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Förord - - Bakgrund 

Hösten 2020 deltog vår ordförande Lars-Göran Rådström i en ordförandekonferens inom 
Västmanlands Golfförbund. Där var också förbundets tävlingsansvarige Christian Hedberg. 

Christian är även med i styrelsen för Svenska Golfhistoriska Sällskapet (SGS). På 
ordförandekonferensen berättade han om syftet och tankarna runt SGS. Hur har vi det i 
Arboga? En tanke som uppstod hos Lars-Göran. 

Lars-Göran tillfråga mig om jag kunde bidra med ett historiskt underlag. På den ”vägen” är 
det. Min tanke är att mitt underlag kan kompletteras med historiska minnesbilder och 
berättelser från alla medlemmar. 

Leif Lindberg 

 

                                                            1986 

Vid Korslöts Gk i Köping var det c:a 100 Arbogabor som var aktiva som golfspelare.  Det första 
Arbogamästerskapet gick av stapeln 1982. 

Traditionsenligt så hölls Arbogamästerskapet för 1986 under hösten med c:a 20 deltagare. I samband med 
fikastunden efter mästerskapet kom följande frågeställning upp? ”Vad är det som hindrar tillkomsten av en 
golfbana i Arboga”. Leif Lindberg och Stig Arnoldsson åtog sig uppdraget att kolla vidare runt 
frågeställningen. Primärt gällde att: 

• Kolla på lämpliga platser. 
• Bjuda in till en träff med golfintresserade i Arboga 
• Kontakta Arboga Kommun. 

Vad gäller platser så tittade vi på möjlighet enligt följande: 

• Johannisberg 
• Jäders bruk 
• Gärdselbäcken 
• Tyringe 
• Haketorp. Gunnar Liljebjörn som var Vd för Hjälmare Kanal Ab ett dotterbolag inom Domänverket 

hörde av sig med funderingen om inte Haketorp skulle kunna vara en lämplig plats. Var en nedlagd 
bondgård som var i deras ägo och som delvis arrenderades ut. 

86-10-07 

En träff anordnades, nedan en avskrivning av protokollet från träffen. 

• Långgolfintresserade Arbogabor samlades på konditori Centrum för ett informationsmöte. Olof 
Holmqvist hälsade välkommen Stig Arnoldsson och Leif Lindberg redogjorde för möjligheten att ev. 
starta en egen långgolfklubb i Arboga. Tanken är väl att i första hand få till stånd en övningsplats som 
kanske så småningom kan byggas ut till 9- och ev. 18 hål. Det första och kanske det viktigaste är ju 
markfrågan, Jädersbruk, Johannisberg, Gärdselbäcken, ja många förslag debatterades men kanske 



var ändå Johannisberg det hetaste, bla. För att själva gården Johannisberg fn. Är till salu (425000:-) 
och vore väldigt lämplig för att driva en golfbana. För en 18-hålsbana, bör man ha minst 400 
medlemmar. I vår omedelbara närhet, bor ca 13000 och att locka ca 3.1% av dessa att utöva golfspel 
trodde inte mötet skulle bereda några svårigheter. 

För att få lite ordning och reda inför framtiden röstades en projektgrupp fram bestående av Stig Olov 
Andersson, Stig Arnoldsson, Bernt Carlsson och Leif Lindberg. 

Projektgruppen skall nu undersöka olika ägarförhållande av mark samt lämpligheten av densamma. 
Vidare kommer en specialist från Sv. Golfförbundet att ge sitt utlåtande över de föreslagna 
markområdena. När man sedan har lite mer att komma med så tänker man uppvakta kommunen i 
frågan. 

Mötet beslutade att träffas nästa gång den 4/11 kl 1930 på samma plats. (bjud gärna med någon 
som är intresserad). Vi får då höra vad projektgruppen vaskat fram. 

Vis ses då 

Stig Söderlund  

Deltagare på mötet 

Golfbana i Arboga 

Stig Arnoldsson, Leif Lindberg, Dage Asplund, Olof Holmqvist, Sven-Åke Lövkvist, Börje Nilsson, Eric 
Ganell, Klas-Göran Allvin, Stig Berg, Bernt Thuresson, Peter Ljunggren, Gunilla Thuresson, Stig 
Söderlund, Mikael Söderlund, Jan-Ivar Andersson, Bo Magnusson, Stig-Olov Andersson, Svante 
Eriksson, Gun Gyldén, Mona-Lisa Bergström, Ingemar Nilsson, Lennart Bergstedt, Christina Bergstedt, 
Per Fredriksson, Bojan Fredriksson, Helmer Larsson, Sven Ryner, Gunnar Andersson.  

 

86-10-08 

Projektgruppen kontaktar Fritidskontoret 

 

86-10-09 

Arboga Tidning 

Arboga golfvänner drömmer om en egen bana . . . 

I Arboga finns det närmare 100 golfspelare och de får utöva sin sport i Köping och Korslöt. Bland dem har 
nu tanke väckts om en anläggning i den egna kommunen. 

Det finns banor i Köping, Kumla, Lindesberg och Vingåker, så vad är det som säger att det inte skulle gå i 
Arboga menar Leif Lindberg, en av initiativtagarna till det möte för intresserad som hölls tisdagen 7 
oktober.  

Men än så länge så ligger det här på ide’ stadiet. Att börja prata om en bana i det här läget är nog lite för 
tidigt. Tanken och intresset nu, ligger i första hand på en plats där vi kan börja träna.                                        
-  Vi har förstås våra funderingar, men det är för tidigt för att säga något, säger Leif Lindberg.                      
Vid mötet i tisdags utsågs en projektgrupp som kommer att jobba vidare. 

Om en golfbana i Arboga stannar vid en dröm eller blir verklighet, står skrivet i stjärnorna.  



86-10-13 

Arboga Kommun 

Fritidsnämnden arbetsutskott informeras av fritidschef Gunnar Andersson  

86-10-20 

Projektgruppen 

Svenska Golfförbundets bankonsulent Rolf Löfgren besökte oss i Arboga. Deltagare var Projektgruppen, 
Fritid Arboga Kommun och Hjälmare Kanal AB.  Löfgrens bedömning var att området vid Haketorp var 
”kalas” för en golfbana. Han blev verkligen lyrisk till möjligheterna som visade sig där. Ingen tvekan rådde 
att det området var det bästa alternativet. Övriga områden som besöktes var Johannisberg och Jädersbruk. 

86-10-28 

Projektgruppen visar Haketorp och informerar Fritidsnämndens arbetsutskott om platsen. 

86-11-03 

Arboga Kommun 

Kommunalrådet P-O Nilsson informeras av Fritidschef Gunnar Andersson och Fritidsnämndens ordförande 
Arne Hultman 

86-11-04 

Projektgruppen 

Hölls det andra mötet på konditori Centrum för långgolfintresserade Arbogabor. Ur protokollet från det 
mötet noteras följande: 

”Informella kontakter med ledande kommunpolitiker har tagits, och visat sig positiva. Nuvarande 
projektgrupp tar fram ett finansieringsförslag och medlemsunderlag att presentera för kommunen. 
Projektgruppen fick även i uppdrag att informera styrelsen för Korslöts Gk om vad som planeras i Arboga.” 

86-11-08 

Projektgruppen 

Förtogs ett besök på Haketorp där ett 20-talet intresserade var närvarande. 

86-11-11 

Projektgruppen 

Banarkitekt Sune Linde besöker Haketorp och träffar där Fritidschef Gunnar Andersson och 
Projektgruppens Leif Lindberg. 

Projektgruppens önskemål var att få Sune Linde att medverka som banarkitekt. Han var på den tiden 
landets mest anlitade banarkitekt och har ritat Frösåkers GK, Forsgårdens GK, Arlandastad GK, Timrå GK.  

Här kan noteras. 

Gunnar Andersson i rollen som Fritidschef ringde Sune, 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. 



86-11-17 

Fritid (Gunnar Andersson) har möte med Nils-Erik Karning, arrendator av jordbruksmark. Har även möte 
med Sturefiskarnas ordförande Gösta Johansson. 

 

86-11-20 

Arboga Tidning 

Golfbana i Arboga förprojekteras 

Fritidsnämnden i Arboga har gett klartecken till en förprojektering av en golfbana väster om Tjurlången. 
En banarkitekt ska nu titta på området och skissera hur en framtida golfbana kan komma att ser ut. 

Initiativet till planeringen av en golfbana i Arboga kommer från en projektgrupp som bildades i början av 
oktober. Den har tagit fram och visat sina planer för fritidsnämndens arbetsutskott om en bana väster om 
Tjurlången. Fritidskontoret har också hjälpt till med kontakter mot golfförbundet och Hjälmare kanal AB 
som äger marken. 

Vid mötet den 18 nov beslutade fritidsnämnden att anslå 15 000 kr till förprojektering, så att en banarkitekt 
ska kunna studera området. I en skrivelse till Fritidsnämnden bedömer fritidschefen Gunnar Andersson 
ärendet som mycket intressant och menar att en golfbana skulle utgöra ett värdefullt tillskott i kommunens 
fritidsutbud. 

 

86-12-02 

Projektgruppen 

Hölls den tredje sammankomsten på konditorecentrum för intresserade. 22 personer var närvarande. 

Ur protokollet från det mötet noteras följande: 

• Bygge av en 9 hålsbana, banan byggs med grästee och komplett bevattningsutrustning. 
• Ingen mästerskapsbana men hög kvalitet med möjlighet att anlägga backtee. 
• Satsning på ungdomsverksamhet. 
• Iordningställande av lokaler -87, -88. 
• Klubb som drivs ideellt. 
• Banprojektör Sune Linde har fått uppdrag att projektera en 18 hålsbana. 
• Arboga Kommun har anslagit 15 000kr för projektering. 
• En ekonomisk genomgång gjordes av Leif Lindberg. 
• Förutsättningar för byggandet av en golfbana är bl a att mark och fastigheter tillhandahålls av 

Arboga Kommun. 
• Klubben måste ha minst 150 medlemmar 1987 
• Kontakt har tagits med ett par banker som är positiva till lån för banbygget, 
• Markfrågan är f n den viktigaste. Kommunen kommer att kontaktas så snart banskissen är klar och 

därmed också markbehovet har fastställts. 
• Intresseanmälan har hittills skrivits på av 347 personer. 

