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PÅ SENHÖSTEN kunde man i ortstidningen Ale Allehanda läsa en liten annons "Golf i 
Ale". Erik Lundberg och Jan Samuelsson, Älvängen, hade tagit initiativet till att bilda 
en golfklubb i Ale kommun. 

Mot inbetalning av 50 kr blev man medlem i intresseföreningen Golf i Ale. 
Föreningen hade sitt första möte DEN 9 DECEMBER i Aroseniusskolan, Älvängen. 
Ett 50-tal mötesdeltagare valde en interimsstyrelse med sammansättning: Erik 
Lundberg (EL) ordf. - Jan Samuelsson (JS) sekr. o. kassör - Hans-Thore Paterson 
(HTP) - Bent Nissen (BN) - Börje Sternmarker (BS). 
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Ett konstituerande styrelsemöte DEN 7 JANUARI efterföljdes av styrelsemöte DEN 24 
JANUARI. Då rapporterades bl.a. att föreningen hade c:a 100 medlemmar och att 
ägarna till Alfhems Kungsgård kontaktat HTP och erbjudit mark för golfbanan. 

PÅ S-MÖTET DEN 3 FEBRUARI rapporterades att EL + HTP besökt Kungsgården och att 
nya kontakter skulle tas. Markområden i Hälltorp och Backa kommer att inspekteras. 
HTP fick i uppdrag att utarbeta förslag till klubbens stadgar för att föredragas på 
förestående konstituerande medlemsmöte för bildande av Ale Golfklubb, ett namn som 
styrelsen kommer att föreslå. 

DEN 24 FEBRUARI bildades Ale Golfklubb (Ale GK) på konstituerande medlemsmöte i 
Madenskolan, Älvängen. Förslag till stadgar lästes upp, godkändes och antogs. 
Interimmstyrelsens tidigare ledamöter med EL som ordförande invaldes i Ale GK. 
Ytterligare 2 s-ledamöter, Monica Möller (MM) och Linnea Johansson (LJ), invaldes. 
Revisorer och valnämnd tillsattes. Tre punkter, medlemsrekrytering, övningsfält och 
golfbaneområde, prioriterades. 

DEN 3 MARS hölls konstituerande s-möte och styrelsefunktioner tillsattes enligt: v ordf. MM 
- sekr. HTP - kassör JS - PR-verksamhet BN -junior/nybörjarverksamhet LJ/BS -
bankommitté BS. I arbetsutskottet (Au) ingick EL - HTP - JS. 

VID S-MÖTE DEN 14 APRIL diskuterades bl.a. de av ledamöterna besiktigade områdena 
Alfhem - Torp - Hälltorp - Vimmesjön - Backa, vilka ansågs intressanta. I första hand 



 
 
Ordförande Erik Lundberg, en av initiativtagarna till Ale 
Golfklubb, inviger drivingrangen på Kungsgården den 12 juli 
1986. 
 

 
 
Styrelsemedlemmar beredda att slå invignings- 
bollarna.Från vänster: Jan Samuelsson, Bent Nissen, 
H-T Paterson, Erik Lundberg, Börje Sternmarker. 



skulle Alfhems Kungsgård och Backa Säteri förundersökas. 
Styrelsen beslutade att Ale GK skulle söka medlemskap i svenska Golfförbundet 
(SGF) med om möjligt tillhörighet i Västergötlands Golf förbund: 

DEN 6 MAJ besöker Au Kungsgården och för diskussioner med familjerna Bengt/Rolf 
Frössling gällande arrendering av mark. En skissering till ramavtal gjordes. Område för 
drivingrange, c.a 2 har, får arrenderas fr.o.m. den 15 juli. 

DEN 12 MAJ besöker SGF:s bankonsulent Rolf Löfgren Kungsgården tillsammans med s-
ledamöter. Rolf L. gör ett positivt uttalande för markområdet. 

DEN 23 JUNI hade klubben ett möte med Ale Fritidsnämnd, K-E Lindfors - T. 
Rångeby - N. Björking (Ale Resurs), för utbyte av ömsesidiga informationer. 

