
 

Verksamhetsplan för Anläggningsgruppen 2017  
 

Gruppens sammansättning och ansvarsfördelning  
Ordförande Bosse Dahlström 
Klubbchef Karolina Bohlin 
Banansvarig Robin Ericsson 
Ledamot Lars Erlandsson 
Ledamot Lennart Ringström 
Ledamot Olle Andersson 
Ledamot Christer Gundewall 
Ledamot Sofia Wendel 
Ledamot Marianne Persson 
Ledamot Conny Johansson (byggnader) 
Torsdagsgänget Dennis Caple 
Styrelsens kontaktperson: Utses av styrelsen efter dess konstituerande möte 
Ledningsansvar Banansvarig 
 
Styrelsens uppdrag till kommittén: 
Anläggningsgruppen har styrelsens uppdrag att till styrelsen föreslå och efter beslut ange de 
övergripande kvalitetskraven och skötselanvisningar för klubbens banor, fastigheter, 
träningsområden och trivselområden i klubbhusområdet till klubbens driftbolag Forsgårdens 
Golf AB (FGAB). 
Anläggningsgruppen uppdrag omfattar även att löpande utarbeta och föreslå en 3 årig 
investeringsplan för klubbens anläggningar. Investeringsplanen skall beträffande banorna 
följa den beslutade utvecklingsplanen och gällande utvecklande investeringar för fastigheter 
och närområden skall klubbens värdeord; GLÄDJE; PROFFESIONALISM och UTVECKLING 
vara rättesnöret. Investeringsplanen för det kommande året skall innefatta budgeterade 
kostnader medan planerna för de kommande 2 åren endast skall omfatta uppskattade 
kostnader. 
När investeringsplanerna har godkänts av medlemsmöten och styrelsens godkännande av 
projektförslagen utser anläggningsgruppen lämplig projekt-organisation för genomförandet 
enligt fastlagd tidplan och budget.  
De frågor som hanterades av tidigare Miljöråd och inte är en självklar del i den operativa 
verksamheten införlivas också i Anläggningsgruppen. 
 
Ekonomiskt ansvar och befogenheter: 

• Att utarbeta och framlägga investeringsäskande till styrelsen   
• Ansvara för att beslutade projektbudgetar innehålls 
• Ansvara för att gällande attestregler följs  

 
 

Arbetsbeskrivning  
Höstmötet 2013-11-21 antog en långsiktig utvecklingsplan framtagen av banarkitekt Christian 
Lundin, (re)GOLF Scandinavia AB som ska ligga till grund för arbetet med förändringar och 
utveckling av våra banor. Klubbens styrelse fick därmed uppdraget att genomföra 
utvecklingsplanen. 
Fastighetskommittén gjorde 2013 en inventering av status för samtliga byggnader med 
förslag till kommande åtgärder som är grunden till en långsiktig underhållsplan för klubbens 
samtliga byggnader. 
 
 
 
 
Anläggningsgruppen har att arbeta med: 



 

• Att banorna, träningsområden, byggnader och klubbcentrum effektivt bidrar till att 

klubbens vision kan uppnås för medlemmar, samarbetspartners och gäster.  

• Att arbeta med en rullande 3-årsplanering som tar hänsyn till planerade evenemang 

på klubben i kombination med vad som är prioriterade åtgärder utifrån banskötsel, 

byggnadernas behov av underhåll och omdömen om banan från medlemmar och 

gäster. 

• Att genomföra utvecklingsplanen för banan inom ramarna för de ekonomiska mål 

som fastställs av klubbens höstmöte. 

• Att planera, beräkna och till styrelsen föreslå investeringar som maximerar 

användandet av våra byggnader och att genomföra eventuella byggnationer som gör 

att klubben alltid kan driva sin verksamhet på ett optimalt sätt. 

• Att ta fram förkalkyler som underlag för årliga investeringsbudgetar som ska 

föreläggas höstmötet för beslut 

• Att ta fram investeringsäskande och framlägga till styrelsen för beslut.  

• Att ta fram tekniska underlag för upphandling av ombyggnationer 

• Att begära in och bedöma offerter samt lämna förslag till styrelsen om vem som ska 

utföra uppdraget 

• Att säkerställa att beslutade ombyggnadsprojekt genomförs enligt angiven tidsplan, 

kvalitet och beslutad kostnadsbudget. 

• Att fortlöpande uppdatera utvecklingsplanen för banan i samarbete med FGGK 

styrelse, banarkitekt Christian Lundin och klubbens pro och idrottsansvarig. 

• Att säkerställa att de ideella krafterna, torsdagsgänget, har tydliga beskrivningar av 

sina arbetsområden.  

• Att säkerställa en god information om anläggningens utveckling till klubbens 

medlemmar. 

• Att utveckla och stödja miljöarbetet, vara rådgivande och behjälpliga i samordning 
och rapportering av framstegen och därmed bidra till att förverkliga styrelsens vision 
om ”Aktivt miljö, hälso- och säkerhetsarbete” 

• Förstärka och vara rådgivande miljökommunikationen internt och externt 
 

Operativa mål och aktiviteter under 2017: 
• Att genomföra klipplinjer enligt ”Policy för klipplinjer”. 
• Att upprätta en långsiktig underhållsplan för våra byggnader 
• Att till styrelsen förslå definitioner av de kvalitetskrav som klubben skall ställa på 

driftbolagets skötsel och underhåll av anläggningarna.  
• Att i god tid före vårens årsmöte utarbeta och till styrelsen föreslå ett 

beslutsunderlag för färdigställande av utvecklingsplanen för banorna under de 
kommande åren med prioritering av följande tänkta delprojekt: 

• Etapp 5 Banutveckling: Färdigställande enligt utvecklingsplanen av 
Slottsbanan Hål 1,2,4,6,17 till en preliminär kostnad av ca 2,1 MSEK 

• Etapp 6 Banutveckling: Färdigställande av Slottsbanan Hål 7 – 15 enligt 
utvecklingsplanen till en preliminär kostnad av ca 4 MSEK  

• Etapp 7 Banutveckling: Färdigställande enligt utvecklingsplanen av 
Kungsbanan till en preliminär kostnad av ca 3,5 MSEK 

• Etapp 8 Banutveckling: Tee It Forward på Kungsbanan till en preliminär 
kostnad av ca 0,5 MSEK 

• Att i utarbeta och till styrelsen föreslå ett beslutsunderlag (se bilaga) för den 
långsiktiga utvecklingen av klubbens fastigheter, träningsområden och 
klubbhusets närområden baserat på följande tänkta delprojekt: 



 

• Utifrån styrelsens beslut om hur verksamheten ska se ut i övervåningen 
på klubbhuset ta fram underlag för eventuella förändringar och 
kompletteringar av lokalen och terrass.  

• 9-håls ”Puttingbana”. 
• Framtida korthålsområde andra sidan ån  
• Framtida utformning av DR  
• Framtida utformning av parkering och klubbcentrum  
• Åtgärdsplan för avvattning av parkering och grönytor framför klubbhuset 
• Utveckling av entrén till klubbområdet (belysning/flaggor mm.)  
• Framtida placering av eventuell golflekplats  

 

• Att verkställa utbyggnaden av bag-förråd och garage för golfbilar i anslutning till 
nuvarande bag-förråd. 

• Eventuell byggnation av banor för padeltennis och boule har lagts på is tillsvidare 
men plats för dessa potentiella anläggningar skall fortsatt vara reserverade för 
dessa ändamål 

 
 

/Bosse Dahlström, Ordf Anläggningsgruppen 
 