 

 



 

86-12-04 

Arboga Kommun 

Fritid erhåller underlag på banskiss samt kostnadsberäkningar från Sune Linde 

 

Stig Arnoldsson                    Leif Lindberg                      Gunnar Andersson 

Studerar den första layouten av golfbanan i Arboga 

 

87-01-13 

Projektgruppen 

Då hölls den fjärde sammankomsten på konditori Centrum 18 personer var närvarande. 

• Ur protokollet från mötet noteras följande: 
• Hans Torkelsson från Stockholm har meddelat att han har mark vid Hällarna som är lämplig för en 

golfbana. 
• Kommunen äger mark vid Tofta som också är lämplig. 

Platserna bedöms som mindre lämpliga än Haketorp. Kommun behandlar fn markfrågan 

• När mark- och ekonomifrågorna är lösta kan en interimsstyrelse bildas. 

 

87-01-23 

Projektgruppen 

Projektgruppen informerar Fritidsnämndens arbetsutskott om läget. 

 



 

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. 
Idag finns ett 70-tal aktiva golfspelare i Arboga. De tillhör till allra största delen hemma i Korlsöts 
golfklubb i Köping. Av dessa är 20-talet ungdomsspelare. En projektgrupp har skapats i Arboga som 
har till uppdrag att jobba med utvecklingen av en egen bana. Gruppen har helt enkelt tittat på 
möjligheten och gjort intresseundersökningar. Markfrågan är olöst och där ligger bollen hos 
kommunen.  Från det hållet har dock viss förprojektering redan gjorts. 
Haketorp 
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.  
En av projektgruppen gjord intresseundersökning har givit positivt utslag. 
De intresserade Arbogagolfarna väntar nu med spänning på hur ärendet utvecklas bland de 
kommunansvariga. Besked i en eller annan riktning väntas under våren 

 

1987-02-20 

Hjälmare kanal och Jäders Bruk AB  

Utdrag ur skrivelse till Arboga Kommun 

Ungefärlig riktpunkt för ”golfarrendet ” Haketorp (ca 70ha) 

Som överenskommits har bolaget sökt bilda sig en uppfattning om nivån på ett eventuellt årsarrende för 
den planerade golfbanearealen vid Haketorp.  

Byggnaderna vid Haketorp är upplåtna på tre hyresavtal som inbringar ca 12 000kr sammantaget per år. 

Arrende av ianspråktagen mark ligger i intervallet 1500 – 2000 kr/ha och år. 

Vi är beredda att Arboga kommun får tiden t o m 1987-03-25 för att närmare utreda förutsättningarna för 
att gå vidare med golfbaneprojekteringen och att därvid som ett första steg fr o m 1987-04-01 kortidshyra 
de båda bostadshusen i Haketorp. 

 

87-03-03 

Projektgruppen 

Förstärkt projektgruppsmöte, 13 deltagare. Avstämning dagsläget samt planläggning av framtida 
aktiviteter. 

 

 

 



 

87-03-17 

Arboga Kommun Fritidsnämnden 

Golfbana i Arboga 

Utdrag från protokoll Dnr 1986.80-034.268 

”1986 var det den sport som hade flest ”nya” medlemmar av samtliga Riksidrottsförbunds idrotter/sporter. 
En golfbana hör också till de vackraste fritidsanläggningar som finns med sitt i regel natursköna läge och 
öppna välskötta landskap. 

Området vid Haketorp/Tjurlången med golfbana har stora förutsättningar att bli just en sådan framtida 
fritidsanläggning där man har ett varierande aktivitetsutbud. 

− Sjön Tjurlången för fiskeintresserade 
− Skidåkning i ett öppet landskap 
− Utflyktsmål både sommar- och vintertid 
− Den ”nya” rastplatsen Halvarsborg med hög standard som innebär att många bilister kommer att 

stanna där. 
Detta är anledningen till att fritidsnämnden bestämde sig för att satsa på en förprojektering av golfbana vid 
Haketortp. 
 
Arbetsgruppen för bildande av golfklubben har haft två möten med fritidsnämndens arbetsutskott. Gruppen 
har redogjort för sitt ärende och presenterade fullständiga uppgifter beträffande finansiering, drift och 
skötsel, byggande av golfbana och bildande av golfklubb. 
 
Hjälmare Kanal och Jäders Bruk AB har i en skrivelse till fritidskontoret begärt besked om kommunen är 
intresserad av området Haketorp. 
 
Arbetsgruppen påvisar att man från näringslivet är mycket positivt inställd till en golfbana och att man kan 
räkna med framtida stöd. 
 
Förutsättningar för att kommun skall kunna få ytterligare en attraktiv fritidsanläggning ser ut att vara 
gynnsam. 
 
BESLUT 
Fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen. 

1. Ta upp förhandling med Hjälmare Kanal och Jäders Bruk AB om förvärv alternativ arrende av mark 
och fastigheter vid Haketorp för golfbana. 

 

87-03-19 

Tidningsartikel Västmanlands Läns Tidning. 

Rubrik 

De slås om samma pengar 

Blir det golfbana i stället för ridhus? 



 

Från artikel noteras följande: 

• För fem miljoner kan Arboga få en 18-håls golfbana. Fritidsnämnden vill börja bygga redan i vår. 
Det är bra att ha en golfbana som skyltfönster i våra turistbroschyrer säger fritidschef Gunnar 
Andersson. 

Samtidigt sprider sig nu oron bland medlemmarna i Arboga ryttarsällskap. Alla undrar över samma 
sak.  

– Kommer kommunen någonsin ha råd att hjälpa oss med ett ridhus? Allt bäddar för en maktkamp 
mellan golfbanan och ridhuset. Projektet konkurrerar nämligen om samma pengar  

 

87-06-26 

Tidningsartikel Nerikes Allehanda  

Rubrik 

Arbogas förtroendevalda tittade på golfbanemark. 

 

Från artikel noteras följande: 

• Leif Lindberg, som är en av medlemmarna i projektgruppen för golfbanan, drog riktlinjerna för 
förslaget ute vid Haketorp. Här förtydligades ritningarnas innebörd med ägaren. 

• Som Allehanda tidigare berättat har kommunen beslutat inleda förhandling om ett eventuellt 
markförvärv med ägaren som är Hjälmare kanal och Jädersbruk AB. 

• Tre miljoner beräknas kostnaderna till i den första etappen. 



• Från projektgruppen förtydligas att det är inget annat område som är intressant för den 18 
hålsbana som planeras för Arboga. Från Centerhåll ser man inte positivt på förslaget. De förordar 
området vid Jäders bruk som lämpligare för en golfbana 

 

87-09-09 

Arboga Tidning 

Oklart om Arboga Golfbana. Tjurlångsmarken för dyr? 

Vid kommunstyrelsens möte den 8 sept lämnade gatuchef Bengt Tollsten en redogörelse från 
förhandlingen med Markägaren Hjälmar kanal och Jäders bruks AB, som är ett dotterföretag till 
Domänverket. Rapporten från förhandlingarna visar att parterna ligger alldeles för långt från varandra 
för att en uppgörelse skall vara möjlig.                                                                                    

För den blivande golfbanan har Centern ett annat alternativ än Haketorp. Vi anser att kommunen 
borde se mera på marken utmed Ramstigen och Jäders bruk. 

 

87-09-15 

Arboga Tidning 

 Projektgruppen för Arbogas golfbana:   Haketorpsmarken enda alternativet 

 -  Arbogas blivande golfbana kan bara ligga på Haketorpsmarken väster om.  
Det anser Leif Lindberg. Talesman för den projektgrupp som sedan ett drygt år arbetat med 
målsättningen, att ge Arboga en bana för långgolf. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott hade golfbanefrågan uppe till diskussion vid förra veckans 
sammanträde, men utan att fatta något beslut. Det konstateras endast, att kommunens förhandling 
med domänverket om markfrågan hade strandat. Parterna stod alltför långt ifrån varandra i sina 
ekonomiska bud. 
 
Haketorpsområdet betecknas av projektgruppen som helt överlägset och enda realistiska alternativet 
för Arbogas blivande golfbana. Golfförbundets representant, Rolf Löfgren var också förtjust då han 
inspekterade marken.  
En av greenerna kommer att ligga endast 50 meter från Europavägen, berättar Leif Lindberg. Detta 
betraktas som ett mycket stort och viktigt plus i marknadsföringen av banan. Gästande spelare och 
förbifarande har lätt att hitta och stanna till vid banan. 
 
Projektgruppen avvaktar nu resultatet av förhandlingarna mellan kommunen och domänverket.  
 
Projektgruppens preliminära uppgörelse med Kommunen innebär, att kommunen skaffar fram den 
erforderliga marken, vilken därefter arrenderas ut till den blivande golfklubben. 
Anläggningskostnaderna ska klaras genom banklån med kommunal borgen, enligt planerna. 
Medlemmarna ska teckna individuella banklån på storleken 5 000 – 7 000 kronor, skall vara 
amorteringsfria, men kosta låntagarna årlig ränta. 



Medlemsavgifter för familj beräknas till cirka 2 000 kronor per år förklarar Leif Lindberg, som avslöjar, 
att det stora intresset från allmänheten talar för att det är aktuellt med en satsning på en 18-hålsbana 
redan från start. 
De ungefärliga kostnaderna för en 18-hålsbana beräknas till fem miljoner. För att kunna genomföra 
projektet med en 18-hålsbana fordras 500 – 600 medlemmar. Enligt projektgruppens beräkningar.   
Leif Lindberg räknar med att Kommunen ska komma överens med Domänverket om marken vid 
Haketorp. 
 - Vi kan inte påverka förhandlingarna, men man tycker ju att den opartiska värderingen av marken 
som gjorts borde kunna duga som underlag till en uppgörelse. Vi har även förankrat förslaget hos de 
fyra största partierna i kommunfullmäktige. Även centern har förklarat sig positiv till Haketorp, 
framhåller Leif Lindberg. 