S-MÖTET DEN 24 JUNI beslutade att ta ut en spelavgift å 100 kr per senior och 50 för 
junior. Ideell verksamhet skall svara för service och bollplockning på rangen. 

DEN 27 JUNI blir Ale GK medlem i Svenska Golfförbundet. Klubbens stadgar har 
godkänts av SGF och Riksidrottsförbundet. 
På grund av geografiska gränsdragningar kommer Ale GK att tillhöra Göteborgs 
Golfförbund (GGF). 

DEN 6 JULI besöker banarkitekten Peter Nordvall Kungsgården och inspekterar området 
tillsammans med representanter för klubben.. Besöket resulterar i banskisser på 2x9 
hål om vardera par 36 och en kortare 9-hålsbana, par 32. 

DEN 10 JULI fick klubben rapport om att länsantikvarie Bo Åkerström (BÅ) har avrått Ales 
stadsarkitekt Bert Andersson att "satsa" på Kungsgården som golfbaneområde. BÄ 
uppmanar klubben att närmare undersöka Backa Säteri, Nödinge, där kommunen är 
hälftendelägare. 

DEN 12 JULI invigdes drivingrangen på Kungsgården. C:a 150 besökande fick höra tal av 
ordf. EL och bevittna hur s-ledamöter svingade sina klubbor. 

DEN 6 AUGUSTI sammanträffar EL + HTP med Bengt/Gun och Rolf/Elionor Frössling. 
Närvarande var också en representant för LRF. Förslaget till ramavtal 86-06-18 
diskuterades och en del revideringar behövdes. Klubbens representanter bedömde att 
arrendeavgifterna hade höjts väsentligt sedan 



mötet 86-05-06. 

DEN 11 AUGUSTI beslutar styrelsen att Au skall fortsätta förhandlingar med Kungsgården 
på den kostnadsbasis som skisserades 86-05-06. 

DEN 20 AUGUSTI inspekteras Backa Säteri av N. Björking + EL + HTP. 

DEN 21 AUGUSTI får klubben (EL + BN + HTP) träffa kommunens arbetsutskott 
(KSAU) för att presentera golfbaneprojektet. KSAU, under ordförandeskap av 
kommunalrådet Evald Malm, var mycket positiv till golfbana inom kommunen. 

DEN l SEPTEMBER beslutar styrelsen att årsmötet skall hållas den 6/12 (ändras senare till 
7 dec). 

PÅ S-MÖTET DEN 29 SEPTEMBER ansåg styrelsen att Backaalternativet var intressant och 
borde gå vidare med en förundersökning. Några dagar senare läggs projektet ner bland 
annat p.g.a. länsantikvariens utlåtande att förekomsten av fornminnen måste 
undersökas och bekostas av klubben. 

DEN 5 November besöker BN + BS S. Winstedt, Fars Gård. Ägorna, som klubben 
erbjudits arrendera, gränsar till Kungsgården. Efter en ny inspektion några dagar 
senare bedömdes området svårinpassat i Kungsgårdsprojektet. 

DEN 14 NOVEMBER granskades ett område i Hälltorp som bedömdes som 
otillräckligt. 

DEN 7 DECEMBER hölls Ale GK-s första årsmöte i medborgarhuset, Alafors. Ett 60-
tal mötesdeltagare valde  Erik Lundberg till ordförande och H-T Paterson till 
sekreterare för mötet. Mötet beslutade avgifter för 1987 enligt: 

Aktiv senior/junior betalar i årsavgift 350/250 kr. 
Passiv senior/junior betalar i årsavgift 200/150 kr. 

