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1986 
Vid Korslöts Golfklubb var det c:a 100 Arbogabor som var aktiva som golfspelare. Traditionsenligt så hölls Arboga-
mästerskapet under hösten med c:a 20 deltagare. Där kom det upp ”Vad är det som hindrar tillkomsten av en 
golfbana i Arboga”. Leif Lindberg och Stig Arnoldsson åtog sig att kolla vidare runt. Primärt gällde att titta på 
lämpliga platser, bjuda in till en träff med golfintresserade i Arboga samt kontakta Arboga Kommun. 
 
86-10-07 
En träff anordnades på konditori Centrum. C:a 30 personer medverkade. Fem olika markområden var uppe till 
diskussion. En projektgrupp bestående av Leif Lindberg, Stig Arnoldsson, Bernt Carlson, och Stig-Olov Andersson 
bildades. 
 
86-10-09 
Arboga Tidning skriver ”Arboga golfvänner drömmer om en egen bana….” Om en golfbana i Arboga stannar vid en 
dröm eller verklighet, står skrivet i stjärnorna. 
 
86-10-20 
SGF:s bankonsult Rolf Lövgren besöker oss i Arboga. Deltagare: Projektgruppen, Fritidskontoret och Hjälmare Kanal 
AB (ägare Haketorp). Olika markområden besöktes. Löfgrens bedömning var att området vid Haketorp var ”kalas” för 
en golfbana. 
 
86-11-11 
Banarkitekt Sune Linde besöker Haketorp och träffar där Fritidschef Gunnar Andersson och Leif Lindberg. Sune var 
på den tiden den mest anlitade banarkitekten. Kuriosa: Gunnar Andersson ringde Sune Linde, det var hans fru Karin 
som tog emot samtalet. Det var så att Gunnar med sin ödmjuka personlighet och härliga Värmlandsdialekt charmade 
Karin, hon påverka helt klart Sune att åta sig uppdraget att designa vår golfbana. Att det samtalet var en av 
”nycklarna” till att vi fått en så fin bana är helt klart.  
 
86-11-18 
Fritidsnämnden i Arboga beslutade att anslå 15 000 kr till en förprojektering, så att en banarkitekt ska kunna studera 
området. 
 
86-12-02 
Hölls den tredje sammankomsten där 22 personer var närvarande. Därur noteras att intresseanmälan har skrivits på 
av 347 personer. 
 
86-12-04 
Fritidskontoret erhåller underlag på banskiss samt kostnadsberäkningar från Sune Linde. 
 

1987 
87-01-13 
Hölls den fjärde sammankomsten där 18 personer var närvarande. Där sades bl a att en interimsstyrelse kan bildas 
när mark och ekonomifrågorna är lösta 
 
87-02-14 

Tidningsartikel Västmanlands Läns Tidning 
Arboga Golfklubb  -  finns den? 

- Inte ännu, Men vi har börjat litet försiktigt med förberedelser till en sådan säger Leif Lindberg, en av 
Arbogas Golfentusiaster. 

- Det område som funnits i blickfånget är Haketorp vid Tjurlången, cirka halvmilen väster om centrala 
Arboga. Till att börja med siktar man in sig på en niohålsbana. Kostnaderna för en sådan beräknas 
till runt tre miljoner kronor.  

Populärutgåva historik Arboga Golfklubb Råmanus utg 2021-05-20 
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- De intresserade Arbogagolfarna väntar nu med spänning på hur ärendet utvecklas bland de 
kommunansvariga. Besked i en eller annan riktning väntas under våren 

 
87-09-29 

Hjälmare kanal och Jäders bruk AB klagar över att kommunen tar för lång tid på sig. Besked krävs snarast. 
 
87-11-12 

Arboga Tidning 
Klartecken till golfbanan 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade sig för ett enigt JA tisdagen den 10 november. Någon 
byggstart redan till vintern som golfgruppen hoppats på, kan det inte bli tal om. Hela projektet faller 
om inte projektgruppen kan visa att dess kalkyl kommer att hållas.  

 
87-11- - 

Projektgruppen 
Projektgruppen föreslår nu en kompromisslösning som innebär, för golfklubben, ett kortare arrendeavtal 
med kanalbolaget på 10 år och därefter köp. Den köpesumma som diskuteras är 675 000 kronor. 
Arboga Kommun 

Kommunstyrelsen arbetsutskott finner kompromissförslaget som en bra och framkomlig väg till 
lösning av markfrågan. 
 