 

87-09-16 

Arboga Tidning 

Arbogas kommunalråd: Golfarna bestämmer! 

Kommunens och domänverkets värdering av marken vid Haketorp ligger långt ifrån varandra, 
konstaterar P-O Nilsson. 

Kommunens inriktning är trots allt att komma till en uppgörelse om marken med domänverkets 
dotterbolag, HJälmare kanal och Jädersbruk AB. 

P-O Nilsson menar, att det är golfintressenternas inställning som måste råda beträffande golfbanans 
belägenhet. Därför avvisar han centerns förslag att förlägga golfbanan till området vid Jäders bruk och 
intill ån nedanför Ramstigen. 

Det är golfklubben som i framtiden ska ansvara för verksamheten på golfbanan. Kommunen har 
endast åtagit sig att lösa markfrågan för den blivande anläggningen poängterar kommunalrådet 
Nilsson 

 

87-09-17 

Arboga Tidning 

Centern i Arboga: Golfarna kan inte bestämma kommunala markförvärv. 

Man kan inte överlåta till en liten grupp i samhället att styra en så väsentlig fråga som kommunala 
markförvärv, menar centern. Om golfintressenterna ska bestämma över marknadsförvärvet, så bör de 
själva svara för köpet och kostnaderna och nöja sig med att kommunen stöttar med kommunal 
borgen, det är centerns bestämda uppfattning om markfrågan. 

 

 

 

 

 



87-09-29  

Arboga Tidning 

Besked krävs snarast om golfbanan 

Hjälmare kanal och Jäders bruk AB klagar över att kommun tar för lång tid på sig i förhandlingarna 
kring marken för den eventuella golfbanan. VD Gunnar Liljebjörn kräver beske om en månad. VD:n 
tycker att kommunens handläggning gett ett förvirrat intryck.  

 

Oktober – November 

Projektgruppen 

Projektgruppen konstaterar att parterna har förkastat varandras alternativ till köp av mark och 
fastigheter. Kommunen är villig att betala en summa för marken och fastigheter men inte beredda att 
betala det ägaren vill ha.  

Kanalbolagets VD, Gunnar Liljebjörn anser fortfarande att de inte kan acceptera kommunens bud på 
500 000kr 

Kanalbolaget föreslår nu ett arrendeavtal till kommunen som är upplagt på 50 år. Detta med en 
årskostnad på 70 000 kr de två första åren och sedan öka till 90 000 kr per år. Visst skulle golfklubben 
acceptera en sådan lösning. Men sett ur ett längre perspektiv är det inte så bra anser projektgruppen.  

 

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.  

Det principiella beslutet i arbetsutskotten satte ändå hjulen i rullning. Eftersom det rådde total enighet 
i den politiska samlingen finns inget som talar för ett senare nej. Arboga kommun har därmed sagt ja 
till att betala golfklubbens räntor de första två åren. Däremot går man inte med på att köpa in marken 
vid Haketorp. I stället bekostar kommunen arrendet under två år för marken. Totalt blir 
skattebetalarnas insats 670 000 kronor. 

Arbetsutskottets beslut är inte bindande förrän en rad förutsättningar är uppfyllda. Först och främst 
måste en klubb bildas. Det blir den som får stå för arrendet av marken, även om kommunen ger bidrag 
till det de första åren. Därtill måste de visa att dess kalkyler inte är tagna ur luften. Den sista stora 
punkten är bygglov. I bästa fall kan det ta ett halvår, säger arkitekt Hans Rodenius.                              
Leif Lindberg i golfgruppen är nöjd med att kommunen i stort anammat gruppens förslag. Men han 
reserverar sig för ändringen av köp till arrende. 

Projektgruppen har som tredje part följt diskussionen på sidan av utan egen påverkan. Nu är det dags 
att vi gör vårt för att något beslut skall fattas i markfrågan, anser Leif Lindberg.  



 

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 plus indexutveckling. Projektgruppen räknar med att Kommunen betalar arrendet de två första 
åren, medans banan byggs och golfklubben bildas. ”Nyckeln” till den här lösningen är projektgruppens 
goda relation till och den gemensamma ambitionen hos Kanalbolagets VD Gunnar Lilljebjörn att ordna 
markfrågan, 

Projektgruppen räknar nu med att kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar detta förslag i närtid. 
För det är bråttom med en lösning. 

 

Arboga Kommun 

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

 

Projektgruppen 

Projektgruppen utarbetar och presenterar ett underlag med följande rubriker: 

• Förutsättningar för byggande av en 18-håls golfbana i Arboga 
• Målsättning 
• Kostnad för medlem 
• Arboga Golfbana om 5 år. 

o Där redovisas bl a tänkta: driftintäkter, driftutgifter, årsavgifter och antal gästspelare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

87-11-30 

Nerikes Allehanda 

Klubbstart denna vecka. Egen golfbana 1989 

Äntligen börjar vi närma oss en egen golfbana i Arboga, konstaterar Leif Lindberg vid en 
presskonferens på fritidskontor den 30 november. En övningsbana kan stå klar redan i augusti och 
spelet på egen bana är beräknat som möjligt hösten 1989. 

Arboga kommun ställde tre krav på golfarna i Arboga för att ställa upp till diskussioner om kommunal 
hjälp. Det var: 

1. Det skall bildas en klubb. 
2. Driftkostnaderna borde preciseras 
3. Uppgift om byggnadskostnader 

Nu har vi uppfyllt kraven konstaterar Leif Lindberg och presenterar en driftbudget inklusive räntor på 
1,3 miljoner per år samt en byggkostnad på ungefär 6 miljoner kronor. 

Arboga golfklubb skall bildas denna vecka. Den 3 december blir det en informationsträff om golfen i 
Arboga. Projektgruppen kommer då att informera om planerna och kostnaderna, En klubb kommer att 
bildas och en interimsstyrelse väljs. En representant från Svenska Golfförbundet -Bo Eriksson- 
medverkar. Det blir också möjlighet att teckna sig för medlemskap, 

18-hålsbana 

Förutsättningarna för att det skall bli en 18-hålsbana är följande enligt projektgruppen. 

• Att mark och fastigheter vid Haketorp blir tillgänglig för Arboga Golfklubb. 
• Att investeringskostnaderna inte överstiger 6 miljoner. 
• Att Arboga Kommun de två första åren lämnar bidrag till räntor – med 200 000kr 1988 och 

med 350 000kr 1989, samt tecknar borgen för ett lån på 5 miljoner kronor.  
• Att räntan på lånet betalas av Arbogaföretagen och Arboga Golfklubb fr o m 1990. 
• Att lånet amorteras på 40-50 år. 
• Att Arboga Golfklubb bildas 1987 
• Att medlem skall kunna teckna lån för sin kapitalinsats. 

 

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. 

På torsdag den 3 december uppfyller golfarna det första av kommunens tre krav. Då kallar projektgruppen 
intresserade till en informationsträff.  Under kvällen skall klubben bildas och en tillfällig styrelse utses. 

Vad har då hänt sedan kommunen ställde sina tre krav: 

• Bilda klubb 



• Redovisa kostnader 
• Förhandla själva om marken. 

Vad gäller kostnaderna så har inget ändrats i de siffror som vi presenterade i våras. Första kontakterna 
med entreprenörer anger att kalkylen håller anser projektgruppen. 

En överenskommelse i samverkan med kommunen har träffats med nuvarande markägarna. 

Förutsatt att byggnadsnämnden inte har några protester mot att det byggs en golfbana vid Haketorp 
återstår bara detaljer och ett banbygge, innan Arboga golfklubb har en 18-hålsbana att svinga klubborna 
på. 

 

 

87-12-03 

Nerikes Allehanda 

Partierna splittrade i kommunstyrelsen: 

Ja till golfbana i Arboga 

Nu är det kommunfullmäktige som beslutar om det blir någon golfbana i Arboga. Även där 
kan det bli diskussioner då varken socialdemokrater eller centerpartister är ense inom sina 
partier. 

Voteringar i två omgångar, diskussion hit och dit ledde slutligen fram till att man bestämde sig för en 
golfbana på kommunstyrelse sammanträdet. Nya byggnadslagen. Byggnadsnämnden måste enligt den 
nya byggnadslagen om ändring av mark från jordbruk till fritidsverksamhet utreda ärendet. Intressenter 
runt omkring måste säga sitt menar Börje Eriksson, stadsarkitekt, att göra om jordbruksmark till golfbana 



går inte i handvändning. Byggnadsnämnden skall nu utreda det här och utfärda en plan. Lite i senaste 
laget, menar Börje Eriksson, 

Arboga Tidning 

Partisprickor i golfbanefrågan . . . men första arrendet klubbades igenom 

Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka 60 000 kronor till den blivande golfklubbens första arrendeavgift 
var inte enhälligt, beslutet föregicks av två omröstningar. Avvikande meningar anmäldes från såväl centern 
som socialdemokraterna. 

En intressant debatt kan förväntas, då kommunfullmäktige tar dess första beslut i golffrågan vid 
decembersammanträdet. Åsikterna om golfbanan berättigande skär rätt igenom gamla invanda partilinjer, 

 

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 4 oktober. 

− Går allt som det ska kan vi bygga en golfbana vid Haketorp i juni 1988 uppgav Leif Lindberg, 
sammankallande i klubbens interimsstyrelse. 

Arboga Golfklubb blev en faktor att räkna med på torsdagen. Biblioteket hörsal var bräddfylld redan 
innan klockan 19 då mötet utlysts, och någon tvekan stod inte att finna i de omkring 130 strupar som 
enhälligt svarade ”JA” på frågan om en golfklubb skulle bildas i Arboga. Någon tvekan om valet till en 
interimsstyrelse var det inte heller: Leif Lindberg, Stig Arnoldsson, Ulf Rydin och Bernt Carlsson utsågs 
med Leif Lindberg som sammankallande.                                                                                                           

Kvartettens närmaste uppgifter blir att arbeta fram ett förslag till stadgar och namn till den planerade 
klubben, och dessutom kandidater till den första styrelsen. 