Intressekön uppgavs till c:a 150 personer. Val av styrelse för 
1987 utföll enligt: 
Erik Lundberg hade med ålderns rätt avsagt sig omval. Till ny ordförande valdes Bent 
Nissen. 
Till s-ledamöter omvaldes HTP och JS. Nyvalda blev Lärs-Erik Mårtensson (LEM) -
Lennart Jalvemyr (LJalv) - Lars Erik Ulin (LEU) - Karl Axel Bergh (KAB) -
Birgitta Adler (BAd) - Doris Sternmarker (DS). Suppleanter blev Göte Weine(GW) - 



 

 

 

På rekognoscering efter golfbanemark i Grolanda i mars 1987. 
Här L-E Mårtensson, Bent Nissen och sist Lennart Jalvemyr på 
väc över Dalån invid Grosjön 
 



Lennart Jacobsson (LJa). Revisorer: Eva Olsson - Hugo Wallberg.Valnämnd: Christer 
Carlsson - Lennart Thörnqvist - Gert Dillner. 
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VID KONST. S-MÖTET DEN 13 JANUARI tillsattes funktionärer enligt: 
V ordf/utbildning (U)/handicap (hcp) blev LEU - sekr. HTP - kassör LEM -marknads-
kommittén (MAK) BN - medlemskommittén (MK) BAd - bankommittén (BK) KAB -
ekonomikommittén. (Eko) LEM. 

DE FÖRSTA DAGARNA I JANUARI blev klubben kontaktad av lantbrukare i 
Grolandaområdet som meddelade sitt intresse att arrendera ut mark för golfbanan. 
Eftersom Ale kommun ägde c:a 30 har mark, Skepplanda Södra, gränsande till 
Grolanda var erbjudandet självfallet mycket intressant. Projektet Kungsgården var ju 
också osäkert. 

DEN 21 JANUARI träffade BN - HTP kommunrepresentanterna BÄ - K-E Lindfors och 
N.B. Björking. Stadsarkitekten ansåg Grolandaalternativet vara realistiskt och 
uppmanade klubben att gå vidare. 
Samnia dag tecknade klubben arrendekontrakt med Kungsgården för ca. 2,5 har avsett 
till drivingrange -87. 

UNDER FEBRUARI OCH APRIL besökte s-ledamöter Grolanda ett flertal gånger. Området 
är vackert beläget med Råttån och Forsån som till- resp. frånflöde för Grosjön. 
Jordägarna var positiva till golfbanan. Alternativet ansågs vara igenväxning p.g.a. dålig 
lönsamhet i jordbruket. 

DEN 11 FEBRUARI sände klubben en skrivelse till kommunstyrelsen (KS) där KS bl.a. 
ombads ta ställning till upplåtelse av kommunens mark, Skepplanda Södra, för 
golfändamål. 
KSAU uttalade sig ånyo för golfbana inom kommunen och remitterade ärendet till 
Skepplanda kommundelsnämnd och Bygg & Miljönämnden (BOM) för yttrande 
angående markanvändningsplanen för Skepplanda Södra. 

DEN 16 MARS besökte banarkitekt Peter Nordvall (PN) och HTP Grolandaområdet På 
eftermiddagen hade BÄ, N. Björking och K-E Lindfors inbjudit till möte i 
kommunhuset där PN - HTP och LEU deltog för klubben. 



PN redogjorde for sina intryck och ansåg att Grolandaområdet var perfekt för en 18- 

hålsbana och att kommunmarken norr om Alingsåsvägen skulle räcka till övningsfält 
med parkering och en framtida 9-hålsbana. 
På frågan om hur BÄ såg på strandskyddet gav han beskedet att 100 m till Grosjön 

gällde. 

DEN 13 APRIL gör Ale Närradio en telefonintervju gällande projekt Grolanda. 

DEN 2 MAJ gör klubben en ny framställan till KS. Anledningen till denna skrivelse, som 
avviker från den tidigare daterad 11 mars, är P. Nordvals och SGF- konsulenten Sven 
Löwgrens bedömningar av Grolandaområdet. Klubben vill ha KS yttrande om att : 
- förlägga en 18-hålsbana inkl. klubbcemtra till området söder om Alingsåsvägen ner 

mot Grosjön. 
- från hösten -87 få arrendera kommunmarken Skepplanda Södra avsett till parkering 

tills 18-hålsbanan är klar uppskattningsvis 1990. 
- klubben har intresse av att få utnyttja kommunmarken till en ev. framtida 9-håls 

bana. 

