
Information 11 oktober
Anläggningskommittén & 

Medlemskommittén
Hej alla medlemmar,

 
För en dryg månad sedan skickade vår nye ordförande ut information om vad som är på gång inom anläggningen.
Vi från nya Anläggningskommittén (AK) ska inte vara sämre och även om Johan tog några godbitar från banan så

finns det mer i den säcken värt att informera om.
Parallellt med banan så ingår även fastigheterna i kommittén och här ser vi stora utmaningar framöver, både med

reparationer och eventuellt nybyggnationer.
 

Men vi gör inte detta själva, medlemmarnas röster är viktiga för klubbens utveckling och måste tas tillvara på ett
bättre sätt. Därför har vi initierat ett samarbete med den återuppväckta Medlemskommittén. Tanken är vi träffas
löpande och stämmer av vad ni efterfrågar och tar in det i vårt arbete. Vi hade i början av förra veckan ett första
möte där vi tog ett varv på banan och här kommer en ”inköpslista” med åtgärder som kan/ska göras på kort sikt;

 
Tee – som Johan nämnde så finns ett beslut sedan tidigare att renovera trean och tian. Arbetet påbörjades denna

vecka med att torva av gräset. En meters breddning kommer att göras på treans vänstra sida, i övrigt ska hela
området fräsas upp, planas till och så rullar vi ut nytt gräs om några veckor. Men vi har även, efter många års

diskussioner med Länsstyrelsen, äntligen fått tillstånd att anlägga en ny grästee på trettonde gul/vita tee. Tyvärr
fick inte detta plats i årets budget men vi ser samordningsvinster i beställning av material att få med denna tee
tillsammans med trean och tian. Vi slår bort cementfundamentet (låter enkelt) och använder det som grund för

nya teen, på med fyllnadsmaterial och sen rullar vi ut gräs. Klar att användas till våren. Kommittén ges möjlighet
att presentera förslaget för styrelsen i slutet av oktober och om ekonomin och tidsplaneringen tillåter så kan vi få

med detta redan i höst.
 

Men flera andra tees är väldigt ojämna och här tog vi nyligen ett beslut att fräsa upp ett antal, jämna till och rulla
ut tillvarataget gräs från de tees som ska renoveras.

Ni har redan sett resultatet av det på fyrans röda tee. Elvans gula tee och hela tolvan följer efter.
 

Bunkrarna – arbetet med renovering av återstående bunkrar ska fortsätta så vi har samma design över hela banan.
Det stora ”bunkerprojektet” för något år sedan som innefattade tolv nya bunkrar har en planerad fortsättning där

fairwaybunkern mellan tvåan och elvan återstår samt ett antal bunkrar på ”andra sidan” Där hade vi hjälp av
Shane Ringwood som några av er träffade, en irländsk shaper av hög klass som gjorde ett utomordentligt arbete.

Men vi har, främst genom Florim, gett oss på att renovera några greenbunkrar i egen regi med mycket lyckat
resultat. Exempelvis har fyrans bunkrar fått sig en kvalitetshöjare och med detta ser vi andra bunkrar vi kan ta

hand om själva till en billigare kostnad.
 

Mer på gång – nya dispensansökningar är under tillverkning till Länsstyrelsen. Toaletterna har Johan varit inne
på och vi ska ansöka om tillstånd att sätta en toalett vid korsningen trean/tians gångväg. På så sätt når man

toaletten från flera hål och blir en klar förbättring jämfört med den placering vi har idag. Ett annat ”objekt” som
framhävs i medlemsenkäterna är kiosken och där finns det tankar om att flytta alternativt bygga en ny kiosk med

annan placering. Det hinns förmodligen inte med i vinter men är en högt prioriterad åtgärd för klubben.
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På banan ansöker vi om att få lägga igen diket på femman vilket önskats av många medlemmar med lite högre

handikapp. Vi kommer förmodligen att få ett kompensationskrav på ett ersättningsdike men det ska vi nog hitta
nånstans. Vi tar också med gräsbunkern på tian som fått många kritiska röster. Vi hyvlar ner den och ersätter
möjligen med en bunker som snyggt anläggs mot greenen. Då passar vi även på att dränera av foregreen så vi

kommer på lite torrare mark. Från tidigare beslut från Länsstyrelsen kommer vi också att utvidga diket till vänster
innan sexans green. Med den nya upphöjda teen upplevs hålet kanske lite lättare men ett utökat vattenhinder ska

nog råda bot på detta.
Det är ju vårt svåraste hål enligt scorekortet.