Under mötet medverkade Svenska Golfförbundets Bo Eriksson. Han hävdade att golfsporten växer 
lavinartat i Sverige och att det idag råder akut brist på golfbanor. Kan bara Arboga Kommun hjälpa till 
med markfrågan kan Golfklubben dra runt kostnaderna för driften av golfbanan snart nog trodde 
Eriksson också. 

 



 

87-12-08 

Arboga Tidning 

Arrendatorer hinder för golfbanan? 

Ändå ligger inte vägen fram till en 18-hålsbana väster om Tjurlången spikrak och utan 
hinder. Risken för att projektet ska fastna i bildlika bunkrar och vattenhinder. 

Problemen finns i de kontrakt som markägaren Hjälmare kanal och Jäders bruk AB har med 
arrendatorer. Leif Lindberg i projektgruppen menar emellertid att svårigheterna inte är större, än att 
det går att lösa.  

Den gamla huvudbyggnaden till Haketorps gård har hyrts ut som sommarbostad under 25 år. 
Kontraktet går ut 31 mars 1992. 

En grupp ungdomar hyr ladugården som hobbyverkstad. 

En lantbrukare har kontrakt på betesmark som berör blivande golfbanan. 

”Vad händer med oss?”. Vi tycker att golfklubben åtminstone borde talat med oss. Vi vill naturligtvis 
veta vad som skall hända. 

Vi får naturligtvis rätta oss efter arrendatorerna. Att vi ännu inte talat med beror på att vi anser att vi 
inte kan agera förrän vi har klart med kommunen, säger Leif Lindberg i projektgruppen. 

Golfarna avvaktar nu i första hand kommunfullmäktiges beslut vid decembersammanträdet. 

 

87-12-11 

 

 



 

Från artikeln noteras: 

Det är fel som en del säger att banan inte blir en tävlingsbana. Den går även att med enkla justeringar 
göra om till en mästerskapsbana säger fritidschef Gunnar Andersson vid Arboga Kommun. Gunnar 
spelar själv golf och har varit med vid förprojektering av banan tillsammans med golfbanearkitekt Sune 
Linde. 

- Det blir en enorm tillgång för alla golfintresserade i Arboga och det är ganska många, golfsporten 
bara växer och växer, jag förstår varför.  

Det har höjts röster i kommunen mot golfbanan, inom partierna har man inte kunnat enats, dels har 
argumentet att golf är en snobbsport dragits fram och så är diskussionen om att badhuset får stryka 
på foten till förmån för golfbanan. 

-Vad gäller badhuset, säger Gunnar, så handlar det om en kostnad för kommunen på två till tre 
miljoner per år, ett badhus blir nog aldrig lönsamt utan kommer att kosta pengar hela tiden. 
Golfbanan kommer inte att belasta kommunens ekonomi något mer än räntebidrag under två år och 
ett borgensåtagande, sedan skall klubben sköta sig själv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87-12-17 

Arboga kommun  

Fastighetskontoret 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

87-12-18 

Arboga Tidning 

Arbogafullmäktige: 

Klar majoritet för golfbana 

Första steget mot en golfbana i Arboga togs torsdagen den 17 december vid 
sammanträdet med kommunfullmäktige i Arboga. Förslaget röstades igenom med 
klar majoritet; 29 röster mot tio och med två ledamöter som avstod. 

Sammanträdet dominerades av golfbanefrågan och många kände sig manade att meddela sin mening 
om den. 

Kommunalrådet P-O Nilsson, S, inledde med att konstatera att sällan har en fråga väckt sådana 
känslor som denna. Även inom partierna har meningarna gått isär. 

Kommunalrådet anförde till en början, tre skäl, som han betecknar som goda för en golfbana i Arboga: 

• Arboga blir mer attraktivt. Golfbanan kan bidra till att vända den negativa 
befolkningstillväxten. 

• Samhället bör ta tillvara den entusiasm som visas. Det måste löna sig att engagera sig. 
• Golf är på väg att bli mer än en snobbsport. Klassgränserna kan plånas ut om kommunen 

hjälper till. 

P-O Nilsson bemötte de invändningar som finns. Han menade att det inte går att ställa et badhus mot 
golfbanan. Det går inte i samma klass när det gäller kostnaderna, framhöll kommunalrådet. 

Från debatten i övrigt noteras: 

− Vad kommer den planerade restaurangen vid golfbanan att kosta kommunen i forma av va-
ledningar och tillfartsvägar. 

− Hur går det med fisken i Tjurlången, när gödslingen gjort sitt. 
− Vi har väntat på badhus 20-30 år.  Andra grupper väntar på ridhus och tennishall. 
− Golfklubben har inte ens en styrelse, bara ett språkrör som miljöpartiet. 
− Golf är bara en sport för kapitalstarka, som kommunen inte borde engagera sig i. 
− Golfbanan är bra för industrin. På den kan vi ta hand om kunderna på ett bra sätt. 
− Badhus och ridhus ligger högre på Arbogabornas önskelista. Golfarna lurar sig själva och 

kommunen med den här ide’n. 

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 se ut att bli en golfbana. 

Ur artikeln noteras: 



Först i talarstolen var P-O Nilsson (s): 

En golfbana i Arboga gör kommunen mer attraktiv, ett rikt fritidsliv skall uppmuntra och ett sådant här 
initiativ bör kommunen stödja, Att golf är ansett som en snobbsport beror ju bara på att kommunerna 
inte har gått in stött sådan verksamhet. Blir det tillgängligt för alla försvinner snobbstämpeln. 

Om man tar en 50 centimeter lång tumstock, fortsatte P-O Nilsson, och mäter upp en centimeter så 
har vi proportionerna i debatten badhus contra golfbana, badhuset står inte i samma kö, Det går inte 
att säga att jag hellre vill ha badhus, Vad gäller ridhuset står det inte heller i samma kö som 
golfbanan, det är ett mycket större projekt som vi skall försöka lösa, 

 

 

 

Debatt och insändare i tidningarna 
24/11 -86 

Arboga Tidning 

Miljoninvestering på golf i Arboga? 

En långgolfbana planeras i Arboga, som kommer att kosta ca 3 miljoner kronor och driftkostnaderna 
kommer att uppgå till ca 300 000 kronor per år. Den blivande golfklubben skall stå för finansieringen. 
Det måste vara en stor klubb med många medlemmar, om det skall gå ihop. Var får man pengarna 
från? Lån förstås. Ska kommun gå i borgen? Det ligger nära till hands att tro det. Anta att det inte 
kommer att gå så bra för klubben, så att pengarna inte räcker till att betala denna bana, då står vi där 
med en golfbana för 3 miljoner. Vem får betala? Jo vi skattebetalare förstås, Vill vi det? Jag undrar om 
det inte finns andra mer angelägna projekt för kommunens invånare, för de pengarna, 

Varför inte ett badhus som utnyttjas av alla och en var, från spädbarn och upp till hög ålder ………….. 

XXXX XXXXXXXX 

 

 

 

Infört i Arboga Tidning 18 dec 1987 

Formella processen uppstartad 

Föredömligt arbete hos tjänstemännen 
inom Arboga Kommun 



27/11 -86 

Arboga Tidning 

Är en golfbana miljövänlig? 

Visst är det mysigt med en golfbana! Stora böljande grönområden, vattenblänk, små sandbunkrar här 
och var skogsdungar och gräsmarker; allt välvårdat och vackert. Det är väl miljövänligt! Bättre än en 
nyplanterad granåker………… Hur blir det med den planerade golfbanan vid Tjurlången? Kommer 
ogräsgift att läcka ut i ädelfisksjön? Kommer fritidsområdet kring sjön få en sämre miljö? Har 
golfbaneförespråkarna och kommunens beslutsfattare tänkt något i de här banorna?? 

Eagle (Arboga) 

2/12 -87 

Arboga Tidning 

Fritid i Arboga gäller alla idrotter och golfspelare skall också få en chans för sin sport. 

Badhus, kulturverksamhet drogmissbruk, skolmat, Gäddgårdsskolan och snöröjning har inget med den 
blivande golfbanan att göra. 

Ungdomsverksamheten i Arboga får kanske ännu en aktiv idrottsklubb till sin fritid. 

”Valla rätt” 

17/12 -87 

Arboga Tidning 

Golf eller bad i Arboga 

Enligt tidningsuppgifter har fritidschef Gunnar Andersson i Arboga kommun bl a 
följande argument för en golfbana: 

• ”Ganska många golfintressenter” 
• ”Ett badhus blir nog aldrig lönsamt” 
• ”Golfbanan kommer inte att belasta kommunens ekonomi i något mer än 

räntebidrag……” 
•  

Håller med dig om att golf är en trevlig sport. Det finns redan banor på när håll; t ex 
Köping och Örebro. 

Några fördelar med ett badhus: 

• Åretrunt-säsong 
• Kan i hög grad användas av handikappade 
• Gör inte minst under vintern välbehövlig avkoppling och samvaro 

Xxxx xxxxxxxx Götlunda 

 



 
 



1988-01-14 

Projektmöte  

Deltagare: Leif Lindberg, Stig Arnoldsson. Bernt Carlson, Ulf Rydin, Björn Landin. 

Från mötet noteras: 

• Beslut om årsmöte i närtid 
• Antal ledamöter i styrelsen diskuterades 
• Björn Landin får i uppdrag att ta fram förslag till yttrande över av Arboga Kommuns framtagna  

områdesbestämmelser för Haketorp 1:2. 

1988-01-21 

Projektmöte   

Deltagare: Leif Lindberg, Stig Arnoldsson, Bernt Carlson, Björn Landin, Anders Cargerman, Gunnar 
Andersson. 