MÅNADSSKIFTET MAJ-JUNI sänds klubbens ansökan om bygglov ut på remiss. Den 17 
juni tillstyrker Skepplanda kommundelsnämnd lokalisering av 18 hål söder om 
Alingsåsvägen samt tillfälligt övningsfält och P-plats på kommunmarken. 

I JUNI MÅNAD tar styrelsen upp frågan om att anlägga en korthålsbana på Kungsgården. 
Förundersökning skall göras. 

DEN 26 JUNI tillskrivs KS med begäran om att påskynda beslutsfattandet om tillfälligt 
övningsfält på kommunmarken. Klubben anser att dessa arbeten behöver påbörjas 
hösten -87. 

UNDER SOMMAREN OCH HÖSTKANTEN strömmar remissvar och synpunkter in. 
Vägverket är positiva till en provisorisk range norr om vägen men vill ha en 
gångtunnel under Alingsåsvägen om golfaktiviteter permanentas på ömse sidor. 
Länstyrelsen framhåller att värdefull åkermark skulle tas i bruk för golfändamål och 
det ansågs inte bra sett ur jodrbrukssynpunkt o.s.v. 
Fiskerinämnden avstyrker på grund av att "läckage" från gödsling och besprutning av 
greener kan äventyra fiskbeståndet i de närliggande vattendragen. 
Naturvårdsenheten ömmar om fågellivet och anser att Grosjön borde förklaras som 
naturvårdsreservat och just därför är golfbanan fellokaliserad. 



Länsantikvarien avstyrker därför att golfbanan kommer att gränsa intill riksintresse för 
kulturminnesvård. Dyrbara arkeologiska utgrävningar skulle få utföras på golfklubbens 

bekostnad. 
Golfklubben anlitar experter på golfbaneanläggningar och bemöter Länstyrelsens 

yttrande. 
Negativa   synpunkter   kommer   också   från   miljöaktivister,    fågelskådare    och 

Vänsterpartiet Kommunisterna. 
Miljöaktivister framförde till stadsarkitekten BÄ att strandskyddet bör utökas till 200 

m vid Grosjön och till 100 m från åarna. 
Ortstidningen är ofta anlitad och utnyttjas mestadels till att framföra mer eller mindre 

osakliga påhopp. 

I BÖRJAN AV JULI tas vattenförsörjningen upp för Grolandaprojektet. Efter kontakter 
medbl.a. Länstyrelse och Tingsrätt kunde fastslås att vattendom måste sökas. Klubben 
beslutar vänta med ansökan tills ett pågående mål i domstolen gällande Forsån blir 
avkunnat någon gång under september/oktober. 

DEN 18 JULI sammanträffade BN - HTP med B/R Frössling. På deras fråga om klubben 
ansåg att det kunde bli aktuellt att Kungsgårdsprojektet togs upp igen kunde vi endast 
svara att det berodde på hur det gick med Grolandaprojektets förverkligande. 
Klubben fick löfte om fortsatt arrendering av övningsfält på Kungsgården. Parterna 
enades också om att det inte mötte något hinder att inleda diskussioner om golfbanans 
ev. förläggning till Kungsgården. 

PÅ S-MÖTET DEN 13 AUGUSTI tillsattes en projektgrupp för det tilltänkta övningsfältet 
på Skepplanda Södra enligt : LEU ordf.- LEM - Ualv. Klubbens årsmöte 
fastställdes till den 13 december. 

SENARE HÄLFTEN AV AUGUSTI gjordes personliga uppvaktningar hos berörda markägare 
inom Grolandaområdet. Alla, förutom två mindre, var villiga att arrendera ut mark. 

DEN 28 AUGUSTI ansöker Ale GK om bygglov för övningsfält med P-plats på Skepplanda 
Södra. 

