
Projekt 70m in     21-02-22 
Syfte 
Det finns flera syften med projekt 70m in. Det främsta är att skapa en större spelupplevelse - en ”wow”-känsla. 
Detta innebär spännande greenytor med onduleringar, förnyade greenområden, bunkrar, foregreens med 
mera. Fokus läggs också på att anpassa banan mer för olika kategorier av spelare. Ett annat syfte är att banan 
är i behov av underhåll och renovering. Inga större underhållsåtgärder har gjorts på 30 år. 

Milstoplar 
När skiss-skedet är färdigt och remissgruppen känner sig nöjd med slutresultatet, och bara då, tar styrelsen 
beslut att gå vidare till nästa skede som innebär att bygghandlingar upprättas. På årsmötet hoppas vi kunna 
presentera grovskisser så att du som medlem kan få en uppfattning om hur det kommer att bli. 

Frågor & Svar 
En del frågor kring projekt ”70m in” har inkommit från medlemmarna, vilka vi försöker besvara här: 

Hur kommer det påverka golfsäsongen 2021 och 2022 för spel, när är banan avstängd? 

- Banan kommer vara öppen som vanligt, men från mitten av september eller oktober 2021, beroende 
på om vi utför ombyggnaden under en eller två vintrar, kommer endast 9 hål vara öppna. Exakta 
detaljer är inte klara ännu, men när vi väl bestämt oss för ombyggnad och upphandlat entreprenör 
kommer vi i dialog med greenkeeper och entreprenör detaljplanera arbetet så att det blir smidigt och 
effektivt med så liten påverkan på spelet som möjligt. 

Kommer detta påverka årsavgifterna för oss medlemmar 2021? 

- Nej 

Varför har inte styrelsen informerat mer om detta ut till oss medlemmar under 2019-2020? 

- Informationen framgår av strategiplan samt har lyfts under både års- och höstmöte 2019 och 2020 

Har styrelsen skissat på vilka ekonomiska konsekvenser detta kommer bli i form av medlemstapp, grenfeetapp 
och partnersbortfall? 

- Ja, säsong 2021 kommer inte påverkas nämnvärt, speciellt inte om arbetet utförs under två vintrar, då 
vi startar arbetet senare på höstarna. I budgetarbetet för 2022 inarbetas eventuella konsekvenser.  

När man öppnar banan för spel igen, kommer det vara stor begränsning i form av mark under arbete? 

- Exakt hur varje enskilt hål kommer att påverkas är inte klart ännu, då vi fortfarande är i skiss-skedet. 
Ambitionen är givetvis att påverka spelet så lite som möjligt. 

Hur mycket kostar ombyggnationen och hur löser vi finansieringen? 

- Budget för projektet ”70m in” är satt till 7 miljoner. Finansieringen är inte klar ännu, men olika 
alternativ arbetas på, innefattande stöd, förmånliga lån med kommunal borgen eller andra lösningar.  

Nuläget 
Våra arkitekter har nu jobbat på med grovskisserna och presenterar dessa för remissgruppen nästa vecka. 
Utifrån denna genomgång och remissgruppens synpunkter väljs de layouter ut som vi jobbar vidare med.
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