Från mötet noteras: 

• Årsmöte beslutades till den 4 febr i Bibliotekets Hörsal. 
• Beslutades att föreslå årsmötet att styrelsen skall bestå av ordf+4 ledamöter+1 suppleant. 
• Från Arboga Kommun skall begäras en plan över den tänkta kommunala handläggningen vad gäller 

banbygget. 
• Förslag till medlemsavgifter togs fram. 

 

 

 

Ur artikeln hämtas följande: 

En väsentlig del av den mark vid Haketorp där golfklubben i Arboga tänker sig ha sin golfbana är 
utarrenderad som betesmark åt en lantbruksfamilj. Mycket lämplig betesmark, enligt 
lantbruksnämnden, som påtalar att det skulle bli ett allvarligt avbräck för brukaren om han förlorar 
Haketorpsarrendet. 

-Jag tror det går att komma överens om en lösning, säger dock golfens talesman, Leif Lindberg, som 
fortfarande är optimist. 

Lantbruksnämnden i Västmanland har utrett frågan och skickat en skrivelse till Arboga Kommun som är 
undertecknad av Lantbruksdirektör C-A Wirell. Lantbruksnämnden konstaterar inledningsvis att området 
som åkermark betraktat tillhör klass 5 i en 10-gradig skala. Däremot är marken lämplig för betesändamål. 



På grund av närheten till vatten, påtalar lantbruksnämnden. Och det är som betesmark för hundratalet 
nötkreatur – bl a – mjölkkor som Nils-Erik Karning och hans familj använder den yta man arrenderar av 
Domänverket vid Haketorp. 

Nils-Erik Karning vill inte uttala sig för tidningen i dagsläget. Men så mycket är känt att jordbruket 
sysselsätter förutom av herr Karning även en dotter och två söner på deltid. Karnings jordbruksföretag har 
också spannmålsproduktion men är – enligt lantbruksnämnden – beroende av Haketorps marker för sin 
produktion och sysselsättning.  

Det blir ett allvarligt avbräck för nuvarande brukaren om han förlorar en så stor del av sitt arealunderlag, 
konstatera nämnden, som dock menar att detta kan kompenseras om familjen Karning dels erbjuds annan 
betesmark och dels kan få sysselsättning vid skötsel av golfbaneanläggningen.  

Optimist – Leif Lindberg är i ledningen för den golfklubb som kommer att starta formellt i och med ett 
årsmöte den 4 februari. Han är medveten om problemet som finns men anser att det går att lösa. 

-Arrendebestämmelserna gör att man måste förutsätta att det nås en uppgörelse med arrendatorn, säger 
Leif Lindberg. När det gäller ersättningsmarken har Arboga Kommun lovat att hjälpa till. Och att låta 
familjen Karning på något sätt bli anställda för banskötseln och annat så småningom, ser jag fördelar med. 
Dels kanske de har maskiner som passar och dels bor de nära, vilket är bra för tillsyn när de skall klippas 
gräs. 

-Jag tror vi kan lösa det här i samförstånd, fortsätter Leif Lindberg. Vid mina resonemang med herr Karning 
tycker jag att han varit bra att prata med, han har förståelse för våra önskemål även om han vill ha kvar 
betesmarken. 

Om det skulle bli stopp för golfbanan vi Haketorp har ni då något alternativ?                                                     
Vi har inget alternativ, men jag tror vi kommer överens summerar Leif Lindberg 

                                                                                                                                             Allehanda Harry Holm 

1988-01-24 

Projektmöte 

Deltagare: Leif Lindberg, Stiga Arnoldsson, Bernt Carson; Björn Landin Anders Cargerman, Gunnar 
Andersson.  

Från mötet noteras: 

• Följande har varit förutsättningar hela tiden: 
o Att mark och fastigheterna blir tillgängliga 
o Arrende 
o Avlösning av nuvarande arrendatorer 
o Planfrågan sköts av Kommunen 
o Att Kommunen ger en borgen på 5 Mkr 
o Att investeringen inte överstiger 6 Mkr 
o Att golfklubben bildas 1987 
o Att lån kan erhållas. 

• Björn har varit i kontakt med ABV och har fått nya prisindikeringar som är högre än vad vi fått 
tidigare. 

• Leif tar kontakt med Hedman Källta Schakt och meddelar att vi är intresserade av deras tjänster. 
• Leif och Björn tar kontakt med P-O Nilsson att fullmäktige bör ge honom en delegeringsrätt för 

borgensåtagande. 



 27-28/1 1988  Arboga Tidning o Nerikes Allehanda   

Sturefiskarna i Arboga säger ja till en golfbana i Arboga. Det framgår av det yttrande föreningen nu lämnat 
till stadsarkitektkontoret. Dock är man bekymrad över placering av två golfhål som kommer att negativt 
påverka deras verksamhet. 
Nej så illa är det inte i verkligheten enligt golfklubbens Leif Lindberg. Lindberg förklarar att golfarna har 
finslipat detaljer och justerat placering av utslag och green. 
Tanken är att det skall ge litet av en mysig kontakt mellan golfare och fiskare. 
 

1988-01-31 

Projektmöte 

Deltagare: Leif Lindberg, Stiga Arnoldsson, Ulf Rydin, Björn Landin, Gunnar Andersson Anders Cargerman, 
Anders Jägbring (Kommun) delvis. 

Från mötet noteras: 

• Anders Jägbring informerade om inkomna remisser: 
o Arrendatorn: Bra betesmark med tillgång till vatten. Anders tror man kan ordna ny 

mark. 
o VMK: Elledning kan inte vara kvar med nuvarande förslag till hålsträckning (hål 17) 
o Vägverket: Uppfart från Haketorp måste ligga i plan nivå med E 18. Infart från Arboga 

får ske via Tjurlången. 
o Andra saker som påverkats är bla strandskydd. 

• Anders Cargeman kollar om VMK har servitut på befintlig elledning. 
• Erik Werner tillfrågas om han kan sitta ordförande på årsmötet. 
• Medlem kan ingen bli förrän ArGk blivit godkänt av GF 

1988-02-03 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.        
Merparten av dessa var positiva till den föreslagna golfbanan, även om flera ändringar av planförslaget 
måste till för att alla skall vara nöjda. Framför allt krävs att sjön Tjurlångens strandskydd inte får upphävas. 
Dessutom är kraven på en trafiksäker korsning med Europavägen samt en återhållsamhet och försiktig 
hantering av gödnings- och ogräsbekämpning flitigt i yttrandena. 

Ägaren till marken vid Haketorp, Hjälmare Kanal och Jäders Bruk AB, har inte något att erinra mot själva 
planförslaget i sin skrivelse till Arboga Kommun. Däremot kritiseras kommunen för att golfbaneprojektets 
handläggning har försenats.                                                                                                                               
Dessutom förutsätter vi att Arboga kommun inte helt släpper ansvaret för golfbanan. För den händelse den 
blivande golfklubben skall stå som avtalspartner gentemot bolaget krävs självklart kommunens 
bakomliggande garantier genom borgensåtaganden för golfklubbens krediter, heter det i yttrandet. 

Nedan ArGk: yttrande: 



 



 

 

 

 

1988-02-04 

Bildande av golfklubb - - Årsmöte 
Från årsmötesprotokollet noteras: 

• Klockan 19.00 den 4/2 1988 öppnade interimsstyrelsens ordförande Leif Lindberg Arboga Golf-
klubbs första årsmöte inför 78 deltagare i Arboga Biblioteks hörsal. 

• Till ordförande för årsmötet valdes Erik Werner. 
• Till sekreterare valdes Stig Arnoldsson 
• Att justera årsmötesprotokollet valdes Rune Hallgren och Stig-Olov Andersson att jämte ordförande 

justera protokollet. 
• Leif Lindberg informerade om att: 



o Arboga Kommun har tagit ett principbeslut för golfbaneprojektet. 
o Markägaren kräver att det bildas en golfklubb och att Arboga Kommun ger klubben en 

borgen på 5 miljoner kr för att nuvarande arrendatorer skall sägas upp. 
o Golfklubben inte kan vinna inträde i Svenska Golfförbundet om man inta kan visa att man 

har möjlighet att bygga en egen golfbana. 
o Arboga Kommun kräver golfklubben på garantier att projektet inte kostar mer än 6 miljoner 

kr. 
o Att kommunen inte har gått med på att göra slutprojektering. 
o Fyra olika golfbanebyggare har anmält intresse för att få anbudsförfrågan för 

golfbaneprojektet. 
o Anbudsförfrågan kan inte göras då projektunderlag saknas. 
o Golfklubben kommer att ompröva projektet om anbuden överstiger 6 miljoner kr. 
o Golfklubben kommer att bära sina driftkostnader enligt interimstyrelsens beräkningar. 

• Interimstyrelsens kassör Ulf Rydin informerade om de kontakter som tagits med banker på orten. 
Bankerna har genomgående visat stort intresse för att hjälpa till med att på ekonomiskt 
fördelaktiga villkor hjälpa till med lån för både klubben och dess medlemmar. 

• Beslut fattades att bilda en golfklubb i Arboga. 
• Klubbens namn Arboga Golfklubb. 
• Beslut fattades att fastställa stadgar enligt framlagt förslag efter ändring av § 11 Firmatecknare till   

följande lydelse: Klubbens firma tecknas, förutom av styrelsen, av de styrelsen därtill utser. 
• Medlemsavgifter fastställdes. Exempel senior 450 kr. 
• Medlemslån till klubben. Senior 4500 kr och för familj 6500 kr. 
• Beslutades att för 1988 skall styrelsen bestå av ordförande, 4 st ledamöter och 1 st 

styrelsesuppleant. 
• 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. 
• Leif Lindberg informerade att klubben inte kommer att antaga några medlemmar förrän klubben 

har vunnit inträde i Svenska Golfförbundet, däremot motas gärna intresseanmälan. 
• Mötets avslutning 

o Leif Lindberg tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet för avslutat. 

