
 
 

Investeringar och arbeten på våra banor och anläggningar under 2020: 

 

På våra golfbanor: 
Bromma:  

Nätet mot hål 1 har höjts och nätet mot halkbanan längs hål 7, 8 och 9 är utbytt. Nya bollar och 

mattor på rangen. 

 

Gripsholm:  

Renovering av gångvägar och transportbroar har påbörjats. 

 

Hässelby:  

Ombyggnation av green och greenområdet på hål 4 har påbörjats och målsättningen är att kunna 

öppnas upp till midsommar. Nya bollar på rangen.  
 

Lindö:  

Lindö Park öppnade upp för spel och kommer att vidareutvecklas under 2021 med fler nya tees och 

kullar ute på banan. Rensning av samtliga vattendrag har gjorts och är ett arbete som kommer att 

fortsätta under kommnade säsong. Lindö Dal har fått ny greenbevattning samt nya dräneringar på 

hål 5 och 6. På Lindö Äng har omfattande dräneringsarbeten samt utgrävning av samtliga diken 

genomförts. Därtill har också en uppdatering av greenbevattningen påbörjats. Vidare har också 

rangen fått nya utslagsmattor och bollar. 
 

Lövsättra:  

Gångvägarna ute på banan har förbättrats. Gallring/slyröjning har skett under hösten.  
 

Kungsängen:  

Nya green på hål 11 på Kings Course öppnade i våras.  
 

Kyssinge:  

Nytt styrsystem till bevattningen har installerats. Nya bollar på rangen. 

 

Riksten:  

Dammar har grävts ur och ny sugledning till pumpstationen har installerats. Nya teeskyltar ute på 

banan samt nya bollar och mattor på rangen.  
 

Waxholm:  

Ny pumpstation för bevattningen har installerats. Nytt förbättrat elstängsel runt anläggningen har 

moterats. Färdigställt och öppnat upp hål 10 efter ombyggnaden. Nya träd har planterats på hål 1 

och 10 samt en ny liten damm till vänster på hål 1 har anlagts.  

 

Större investeringar på våra anläggningar: 

Brollsta: 

Nytt personalboende med plats för 6 personer inkl. nytt kök och nya möbler. 

 



 
 
 

Bromma: 

Nytt personalboende med plats för 4 personer samt installation av nytt kök. Ommålning av fasader 

på huvudbyggnad, personalbostad och rangehus.  

Hässelby: 

Ommålning av fasader på alla byggnader. Ombyggnad av reception och ett helt nytt kök har 

installerats med nya skåp, bänkar, bänkskivor och ny maskinutrustning. 

Kungsängen: 

Målning av fasader på golfbilsgaraget. Renovering och ommålning av övriga träfasader runt 

huvudbyggnaden. 

Lindö:  

Ombyggnad av personalboende för 10 personer inkl. nytt kök. 

Riksten: 

Ommålning av byggnaderna på rangen. Rivning av gamla entrétrappan och nyläggning av marksten 

med ny entrétrappa. 

Waxholm:  

Ommålning av alla byggnader på rangen. 

 

 


