ANLÄGGNINGSKOMMITTÉN
Verksamhetsberättelse 2015
Under 2015 har i anläggningskommittén följande personer varit verksamma:
Ralph Åström (ordförande), Lena D Lindström (klubbchef), Stefan Vänstedt (banchef med
ansvar för 1,5 heltidsanställda samt 8-10 sommarjobbare), Folke Johanson, Björn Gavelin,
Bert-Ove Karlsson, samt Lars-Bertil Ericsson (ny ordförande). Till kommittén har även
Anders Jonsson och Leif Hultman varit adjungerade.
Kommittén har samlats till ett 20-tal möten inkluderande arbetsmöten för
tillgänglighetsanpassningen, kartläggning av dräneringsbehov, etc. Städdagarna utfördes i
fint väder helgen 16-17 maj.
Banan/korthålsbanan
Utöver normalt planerade arbete för år 2015 av skötsel av bana och övrig anläggning, har
samtliga bunkrar på gul slinga fått ny bunkersand. Sanden har noggrant valts ut för att uppnå
högsta klass, typ Brogårdssand (transportvägen uppgick till 85 mil t o r)
Under början av året utfördes ett anläggningsarbete bakom green på Gul 1 för att underlätta
spelet. Större dräneringsarbeten har gjorts på Röd 7 och Gul 2.
Trädgårdsmöblerna på klubbhusområdet har bytts ut. De gamla har sålts.
Trädgårdsgruppen har gjort ett fantastiskt arbete med att fräscha upp hela klubbhusområdet.
En ny ruffklippare och en ny bollplocksmaskin har införskaffats. Under vintern utföres allt
underhåll på maskiner och verktyg, och det som är förbrukat ersätts med nytt material.
Tillgänglighetsanpassning av driving range och övningsområden
Under året har Allmänna arvsfondens projekt flutit på enligt planer under ledning av Ralph
Åström. Ett helt nytt bollplocksystem har skapats med en bolltvätt längst ut till vänster på
rangen, där bollarna leds i en kulvert i marken till ett nytt bollhus.
En ny rangedel med tio utslagsplatser har byggts och på den har en väderskyddande glaskur
placerats där två speciella Tee up-maskiner installeras för funktionshindrade.
En gångväg har anlagts mellan driving rangen och första tee på korthålsbanan.
Området har asfalterats, liksom anslutningsvägar och stora parkeringarna. Ett antal
handikapparkeringar har skapats. Samtidigt har tio provisoriska platser anlagts till vänster om
ordinarie range. Projektet har kostat totalt 1,7 miljoner kronor.
Holmsund den 10 februari 2016
Lars-Bertil Ericsson
ordförande