                     
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 



!988-02-10 
 
Skrivelse från ArGk till Fritidsnämnden  
 
Ansökan om bidrag 
 
Klubben ansöker härmed om följande bidrag: 

• Startbidrag 
• Medel för färdigprojektering av golfbanan 

Fritidsnämnden beslutade 86-11-18 om medel för en förprojektering som utfördes av 
Golfbaneprojektering HB, Sune Linde.                                                                                          
Denna projektering har varit av mycket stort värde och utgjort ”plattform” för hela projektet i 
många sammanhang. Nästa steg är att åstadkomma en färdigprojektering (bör utföras av 
Sune Linde). Projektering kommer sedan att utgöra ett viktigt underlag vid anbuds-
förfrågningar. 

Kontakterna gentemot Sune Linde har skett genom Arboga Fritid (Gunnar Andersson). Detta 
har varit till ovärderlig hjälp, varför vi hemställer att vi även fortsättningsvis kan få ta Arboga 
Fritids tjänster i anspråk mot Sune Linde. 

Intill att vi påbörjat byggnationen avser vi ej uppta några medlemsavgifter i klubben. Detta 
gör att våra ekonomiska möjligheter att själva bekosta en färdigprojektering är begränsade.  

Uppskattat kostnad för Sune Linde uppskattas till 10-15 kkr för färdigprojektering. 

Arboga Golfklubb 

Leif Lindberg 

 

1988-02-29 

Arboga Kommun 

PM om ekonomiska data för stöd till golfbana. Framtaget av C I Manne Asplund stadskamrer. 

Ur PM:et dokumenteras här aktuella rubriker: 

• 229 Kommunfullmäktiges beslut 
• Projekteringskostnader 
• Kreditivkostnader 
• Investeringsvolym 5-6 Mkr 
• Golfklubbens budget 1988-1993 
• Lånekostnader 
• Alternativa låneformer 
• Sammanfattning 

o Golfklubben har ej lämnat fullgod information om hur lånekostnaden för det belopp där 
kommunen lämnat borgen, 5 Mkr, skall budgeteras, inte ens försökt gissa sig till belopp. 

o Kommunen bör kunna stödja golfklubbens projekteringsarbete med ett rimligt belopp. Det 
motsvarar ett kommunens egenintresse att en tillförlitlig beräkning kommer till stånd. 

o Att med de oklarheter som i övrigt vidlåder ärendet göra andra beslut förefaller onödigt.       
I linje med projekteringsstöd, som skall utföras av opartisk person, bör kommunen anlita 



opartisk sakkunskap för utredning om de ekonomiska förutsättningarna i övrigt, innan 
kommunen bindes vid ett genomförande. 

• I PM:et så kommenterar Asplund även den av golfklubben framtagna budgeten. 

1988-03-01.  

 Skrivelse från Västmanlands Golfförbund. Angående ansökan om medlemskap i Svenska Golfförbundet. 

Västmanlands Golfförbund beslutade vid sitt styrelsemöte 880229 att tillstyrka Eder ansökan och 
vidaresända den till SGF. 

Undertecknat av Ingvar Rönnbäck. 

 

 

p    

Här kommer en liten nutida (januari 2021) kommentar. Det gäller vårt lån på femmiljoner kronor.               
På det har vi, vid årsskiftet 20/21, en skuld på 568 750 kronor. 

Leif Lindberg 



 

Nu kommer en period med mycket insändare och tidningsartiklar ( c:a 20) här 
redovisas ett antal av dessa. 
Börja med en egen minnesbild från tiden mars 1988. 

Jag var under tiden 1982-1987 med i styrelsen för Arboga Alpina. Vi den tidpunkten utvecklades skidbacken 
genom byggnation av lift och anskaffning av ny snöanläggning. 

Vid en av träffarna, i början av golfprojektet, med stadskamreren Manna Asplund infann följande dialog:                           
Ah,Ah Lindberg, Lindberg kommer du nu ”dragande” med nya tokigheter?? Du skall veta att jag har en 
pärm från Alpina tiden som det står Lindberg på. Och nu…. har jag fått skapa en ny pärm som jag döpt till 
Lindberg 2. Du skall veta Lindberg det här är inte bra.                                    

Asplund du skall veta att även det här kommer att bli ett bra projekt det är jag övertygad om. 

Leif Lindberg 

 

Avskrift Tidningsartikel Arboga Tidning den 9 mars 1988 

Golfklubbsordföranden lugnar orolig stadskamrer: 

- Vi klarar golfbanan! 
 
Klarar golfklubben sitt ekonomiska åtagande för att ro den planerade golfbanan vid 
Haketorp i hamn? 
Frågan uppstod vid senaste sammanträdet med kommunstyrelsen i Arboga. Stadskamrer 
Manne Asplund hade till sammanträdet sammanställt ett PM, vilket innehöll en kritisk 
granskning av AGK:s möjligheter att förverkliga klubbens ekonomiska kalkyl för 
projektet. 
 

Jag är helt övertygad om, att våra beräkningar är realistiska och att vi har alla möjligheter att 
genomföra banbygget enligt planerna. Kommunen ska inte behöva gå in och fullfölja sitt 
borgensåtande, säger Leif Lindberg, ordförande i Arboga golfklubb. 
    Vid förra veckans sammanträde beslutade kommunstyrelsen, att begära kommunfullmäktiges 
bemyndigande att fullfölja det tidigare principbeslutet om åtagande gentemot golfklubben. 
Detta innebär kommunal borgen för klubbens kommande banklån på fem miljoner kronor plus bidrag 
till räntekostnader för banklånet med 150 000 kronor i år. 
      Kommunfullmäktige tar ställning vid kommunstyrelsens framställning den 24 mars. Efter positivt 
beslut i fullmäktige har kommunstyrelsen att avvakta utgången av golfklubbens offert has bankerna 
om det för hela projektet avgörande femmiljonslånet. 
      Vi tar ställning i borgensfrågan först sedan klubben har klart med banklånet. Blir det dyrare än 
AGK beräknat i offertinbjudan, så gäller det att ta bort något i projektet eller kanske genomföra det i 
etapper, förklarar kommunstyrelsens ordförande P-O Nilsson, s. 
 
 
 



Utomstående expertis 
     Stadskamrerens PM var inte aktuellt att ta med i bedömningen vid de senaste kommunstyrelse- 
sammanträdet. Det kommer att specialstuderas, sedan kommunstyrelse sett närmare på frågan om 
investeringsbelopp och borgen förklarar P-O Nilsson. 
     Vi kommer att anlita utomstående expertis för att granska golfklubbens kalkyler, avslöjar 
kommunalrådet. 
     Stadskamrer Asplund är i sitt PM skeptisk till AGK:s möjligheter att klara glappet mellan den 
beräknade lånesumman, fem miljoner kronor, och klubbens kalkylerade byggkostnad för banbygget, 
sex miljoner kronor. Asplund har funnit en svaghet i kalkylen för tredje byggåret, 1990. Enligt 
stadskamreren är det risk, att kommunen tvingas fullfölja sitt borgensåtagande det året. 
     Vi litar på golfklubben och utgår från att de uppgifterna vi fått är trovärdiga och realistiska, säger 
P-O Nilsson. 
   AGK-ordföranden Leif Lindberg medger, att 1990 kan vara ett svårt år för banprojektet på grund av 
räntekostnaderna för femmiljoners-lånet. Han är dock inte orolig för projektet av den anledningen. 
    Efter diskussion med bankerna är vi övertygade om, att vi klarar låneräntan, säger Leif Lindberg. 
 
400 intresserade 
     Lindberg grundar sin positiva syn på allmänhetens stora intresse för golfprojektet. Drygt 400 
personer har skrivit på klubbens intresselista. Med den som utgångspunkt är den ekonomiska 
kalkylen grundad. 
Av de 400 på intresselistan beräknas cirka 100 betala full medlemsavgift redan i år. Kommande två år 
är medlemsantalet beräknat till 260 respektive 350 personer. 1991 beräknar klubben ha 550 
medlemmar. 
      Första året, innan banan ännu är spelklar, är medlemsavgiften 50 kronor. När golfbanan vid 
Haketorp är klar att ta emot spelare i full utsträckning om ett par år, är medlemsavgiften kalkylerad 
till 1 200 kronor för seniorer, 500 kronor för juniorer och 2 000 kronor för familjer. Totalt beräknas 
medlemsavgifterna till 261 000 kronor 1990 och 434 000 kronor 1991. 
      Medlemsavgifterna kommer ändå inte att utgöra den avgörande grunden för golf-klubbens 
ekonomi de första åren. Denna skall vila på medlemmarnas beräknade lån till klubben. 1990 beräknas 
dessa till 1,015 miljoner kronor och 1,6 miljoner kronor 1991. 

Obefogad oro                                                                                                                                                 
Enligt golfklubbens kalkyl skulle därmed stadskamrerens oro för kommunens åtagande vara 
obefogad. Jag äv övertygad om att våra kalkylerade 350 medlemmar är verklighet 1990,             
fastslår Leif Lindberg 

    AGK-ordförande avslöjar därutöver, att klubben har vissa sponsorer och reklamkontrakt säkrade 
redan idag. Leif Lindberg framhåller också det välvilliga bemötande klubben mött från de bankerna 
som offererar det aktuella lånet på fem miljoner.                                                                                 
Bankerna är otroligt positiva till vårt projekt. De erbjuder väldigt fina villkor, säger Leif Lindberg. 

                                                                                                                                              Olle Lagerqvist 

 

 

 

 



 

”I tidigare PM har jag granskat vad det kostar att låna/borga 5 000 000 när en golfbana skall byggas. Avskrift insändaren 

Då begränsades granskningen till lånet, nu har jag även granskat resten av kalkylen. Resultatet bör vara intressant för 
Arbogaborna och de politiker som skall fatta beslut i ärendet. I kommunens grannskap finns en väl etablerad golfbana (Korslöt) 
utbyggd till 18 hål. Klubben arrenderar för en billig penning marken av kommunen och kan därför balansera tillgångar och 
skulder på 1,5 miljoner kronor. Klubben har cirka 600 medlemmar och får ett kommunalt driftstöd på 250 000 kronor, eller cirka 
416 kronor ber medlem. Detta är viktigt för jämförelsen med den planerade golfbanan i Arboga. Snabbaste vägen att jämföra 
projektet med verkligheten är att konstatera att i Arbogafallet skall banken ha 680 000 varje år, där kostar arrendet minst 
80 000 varje år. Det gör 760 000 kronor, lägg därtill en ej presenterad årlig insats på 250 000 och förlusttäckningen överskrider 
miljonstrecket! 

