats få kretsstyrelsen
att intyga innehållet itvå olika telefonsamtal som övriga i kretsstyrelsen omöjligen kan ha avlyssnat.
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Detta intyg skall utfärdas av föreningens styrelse eller, efter delegation,
av föreningens ordförande eller sekreterare

Föreningen är ansluten till för det eller de förbund som åberopas)
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Föreningen bedriver aktiv tåvlingsverksamhet i denna vapengrupp/tävlingsgren.
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Det förbund som föreningen enligt ovan tillhör har i situsina skjutreglemente/n en tävlingsform för det slag av vapen som intyget avser.
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Sökanden är aktiv medlem och hai'de senaste 6 månaderna regelmässigt deltagit i föreningens skjutningar med vapen som förekornmei i förbundcts reglernente.
---*r
,flJa I lNei

För enhandsvapen:
Sökanden har uppfyllt kraven för Svenska Skyttesportförbundets guldmärke, Svenska Svartkruts Skytte Federationens guldmärke och/eller Svenska
Skyttesportförbundets silvermärke för internationell sport- eller grovpistol eller för fripistol
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Borlänge Z0t4-03,-Zs

Borlänge PK Styrelsen

Svcn llellstuOm

Borlåinge PK vill genom detta brpv från styrelsen, be dig sven Hellström om
ursäkt fiir den felbehandling du har fått i samband med "köpet av bamcken".
Du blev felaktigt anklagad för att inte ha gjort rät för dig.
styrelsen ber också om ursäkt för att vi inte i tid och på ett korrekt sätt tog reda
på fakta och rättade till felaktighetema-

fl,MW flv*a W
Staffan Leth Magnus Vestling peter Rusback
Ordförande fr 20/3 2014
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Patrik Nilsson Anders Tunell
Sekreterare Kassör
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