87-12-01 

Arboga Tidning 
Golfklubb bildas i Arboga.    ”Nu kör vi igång” 
Nu är det klart. Golfarna i Arboga bildar klubb och genomför sitt projekt. En golfbana för sex miljoner 
kronor skall byggas intill Europavägen vid Tjurlången. 

 
87-12-04 

Nerikes Allehanda 
Golfbana redan till sommaren. 
Över 130 personer beslutade enhälligt att bilda en golfklubb under ett möte i biblioteket under 
torsdagen den 3 december.  
Går allt som det ska kan vi bygga en golfbana vid Haketorp i juni 1988 uppgav Leif Lindberg, 
sammankallande i klubbens interimsstyrelse. 

87-12-08 

Arboga Tidning 
          Arrendatorer hinder för golfbanan? 
 
87-12-18 

Nerikes Allehanda 
Principbeslut om golfbana 
Ridhus, badhus contra golfbana dribblades hit och dit, när ledamöterna i kommunfullmäktige i Arboga 
i över två timmar nästan slet ut mattan till talarstolen i sin debattiver. 
Votering i två omgångar ledde slutligen fram till ett principbeslut som innebär att kommunstyrelsens 
förslag bifölls, vilket innebär att det så långt ser ut att bli en golfbana. 
 

1988 
88-01-22 
Nerikes Allehanda 

Tror på lösning trots konflikt. 

Haketorp golfarnas dröm-och bästa bete för kor….. 
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88-02-03 
Nerikes Allehanda 

De flesta positiva till golfbana vid Haketorp.                                                                                                       
De flesta är positiva till en golfbana vid Haketorp utanför Arboga. Det framstår av de yttrande som lämnats till 
Arboga Kommun i samband med den utställning av planförslaget för området som avslutades i fredags. Helt 
emot förslaget ställer sig dock den nuvarande arrendatorn. Drygt 20-talet yttrande har lämnats.         

 
88-02-04 
Bildande av golfklubb - - Årsmöte 

− ArGk:s första årsmöte inför 78 deltagare i Arboga Biblioteks hörsal. 

− Arboga Kommun har tagit ett principbeslut för golfbaneprojektet. 

−  
Besluts fattades att bilda en golfklubb i Arboga. 

− Val 
o Till klubbens ordförande och tillika styrelseordförande för 1 år valdes Leif Lindberg. 
o Till styrelseledamöter för 2 år valdes Stig Arnoldsson och Bernt Carlson. 
o Till styrelseledamöter för 1 år valdes Ulf Rydin och Björn Landin. 
o Till styrelsesuppleant för 1 år valdes Anders Cargerman. 
o Till revisorer valdes Nils-Arne Johansson och Ingvar Backman. 
o Till revisor suppleanter valdes Dage Asplund och Sven Ristborg. 
o Till valnämnd för 1 år valdes Gunnar Andersson, Stig-Olov Andersson och Lennart Bergstedt 

med Gunnar Andersson som ordförande. 
 
88-03-09 
Arboga Tidning 

Golfklubbsordförande lugnar ororlig stadskamrer: 

− Vi klarar golfbanan! 

88-03-25 
Arboga Tidning 

Halv seger för golfarna 
Kritiken mot golfbaneprojektet i Arboga var stundtals besk. Och alla tycktes överens om att majoriteten bland 
allmänheten inte ville ha någon golfbana. 
  Men när fullmäktige gick till beslut efter två timmars och 23 inlägg på torsdagskvällen, var det golfarna som     
rodde hem en halv seger. 
Resultatet blev varken ja eller nej. Men i fortsättningen är småpartierna överspelade. Det blir kommunstyrelsen, 
där alla inte finns med, de avgörande besluten fattas. 

Notering: Ett av de viktigaste mötena för tillkomsten av golfbanan. 

88-05-23 
Från styrelsemöte: 

− Beslutades att ArGk skall bygga en 18 håls golfbana där 11 hål är klara 1990 och resten 1992. 

− Beslutades att iordningsställande av övningsområde kan ske under augusti 1988. 
88-06-19 
Från styrelsemöte: 

− Beslutades att välja ABV (NCC senare namn) som leverantör. Ett upphandlingsprotokoll skall 
upprättas.  