Budgetförslaget från golfklubben underskattar utgifterna och överskattar inkomsterna på ett alldeles rysligt sätt. 

För den som vill ha tålamod kan följande reformerade budget vara av intresse:  

  År 1 2 3 4 
Personal 580 610 650 700 
Räntor och amortering 680 680 680 680 
Arrende 80 80 80 80 
Underhåll 330 350 380 400 
Administration m m 100 105 110 115 
Oförutsedda behov 60 70 80 90 
Tusen kronor 1830 1895 1980 2065 

     
Årsavgift 290 400 450 500 
Gästspelare 70 70 80 80 
Reklam, sponsring 200 220 250 300 
Aktivitetsbidrag 10 10 10 10 
Diverse inkomster 10 20 20 30 
Tusen kronor 580 720 810 920 
UNDERSKOTT 1250 1175 1170 1145 

 

”Sammanlagt för de fyra åren beräknar jag underskott med 4 740 000 kronor. Golfklubben har i sina beräkningar ett överskott 
på 2 730 000 kronor. Felet är värt 7 470 000 kronor.                                                                                                                                                   
--- Omräknat per medlem, och då antager jag att klubbens beräknade medlemsantal år 1 med 290, sedan 410 stycken, kan 
räknas upp till 450 respektive 500 personer det sista året, kommer kommunens utgift att bli, för varje medlem, respektive 4 310, 
2 865, 2 600 och 2 290 kronor. Att jämföras med den blygsammare talet i grannkommunen på f n 416 kronor per år.                      -
-- Konsten att få kommunen att satsa stort på en golfbana är att använda propogandamegafonerna, att med inspererat tal 
uppvakta beslutsfattare, att eftersträva ”bindande löften”, att skaffa prestigelåsningar till förmån för golfbanan, att undvika 
sanningsenliga budgetvärden byggda på erfarenheter i liknande golfbanor, med andra ord vara fixare!                                                
---- Konsten att undvika olyckliga beslut är att tänka efter noggrant, att placera objektet golfbanan i raden av andra insatser. 
Varför inte ”simma lugnt inomhus” innan beslut som stänger andra viktiga saker klubbas?                                                                      
--- Med förhoppningen att en golfbana kommer till kommunen när sportens utövare själva kan klara risktagandet och sina 
utgifter, då skall även undertecknad lyckönska.                                                                                                                                                  -
--Summa: Kommunen satsar för översiktligt förplanering, för beräknade arrenden under 2 år, för beräknade kreditivkostnader 
under byggnationstiden cirka 700 000. Kommunen risker borgensåtagande med 5 000 000 kronor. En reviderad budget visar 
underskott på 4 740 000 kronor. Kommunen får nog gå i borgen en eller flera gånger till, när underskotten infinner sig och skall 
täckas med nya bankkrediter. Att hoppas av i farten, när projektet startat är ej möjligt” 

                                                                                                                                                              



 

 

 

 

 



                                                                                                                          Arboga Tidning 24 mars 1988 

 

Anm; Bertil Karlsson var en ”tung” socialdemokratisk politiker på sin tid. Var Kommunfullmäktiges 
ordförande under tiden 1974-1983 

 

 

 



 

 

 



 

Notering: Ett av de viktigaste mötena för tillkomsten av golfbanan. 
Avskrift tidningsartikel Arboga Tidning fredag den 25 mars 1988/ Leif Lindberg 

Kommunstyrelsen i Arboga får avgöra om kommunen ska ge borgen eller inte till 
golfbanan. Det står klart efter en mycket lång diskussion i kommunfullmäktige på 
torsdagskvällen. 

Beslutet, att ställa upp bakom kommunstyrelsens förslag, togs efter en omfattande 
voteringsomgång. 

Torsdagskvällens två-timmarsmangling skulle inte utmynna i ett ja eller nej till golfbana. Vad 
kommunstyrelsen föreslagit var egentligen bara om kommunens högsta organ ville ge det näst högsta 
tillståndet att avgöra saken, eller rent formellt, att ge kommunstyrelsen rätt att godkänna borgen på 5 
miljoner och betala ut skattebetalarnas del av banan (550 000kr). 

Kommunalrådet P-O Nilsson angav skälet:  

- När det väl blir dags kanske det är bråttom. Ska saken då upp i fullmäktige tar det bortom två månader. 
Han påpekade att kommunstyrelsen inte skulle använda förtroendet, att få ta beslutet, om den var 
tveksamt. 

Ledamöterna i fullmäktige hade många andra meningar att föra fram i de totalt 23 inläggen. Här följer ett 
sammandrag av alla debattörernas åsikter. 

P-O Nilsson,s: 
Ett delegationsbeslut höjer handlingsberedskapen. Vi bör flytta fram positionerna så att parterna kan 
gå vidare. Annars får vi inte de svar som gör att vi kan ta slutlig ställning. 
Jörgen Johansson,c: 
Domänverkets uppsägning av arrendatorn vid Haketorp är ogiltigt, har jag fått veta av 
arrendenämnden. Hans kontrakt till 1989 gäller än. Det är alltså inte mer bråttom än att fullmäktige 
kan avgöra borgensfrågan. Dessutom bör kommunen inte ge bidrag, utan ränte- och amorteringsfria 
lån på tio år för de 550 000 kronorna önskat i räntebidrag. En konsult bör avgöra om kommunen ska ta 
borgen för de fem miljonerna. 
Tomas Högström,m: 
Kommunfullmäktige bör klart ange att sex miljoner är den maximala investering kommunen ställer upp 
på. Borgen ska inte heller kunna tecknas förrän fullmäktige sett investeringskalkylerna och vet vad 
vägar och va kostar. 
Erland Hjelm,c: 
Snart åker bonden ut och sår vid Haketorp. Därefter är det kört med golfbanebygge för den säsongen. 
Delegationen till kommunstyrelsen ska vi inte tänka på. Jag vill inte vara med på att ta ett sådant utan 
att fullmäktige står bakom. Skicka tillbaks ärendet till kommunstyrelsen. 



Göran Nordström,kds: 
Golfbanan är en moralisk fråga. Kommunen har inte råd med den idag, när vi inte klarar av att uppfylla 
de områden som ska vara prioriterade, äldre- och barnomsorgen, till exempel. 
Sven-Erik Hjortgren, vpk: 
Om vi satsar lika mycket på alla Arbogabor som på golfarna (ca 1 000kr per medlem) får vi ihop 14 
miljoner till ett badhus. Golfbanor ger mer till redan gynnade. Därför vet jag när jag ser en golfbana, att 
till den kommunen ska jag inte flytta. 
C-O Carlsson,c: 
Vissa saker är inte tillräckligt utredda. Jag ställer inte upp på delegation. Återremiss. 
Lennart Balgård, mp: 
Borgen för 5 miljoner är en risk hur mycket vi än reserverar oss. Vi representerar väljarna. Ska vi rösta 
för en golfbana måste vi tro att det är majoritetens åsikt. Det kan jag inte tänka mig att det är. 
Sigvard Sigurd,m: 
Majoriteten bland allmänheten vill knappast ha en golfbana. Och vad kostar vägarbetena? Säker över 
en miljon. Återremiss. 
Kjell Söderström,s: 
Jag har hela tiden varit emot projektet. Är det fortfarande, men principdiskussionen borde vi haft 
innan vi tog principbeslutet i december, att ställa oss positiva till beslutet. 
Lars Tapper,s: 
Om golfbanan skulle gå omkull, betyder det att anläggningen är värdelös och fem miljoner gått till 
spillo? 
Göte Wahlfeldt,fp: 
Det finns ingen anledning att ge kommunstyrelsen delegation. Vi kan avvakta. 
Arne Hultman,s: 
Kurvan för golf i alla åldrar pekar uppåt, och 17 000 gästspelare kom till länets banor 1987. 
 

När fullmäktige skulle gå till beslut fanns en rad förslag att reda ut. I den första omgången avvisade en 
majoritet på 31 röster mot 7 förslaget om att återremittera till kommunstyrelsen. Det slutliga togs utan 
rösträkning.  
Det innebär att fullmäktige låter kommunstyrelsen teckna borgen på golfklubbens 33-åriga 
femmiljonerslån. Detta skall ske efter att en konsult synat investerings-beräkningarna och riskerna med 
borgensåtagandet. Det sistnämnda, Jörgen Johanssons krav, var det enda oppositionen fick gehör för. 
  Kommunstyrelsen får också rätt att ge 150 000kr av det totala bidraget på 550 000kr till byggkostnader i 
år. 
  En förutsättning för detta är, att Domänverket och golfklubben skriver arrendekontrakt på minst 33 år för 
marken. 

Olle Lagerqvist 
  
Nedanstående, del av, 
 det officiella protokollet från mötet. 

 



 

Bidrog Arboga Kommuns positiva engagemang till golfen, att även ett ridhus 
kom till?? Det var en fråga som många Arbogabor funderade på! 
Nedan från Arboga Tidning 
 

 
 

 



 

 

 

 

 



                                                                                                         

 

Nerikes A 21/5 -88 

 Arboga Tidning 25/5 -88 

 



Under april – maj uppstartades upphandlingen. 

Ett flertal entreprenörer hade visat intresse. Förhandling fördes bl a med JCC, BPA, ABV och Gräv och 
Schakt AB i Västerås. 

 



 

 



 



 

 



 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



Nedan stående är ett utdrag från ett 5 sidigt dokument. Sedemera blev Bertil Wiman 
kassör, och mycket aktiv, inom ArGk. 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



Så föddes NCC 
Första gången som JCC och ABV samlades under en och samma symbol var den 15 
oktober 1988, när en gemensam grafisk profil lanserades. 
 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 



 



 

Kommentar Leif L 

I uppgörelsen fanns en 
faktor som innebar, att 
ArGk köpte iordningsställ-
ning av drivingrangen av 
Nils-Erik Karning. 