DEN 16 SEPTEMBER besöker Gårda Johan AB klubben. Först inspekterades Grosjöområdet 
som bedömdes ganska sankt varför anläggningskostnaderna kunde skjuta i höjden. 
Kungsgården ansågs vara lättanlagd med god genomsläpplighet av vatten. 



VID ETT SAMTAL V 737 mellan Bert Andersson och HTP uppmanar BÄ klubben att stanna 
kvar med övningsområdet på Kungsgården. Motiveringen var att BOM troligen 
kommer att avslå klubbens ansökan om övningsfält på Skepplanda S. BOM ansåg att 
övningsfältet borde ligga i anslutning till området där 18-hålsbanan slutgiltigt skall 
anläggas d.v.s. söder om Alingsåsvägen. 

DEN 24 SEPTEMBER återkallar klubben sin ansökan om bygglov för övningsfältet 
Skepplanda S. Klubben ansåg att utredningen av kommunens markanvändningsbehov 
för området skulle dra långt ut på tiden och omöjliggjorde golfprojektet. 

DEN 25 SEPTEMBER lämnar WIAK AB en positiv rapport om undersökningarna av 
vattentillgången på Kungsgården. 

DEN 6 OKTOBER träffar BN - HTP ett ramavtal med Kungsgården gällande arrendering av 
mark. Avtalet omfattar ca. 65 har och har en giltighetstid fram till 1990-01-01. 

DEN 19 NOVEMBER möttes följande personer på Kungsgården, ett möte till vilket 
kommunen tagit initiativet : 

Bo Åkerström, länsantikvarie. 
Bert Andersson, stadsarkitekt 
K-E Lindfors, fritids- och turistchef. 
Nils Björking, Ale Resurs AB. 
Laila Pettersson, Ale kommun. 
J-E Andersson, miljöaktivist. 
Rune Karlsson, Skepplanda Fornminnes o. Hembygdsförening. 
H-T Paterson, Ale Golfklubb. 
Bengt Frössling, Alf hems Kungsgård. 
Rolf Frössling, Alf hems Kungsgård. 

Mötet inleddes med en ganska begränsad syn av fornminnen. Länsantikvarien uttryckte 
sitt missnöje över att BÄ tillåtit golfklubben att ställa upp en liten, med hjul försedd, 
redskapsbod intill drivingrangen. Den störde den kulturhistoriska miljön. Samma sak 
gällde ett rödmålat garage beläget strax utanför banområdet. 
Efterföljande sammanträde hölls i familjens Rolf Frösslings villa och gott kaffe med 
dopp lättade upp stämningen. 
Vid mötet framhöll BÄ golfklubbens energiska ansträngningar att söka lämpligt 
markområde för sin bana. Bert Andersson nämnde också att BOM inte är negativ till 
banans lokalisering till Kungsgården under förutsättning att de kulturhistoriska 
intressena ej ''körs över". Länsantikvarien var ej beredd att ta ställning till frågan 
men ansåg att möjligheten 



kanske fanns att lägga golfbanan utan intrång i fornminnesområden. Däremot ansåg 

han att den kulturhistoriskt värdefulla miljön skulle störas. 
J-E Andersson var positiv till projektet. 
HTP utlovade att klubben skulle verka för att områdets fornlämningar skulle göras 

lättåtkomliga och därmed mera kända för allmänheten. 
Avslutningsvis föreslogs att golfklubben skulle göra en formell framställning till 
kommunen som sedan sänder ut projektet på remiss till berörda myndigheter och 

personer.   Därefter  upprättar  klubben   en  banskiss   som  underlag   för   fortsatta 

bedömningar. 

I slutet av -87 tecknar Ale GK ett arrendeavtal med Kungsgården omfattande 5 har 
åkermark för range och korthålsbana. Avtalstiden omfattar 880101 till 921231. 
Klubben har rätt att säga upp överenskommelsen med ett års varsel. 

