
 
 

Investeringar och arbeten på våra banor och anläggningar under 2019: 

 

På våra golfbanor: 
Brollsta: 

Nya utslagsmattor på rangen. 
 

Bromma:  

Ny trappa på hål 4 har byggts. Nya utslagsmattor på rangen samt ett nytt betalsystem på rangen har 

installerats inför kommande säsong. Nya bollar på rangen. 
 

International:  

Nya teeskyltar samt nya utslagsmattor och bollar på rangen. 
 

Lindö:  

Nya tee´s på Lindö Dal hål 2, 8 och 17 samt nya dräneringar på hål 15, 16, 17 och 18. Vi har också 

påbörjat en uppgradering av greenbevattningen för en ännu bättre kvalitet. Därtill har det rensats 

och gallrats på hål 1, 2 och 16. På Lindö Äng har flera finishhöjande åtgärder genomförts. 

Färdigställandet av Lindö Parks gamla hål 10-18 har gjorts. Nya bunkrar och greener har anlagts.  

Tees och fairways har renoverats. Vår ambition är som vi tidigare kommunicerat att kunna öppna 

upp dessa hål för spel till nästa sommar. Vidare har också rangen fått nya utslagsmattor och bollar. 
 

Lövsättra:  

Ny "röd tee" på hål 5 samt omfattande röjning/gallrings arbeten har gjorts på hål 10 till 18. Infarten 

och parkeringen har grusats om. 
 

Kungsängen:  

Flera nya tees har anlagts och en ny green på hål 11 på Kings Course har byggts.  
 

Kyssinge:  

Omfattande stödsådd/renovering av tees samt på fairways har gjorts. Bevattningsdammen har grävts 

ur. Infartsvägen och infarten till parkeringen har lagats. Nya bollar på rangen. 
 

Waxholm:  

Hål 10 har totalt renoverats. Vattendragen har grävts ur och nya bevattningspumpar har installerats. 

En uppgradering av fairwaybevattningen har påbörjats. Likaså har en renovering av bunkrarna samt 

påfyllning av sand samt omfattande stödsådd har gjorts på fairways. Nya utslagsmattor och bollar på 

rangen samt utslagsmattor på 9-hålsbanan. 

 

Större investeringar på våra anläggningar: 

Bodaholm:  

Nybyggnation av spolplatta och oljeavskiljare. 
 

Brollsta:  

Fasadmålning av bolltvätthuset. 
 

Bromma:  

Nytt plank mot halkbanan. 



 
 
 

 

Gripsholm:        

Renovering av värmesystemet och ventilationen. 
 

International:   

Ommålning inomhus av hela huvudbyggnaden. Nybyggnation av spolplatta och oljeavskiljare samt ett 

nytt vattenreningsverk har installerats.  
 

Lindö:  

Ombyggnation av hela relaxavdelningen. Ny bastu och duschutrymmen i både herrarnas och 

damernas omklädningsrum. Nytt undertak i nedervåning med ny LED-belysning i taket.  

Nytt ventilationsaggregat till golfreceptionsbyggnaden och stora konferensen. Målning och 

uppfräschning av rangebyggnaden. Uppfräschning av Dalkiosken med bl.a målning in och utvändigt. 
 

Waxholm:           

Nytt golv och renovering/ommålning i receptionen. Ny port till golfbilsgaraget. 

 