 

 



 

 



 

 

 

Utdrag från styrelseprotokoll: 
25 september: 

• Beslut att Björn Landin skall vara kontaktperson mot Sune Linde 
• Beslut att välja ASSI som entreprenör för skogsavverkningen. 
• Beslut att följa fastighetskommitténs förslag om inredning av omklädningsrum och duschar. 



9 oktober: 

• Beslutades att Ulf Rydin beställer av televerket ett telefonabonnemang med telefonr 70100. 
• Beslutades att godkänna arrendeavtalet i den nya utformningen, men att Leif Lindberg kontaktar 

Ingvar Backman för samråd. 

12 oktober: 

• Tillfälligt klubbhus. Beslutades att uppdra till ”Fastighetsgruppen” att arbeta fram en lösning på var 
vi skall vara under tiden som klubbhuset rustas. 

• Beslutades att uppdra åt Bangruppen att utarbeta förslag till träningsgreen. 
• Beslutades att klubbstugan skall i fortsättningen hållas öppen varje onsdagskväll fram till jul. 
• Beslutades att Leif Lindberg tar fram förslag över framtida medlemsinsatser. 
• Beslut att frågan om Greenkeeper aktiveras. 

6 november: 

• Styrelsen beslutade att: 
o Uppta följande krediter i Föreningsbanken Arboga: 

 Byggnadslån på 5 Mkr 
 Checkräkningskredit på 500 Kkr 
 Topplån på 900 Kkr 

o Bemyndiga Leif Lindberg och Ulf Rydin att underteckna erforderliga lånehandlingar i 
Föreningsbanken Arboga. 

• Leif Lindberg informerade om förlikningen i arrendenämnden (arrende Nils-Erik Karning). Styrelsen 
beslutade godkänna rapporten. 

13 november: 

• Styrelsen beslutade att den av ASSI och Domänverket uppsatta röd/vita snittslingen får tillsvidare 
gälla som gräns för golfbaneområdet. 

27 november: 

• Beslutades att uppdra åt PR-kommittén att förhandla fram avtal med företagen på orten som berör 
arbeten och materiel. 

• En ny informationsträff skall hållas i Fellingsbro. 
• Beslutades att bollautomat och bollplockare skall ske. 

18 december: 

• Styrelsen beslutade att uppdra åt Leif Lindberg att förhandla om en samverkan med Korslöts Gk. 
Gäller för medlemmar i Arboga Gk. 

• Beslutades att kommande årsmöte skall äga rum 13 mars 1989. 
• Beslutades att uppdra åt Anders Cargeman att upphandla borrning av vattenbrun. 
• Beslutades att golfklubben har behov av ekonomibyggnaden varför nuvarande arrendator behöver 

utrymma denna före årskiftet. 

 

 

 

 



Redan 1988 funderade Kommunens dåvarande fastighetschef Anders Jägbring över ett nytt 
klubbhus. 

 



 

 

 



 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nedan följer några utdrag av händelser. Förutom detta så finns verksamhetsberättelsen för 
år 1989 i slutet på detta dokument. 

1989 var året då det mesta av banbyggen ägde rum. I samband med byggnationen genomfördes 10 
protokollförda byggmöten. Byggledare från klubb var Björn Landin och Anders Cargerman, från 
bankommittén deltog Hans Thunberg. 

Från NCC deltog Roleigh Strömberg (projektansvarig) och Arne Johannson (byggansvarig). 

Banbyggnationen kunde avslutas i oktober, då var alla banor sådda. 

 

 

1989-01 – 

Vid dåvarande tidpunkt präglades ”Flyget”, nuvarande SAAB, av två företag FFV Aerotech och Telub AB. 
Båda dessa företag var mycket stöttande i att skapa en golfbana i Arboga. 

Nedan följer ett utdrag från avtalet med FFV Aerotech: 

• Som största företag på orten vill FFV Aerotech stödja iordningställandet av en. golfbana i Arboga. 
Följande avtal har därför träffats mellan Arboga Golfklubb och FFV Aerotech. 

 Ha första option till ensam reklamplats vid hål nr 1. 
 Ha rätt att sätta upp reklamskylt inom övningsområdet. 
 Att mot faktura, som ersättning till Arboga Golfklubb, utbetala                             

90.000 kr under januari 1989.  
 Avtalet gäller under projekttiden samt invigning och första spelsäsong. 

Telub AB bidrog med 30 000 kr. 

Från styrelsemöte 7 januari noteras följande: 

• Deltagare: Leif Lindberg, Gunnar Andersson, Ulf Rydin, Björn Landin, Bernt Carlson och Stig 
Arnoldsson. 

• Beslutades att utse en Greenkeeper under våren. 
• Köp av fastigheter 

o Beslutades att uppdra åt Leif och Anders att förhandla med ägaren om köp av befintliga 
fastigheter, inkluderande marken, under 1989. 

• Uppställningsplats för husvagnar 
o Beslutades om avverkning för framtida uppställningsplatser för husvagnar. 

1989-02 – 

Överenskommelse mellan Arboga Golfklubb och Naturvårdsföreningen i Arboga träffades 1989-02-08 
angående skötselplan för vissa områden vid Haketorp. Därur noteras: 

• Närvarande: Lars Löfgren Naturvårdsföreningen, Leif Lindberg och Björn Landin ArGk. 
• Källan omedelbart norr om bana 2 skall bevaras så långt det är möjligt, vattenspegel kommer att 

anläggas i anslutning till källan och söderut. 
• Viss gallring har utförts i Alkärret mellan bana 15 och vägen mot Tjurlången. Lars Lövgren förklarade 

sig missnöjd med denna åtgärd. Detta kunde accepteras under förutsättning att inga ytterligare 
åtgärder sker inne i kärret. 

• ArGk skall till Naturvårdsföreningen utbetala 7.000 kr för inventering av väster vid Haketorp. 
------------------------------------------- 



Efter skriftväxling/diskussioner angående, utformning av hål 17 och dess anpassning till befintlig                  
40 kv-ledning mellan ArGk, Västra Mälardalens Kraft AB och Statens Elektriska Inspektion.                            
OK den 1989-02-16 angående förläggning av hål 17. 

-------------------------------------------- 

Skrivelse den 1 febr från Advokaten Bert Olsson Lindesberg, angående skadestånd/uppgörelse för Bertil 
Olsson att lämna hyresrätten för huvudfastigheten vid Haketorp. Hans kontrakt går ut 31 mars 1992. 
Uppgörelse gjordes vilket innebar att Arboga Golfklubb fick tillträde till fastigheten under sensommaren 
1989. 

Från styrelsemöte den 19 februari noteras följande: 

• Deltagare: Leif Lindberg, Gunnar Andersson, Ulf Rydin, Björn Landin, Bernt Carlson och Stig 
Arnoldsson. 

• Medlemsinsatser: 
o Senior 5 500 ( 6 000/90) 

• Årsavgift 
o Senior 400 kr 

1989-03 – 

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 

Risplockning den 19 mars där 40 personer deltog 

 

 

 

Knut Ljungdahl Arboga anställdes 
under våren 1989 av NCC. 
Anställdes av ArGK, 1 oktober 
1989 

 



1989-04 -- 

Risploggning ägde rum 2 och 16 april. 

Skrivelse daterad 89-04-30 till Länsstyrelsen angående förhandsbesked på inlämnad deklaration. Gäller 
beskattning avverkad skog. 

 

 

 

1999-05 – 

 



 

 

1989-06 – 



 

 



 

Thomas Jansson blev golfspelare och även styrelsemedlem i ArGk 2001. 

1989 – 07 -- 

Nedan avskrift 

Kallelse 

Vi är medvetna om att det tidsmässigt kommer olämpligt med tanke på semester och dylikt, men det kan vi tyvärr 
inte påverka. 

Vi hoppas att alla kan komma ut till Haketorp och hjälpa till med stenplockningen. 

Måndag den 3/7 och 10/7 kl 18.00 eller så klart ni kan. Samling vid sandhögen. Vi plockar på bana 6. Utrustning: 
Hink +  gammal mejsel eller dylikt, de som har möjlighet tar med skottkärra. 

Bankommittén 



 

Klubbfesten 

Kom ihåg klubbfesten (knytis) på Haketorp den 12 augusti. 

Föranmälan senast 9 augusti till: Svante Eriksson, Bo Magnusson, Gun Gyldén,, Stig-Olov Andersson, Ingemar Nilsson, 
Roland Stenström eller Stig Arnoldsson. 

Aktivitetskommittén. 



 

1989-09 -- 

 

 

1989 -10 – 

Knut Ljungdahl tillträder en tillsvidareanställning som golfbanearbetare hos ArGk fr o m 1 oktober 1989 

 

 

 



 

1989-11 – 

 

 

•  
• Morten Stegård S48 
• Erwin Olsson S48 

Från besiktning finns bl a noteringar: 

• Gräsetablering ej godtagbar för fairway hål 7. 10-17. 
• Gräsetableringen ej godtagbar för green 10-15. 
• Gräsetableringen ej godtagbar för tee 6 – 18. 
• Viss justeringar av spridare kommer att ske till våren. 1990 

GODKÄNNANDE 

Entreprenaden är godkänd 1989-11-07. 

 

 

 



1989-12 – 

 

 



 

 

Upprustning av serveringslokalen startades i början av december. De byggdes onsdagar mellan 18 - 21 och 
söndagar mellan 9 - 12. 

 

Annonsering  under dec 1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi fick 6 sökande, 

Peter Billberg valdes. 

Meritförteckning: 
• Headpro Nynäshamn sommarn 87 
• Assistent Falsterbo sommaren 88 
• Headpro Mariestad sommaren 89 
• Idrottsgymnasium 2 år 
• Universitet 1982-1988 jurkand 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


	Så föddes NCC

