
Projekt 70m in     21-06-18 
Pågående aktiviteter 
Just nu pågår kvalitetssäkring av den preliminära kostnadskalkylen baserad på skissförslaget som presenterats. 
Beroende på vilken kostnadsbedömning vi landar i kan skissförslaget behöva justeras så att budgeten kan 
innehållas. Parallellt med detta inhämtas synpunkter och godkännanden från markägare. I höst planerar vi att 
utföra ett eller flera fullskaletest där vi provar olika metoder att få våra greener justerade, både med nysådd 
och rulla av och på befintlig grästorv. Utöver detta sammanställs och kategoriseras alla inkomna synpunkter för 
genomgång och utvärdering av arkitekten samt återkoppling till alla er som engagerat sig och haft synpunkter. 
Vill också passa på att avfärda några missuppfattningar som förekommit under processen: 

Spelbarhet under renovering och ombyggnation 
Vi kommer utföra dessa renoverings- och ombyggnadsarbeten under hösten 2022, våren och hösten 2023 samt 
våren 2024. Under högsäsong kommer vi spela 18 hål sommargreener alla åren. Under övrig tid kommer vi 
spela 18 hål, men där 7-8 hål kommer vara vintergreener. Banan slopas temporärt under dessa tider. 

Styrelse och remissgrupp har styrt skissförslaget 
Styrelsen har uppdragit åt arkitekten att ta fram många olika förslag på renovering och ombyggnad av vår bana. 
Remissgruppen, som speglar de flesta spelarkategorier, banunderhåll och pro, har fått uppgiften se till att vi får 
fram ett skissförslag som kan passa så många som möjligt. Initialt genom en workshop med arkitekterna för att 
fastställa principer och inriktning på skissarbetet. Därefter, i en iterativ process, utvärderat och återkopplat till 
arkitekterna för korrigering, som till slut landat i det skissförslag som styrelsen presenterat. 

Bygghandling kan innebära justeringar av skissförslaget 
Fram till dags dato har vi upprättat detaljskisser, vilka finns att beskåda i klubbhuset bland annat. Dessa duger 
dock inte som underlag för våra kommande arbeten, varför så kallade bygghandlingar måste tas fram, med 
detaljerade ritningar och beskrivningar. I processen att ta fram bygghandlingarna kan detaljskisserna komma 
att justeras något beroende på tekniska förutsättningar, ny kunskap och kloka synpunkter. 

Anpassning för olika spelarkategorier 
Något som vi upplever att arkitekterna lyckats särskilt väl med är att kombinera en layout där man underlättar 
för kortslående, främst genom flyttning av bunkrar och förstoring foregreens, men samtidigt skapar nya 
spännande flaggplaceringar och risk/reward-möjligheter för låghandikappare. En analys visar att renoveringen 
av 10-12 hål bedöms underlätta för kortslående, medan bara 1-2 kan sägas bli svårare. Alltså en väsentlig 
förbättring. Båda spelarkategorierna kommer naturligtvis uppskatta de renoverade områdena runt greenerna, 
med nytt gräs och spännande onduleringar som smygs in i greenytorna. De renoverade bunkrarna, den 
förbättrade dräneringen samt lite härlig grönska där det idag är tomt och öde blir pricken över i. 

Nytt beslutande extra årsmöte skjuts till i höst 
När nu processen dragit ut på tiden kan vi tyvärr konstatera att vi inte hinner få alla bitarna på plats för att 
starta ombyggnaden av de hål vi kunde satt igång med nu efter sommaren och väljer därför att skjuta fram 
mötet till i höst. Kallelse till nytt extra årsmöte kommer. 
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