 
Åtgärdslistan fortsätter med tee platån för tvåan/nian. En härlig yta men som kan göras mycket tydligare. Vi

kommer att göra en skarpare avgränsning mellan nedklippt teeyta och omgärdade ytor. De två alternerande tees
på tvåan vi har idag slås ihop till en sammanhängande limpa för vit/gul. Sjuans röda tee vill vi förlänga några

meter för att främst kunna flytta ner blå tee som idag står uppe på den övre platån. Det är ett tufft utslag och med
tanke på att onsdagsgolfen nu inkluderar spel från vi/blå en gång i månaden så känns den ändringen motiverad.

Vi öser på med femtonde tee som nu testas med hybridgräs och slår det väl ut kan det användas på andra tees och
avslutningsvis, sjuttonde röd tee ser inte speciellt inbjudande ut, behöver bokstavligt talat ett rejält lyft, både på

höjd och bredd. 
 

Synpunkter från medlemmarna – bunkerslag från åttans greenbunker upplevs som väl svårt. Med den nerklippta
ytan mellan bunkern och green kommer man halvvägs upp i backen för att se bollen rulla ner igen. Den gamla

bunkerns övre kant var söndervittrad och porös och enda alternativet, om vi ska ha en bunker där, var att flytta
den längre ner i slänten. Förslag från MK är att återinföra ruffhöjd så bollen stannar. Vi diskuterar frågan vidare i

AK och ser vilka alternativ som finns.
 

När vi jobbar med treans tee ska vi samtidigt fixa till gångvägen ner mot green. Det är ett ojämnt område och
saknar gräs. Dessa ojämnheter finns lite överallt på banan och vi ska göra en översyn och jämna till dessa till

nästa säsong.
 

Fastigheterna – här diskuterar vi mer på lite längre sikt undantaget toalett och kioskfrågan. Men inom en snar
framtid kommer vi att behöva fatta beslut på hur våra gamla fastigheter ska hanteras. Ett par exempel är

klubbhuset och Selmas. Vi lappar och lagar efter bästa förmåga men är i längden ohållbart. Verkstan behöver mer
utrymme, fler skåp för bag och vagn efterfrågas av er medlemmar. Selmas lada används som förvaring av
maskiner men byggnaden är i väldigt dåligt skick. Allt detta och lite till ska inventeras och skrivas in en

flerårsplan för framtida investeringar.
 

Klubbhuset – ni som minns historiken vet att det är sjutton år sedan dåvarande styrelse presenterade ett förslag
på nytt klubbhus. Anläggningskommittén har i sitt uppdrag fått uppgiften att öppna upp det arkivet igen och i

alla fall börja nysta i vilka alternativ som är möjliga inom ekonomins gräns. Stora flashiga byggnader är uteslutet
men det finns säkert flera alternativ därute som skulle fungera hos oss. Och definitionen på ”därute” är bl a ni

medlemmar, ni som har erfarenhet och kompetens inom byggnation, byggmaterial och byggteknik, hör av er till
oss i kommittén/kansli eller styrelse med era synpunkter. Läget vi har vid havet är fantastiskt och vi tror att vi

med olika finansiärer samt ideella krafter kan få till något riktigt läckert. Det förtjänar vi.
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Avslutningsvis – mycket är på gång inom anläggningen och fortsätt höra av er till någon i respektive kommitté
om ni klurar på fler förbättringar eller synpunkter ni vill ha svar på.

Vi gör detta tillsammans!
 

Ta nu vara på de sista höstveckorna, det finns några rundor kvar innan mörkret sänker sig över Almö.
 

Det här hälsar
Anläggningskommitten;

Torbjörn Jonasson, Roger Bard, Magnus Pettersson-Berg, Erik Andersson, Maria Sundström, Roger Hillborg,
Florim Spahija, Hilda Hagström

 
Medlemskommittén;

Eva-Lott Eitrem, Michaela Linge, Stefan Stenbeck, Erik Andersson, Ulf Andersson
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