ÅRSMÖTET HÖLLS DEN 13 DECEMBER i Medborgarhuset, Alafois. Ett 50-tal 
medlemmar hade ställt upp och valde BN till ordförande och HTP till sekreterare för 
mötet. 
Utförliga redogörelser lämnades för projekten Grolanda och Kungsgården. Klubbens 
medlemsantal angavs till 485 varav 319 aktiva. Antal kommunbor var 278. 
Årsmötet fastslog 1988 års avgifter enligt : 
Årsavgift aktiv sen/jun =  350/250 kr. 
Årsavgift passiv sen/jun =  200/159 kr. 
Inträdesavgift for aktiv och passiv sen/jun =  250/150 kr. 
Styrelsens sammansättning för 1988 blev : Ordf. BN - LEU - HTP 
- LEM - LJalv - JS - DS - GW - LJa. Suppleanter : Margareta 
Fransson - Alf Oskarsson. Valnämnd : C, Carlsson - G. Dillner - 
O. Setterberg. 
Avgående   s-ledamoten   Birgitta   Adler   avtackades   liksom   Lennart   Thörnqvist, 
valnämnden. H-T Paterson fick mottaga GGF-s förtjänstplakett i brons. 

EFTER ÅRSMÖTET hölls konstituerande s-möte som beslutade : 
V ordf., U/hcp : LEU. Sekreterare : HTP. 

Kassör : LEM. MAK : GW. 
BK : LJalv. MK : Ljac. 
Au : BN - HTP - LEM. 

DEN 15 DECEMBER besöker banarkitekt Åke Persson (AP) Kungsgården. AP är samarbets-
partner med Gårda J. AB. Området besiktigades med deltagande av B. Frössling - 



LJalv - HTP. 
AP fick erforderligt kartmaterial och skulle efter ett "ensambesök" på Kungsgården 

komma med banförslag. 
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DEN 26 JANUARI hade s-mötet förlagts till Gårda J-s kontor i Tuve dit styrelsen var 
inbjudna. Åke Persson skulle presentera sitt forslag till banprojekt Kungsgården. 
Styrelsen beslutade att klubben skulle framföra sina synpunkter efter att först "gått 
banskissen". AP kommer att vara med när den ev. reviderade layouten skall visas upp 
för BÄ. 

DEN 9 MARS visade AP en reviderad bansträckning avsedd att ligga som grund för 
diskussion med BÄ. 

DEN 17 MARS hade klubben ett möte med Bert Andersson och K-E Lindfors. Närvarande 
var också AP och S-I Ström (GJ. AB) samt B/R Frössling. För klubben deltog HTP. 
Förslaget till 18-hålsbanan mottogs positivt. Tidsplan och erforderliga underlag för 
presentation for Kommunstyrelsen skall tas fram. 

DEN 21 MARS lämnar klubben in en skrivelse till KS och ber om ställningstagande gällande 
golfbana på Kungsgården. 

. DEN 6 APRIL får klubben provisoriskt bygglov för range- och redskapsbod + kaffetält. 
Tillståndet gäller fram till 93-05-01. 

I APRIL MÅNAD tecknades ramavtal med S/G Stenborg, Alvhem 1:15 och 1:17 för tiden 
fram till 90-01-01 och gäller arrende av ca. 5 har. 
Ramavtal tecknades också med Edna Hansson, Kungsgården 1/3:2 å 1.25 har och med 
Elsa Berg, Alfhem 1:2 omfattande 2,2 har. 

I MAj besöker s-ledamöter i studiesyfte Forsgårdens GK och Alingsås GK som båda är 
nystartade klubbar. 

DEN 21 JUNI besöks Gullbringa Golf & Country Club av Ale kommunpolitiker och 
tjänstemän med kommunalråden Sven Pettersson och Roland Wall i spetsen. Ale GK 
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representerades av BN - HTP - LJalv. 
Jan Kriiger, ägare till Gullbringa Säteri och anläggare av golfbanan, hade ställt upp 

som ciceron. Besöket uppskattades mycket. 