88-06-28 
Från styrelsemöte: 

− Beslutades att begära bygglov enligt förslaget från Sune Linde daterat 880622. 
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88-08-11 
Arboga Tidning 

Det blir en golfbana i Arboga det har kommunstyrelsen bestämt. Med sju röster för och fyra mot beslutade man 
att bevilja borgen för Golfklubbens 5-miljonerslån. 

 
88-08-23 
Medlemsmöte 
100 medlemmar hälsades välkomna. 

− Efter information om att golfbaneprojektet kommer att kosta c:a 6,8 miljoner kronor beslutade 
mötet enhälligt att projektet skulle genomföras. 

 
88-09-02 
Arboga Tidning 

”Golflån” klarar Arbogabanan. 
Klubben har av Föreningsbanken beviljats ett lån, som jämnar ut skillnaden mellan kommunens garanti och 
summan för den senare kostnadsberäkningen av bygget. 

 
88-08-08 
Arrendeavtal tecknat mellan Arboga Golfklubb och Hjälmare Kanal och Jäders Bruk AB. Därur noteras: 

− Arrendetiden är 33 år fr o m 1988-07-01 

− Arrendatorn får köpa Haketorp 1:3 och 1:4 för 235.000 kronor efter tre år. 

− Arrendatorn äger rätt att, efter tio års arrendetid förvärva del av Haketorp 1:1 med byggnader för 
675.000 kronor. 

 
88-10-21 
Nerikes Allehanda 
Parterna förlikades 

Nu kan inget hejda golfen  
Arboga golfklubb kom ytterligare ett steg mot sin fullbordan under torsdagen. Då förlikades nämligen lantbrukaren 
och arrendatorn på delar av marken vid Haketorp med markägaren Hjälmare Kanal och Jäders Bruks AB inför 
arrendenämnden. 
 

Oktober 1988                                                     
 

Nu har byggnation påbörjats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1989 
 
1989 var året då det mesta av banbygget ägde rum. Byggledare från klubben var Björn Landin och Anders 
Cargerman, från bankommitte’n deltog Hans Thunberg. 
Från NCC deltog Roleigh Strömberg och Arne Johansson (byggansvarig). I oktober var alla banor sådda. 
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Januari 
Vid den tidpunkten präglades ”Flyget”, nuvarande SAAB, av två företag FFV Aerotech och Telub AB. Båda 
dessa företag var mycket stöttande, inte minst ekonomiskt, i att skapa en golfbana i Arboga.  
Beslutades att vi skulle ta upp förhandling om köp av befintliga fastigheter under året. 
 
Februari 
Överenskommelse träffas mellan ArGk och Naturvårdsföreningen i Arboga angående skötselplan för vissa 
områden vid Haketorp. 
Skriftväxling/diskussioner, angående utformning av hål 17 och dess anpassning till 40 kv-ledning, mellan 
klubben och Västra Mälardalen AB. 
 
Mars 
Årsmöte 1989-03-13 

     Styrelse valdes enligt följande:  

• Ordförande               Leif Lindberg 

• Vice ordförande       Bernt Carlsson 

• Sekreterare               Stig Arnoldsson 

• Kassör                        Ulf Rydin 

• Ledamot                    Björn Landin 

• Ledamot                    Anders Cargerman 

• Ledamot                    Gunnar Andersson 

  
April 
Samling för risplockning ägde rum 2 och 16 april 
 
Maj 
Under Arboga träffen den 11-12 maj, hade golfklubben ett lottstånd som engagerade många medlemmar. 
 
Juni 
Drivingrangen invigs 
Golfens dag arrangeras den 4 juni vid Haketorp. Lockade 400 personer i ett grått väder. 
 
Juli 
Stenplockning skedde vid några tillfällen. 
  
Augusti 
Aktivitetskommitte’n ordnade en klubbfest i form av knytis den 12 augusti. 
 
September 
För att anordna en säker infart när man kommer från Arboga, här gamla Europavägen  mellan Tjurlångens 
rastplats och Haketorpsvägen iordningsställts. 
 
Oktober 
Knut Ljungdahl tillträder en tillsvidareanställning som golfbanearbetare. 
 
November 
NCC entreprenad godkännes 7 november. 
 
December 
Ett medlemsmöte hölls den 5 dec i Vasagymnasiet med c:a 100 deltagare. 