DEN 9 JULI besökte antikvarie, Älvsborgs Länsmuseum, Kungsgården. Gårdens byggnader, 
som golfklubben hoppades få överta i en framtid, besiktigades. För klubben deltog 
HTP och Sigfrid Svensson(SS). 
Skisser på tänkta förändringar diskuterades och S. Johansson var positivt inställd till 
projektet. 

DEN 19 JULI sammanträffade LEU - HTP - SS med länsantikvarien Bo Åkerström på 
Kungsgården. Kartskisser och bansträckningar för ansökan om 3x9 hål diskuterades. 
BÅ var mycket kritisk mot det flesta och i all synnerhet mot de hålslingor som 
berörde skogs- och bergspartiet väster om Lilla Alf hem. Han ville inte tillåta några hål 
överhuvudtaget i detta parti. 
Mötet höll på att helt spåra ur men till slut fick vi BÅ att tillsammans inspektera de 
kritiska områdena. Efter 4 timmars rundvandring hade stämningen lättat betydligt och 
med BÅ-s på slutet ändrade uppfattning hade vi uppnått ett resultat som båda parter 
kunde acceptera. 
Länsantikvarien ville emellertid ha gjort en förundersökning runt vissa fornminnen. 
Riksantikvarieämbetet, Kungsbacka, skulle utföra dessa arbeten och som skulle betalas 
av klubben. Kostnaden uppskattades till 60.000 kr. 

UNDER SOMMAREN OCH HÖSTEN strömmade remisser och synpunkter in på projekt 
kungsgården. 
Positiva var Skepplanda kommundelsnämnd - LRF och Lantbruksnämnden. Vattenfall 
tillät ej spel under kraftledningarna och fordrade justering av ett par hål. Alekretsen  
av   Sv.   Naturskyddsföreningen  godkände  ej  golfcentra  förlagd  till "ekdungen". 
Samma synpunkter hade också flera instanser inom Länstyrelsen. Länsantikvarien  
var negativ  därför att  golfbanan kommer i  konflikt  med  de kulturhistoriska 
intressena. 
De allvarligaste invändningarna har Vägverket (W) dels därför att en ny sträckning 
av riksväg 45 (Rv 45) kommer att beröra området och dels för att infarten till 
Kungsgården från Rv 45 måste göras trafiksäker, en betydande utgift som W ej står 
för. 
Slutligen säger Länstyrelsen att ett fördjupat samråd bör ske mellan Ale kommun -
golfklubb och Länstyrelse. 

DEN 7 AUGUSTI höll styrelsen en planeringskonferens på Hotell Rasta, Lilla Edet. 
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DEN 30 AUGUSTI har klubben, representerade av LEU - HTP -LEM - LJalv, ett möte med 
stadsarkitekten. Åke Persson - S-I Ström(GJ. AB) deltar liksom N. Björking. BÄ 
går igenom remisserna och mötet skisserar ett handlingsprogram som bl.a. 
omfattar en ny, reviderad banskiss av Å.P. 
Ett sammanträffande med Länstyrelsens planenhet beräknas kunna bli i början av 
oktober. 

DEN 12 OKTOBER ägde samrådsmötet rum mellan Länstyrelse - kommun och golfklubben. 
För Länstyrelsen deltog : Gunnar Wockats - Bo Åkerström-Christer Ahnfeldt samt Jan-
Irvis Scheynius. 
För kommun : Nils Svensson - Bert Andersson och K-E Lindfors. 
Ale GK representerades av BN - HTP - LEM. Dagordningen 
upptog :    Fornlämningar 

Vägreservat 
Utfartsfrågan 

Länsantikvarien hade sin inställning klar, nämligen att den kulturhistoriska miljön med 
sina fornminnen skulle påverkas negativt om en golfbana anlades inom området. 
Christer Ahnfeldt, Vägverket, hävdade att man får invänta fastställandet av framtida 
Rv 45-s reservat. Infarten måste få en trafiksäker lösning innan en eventuell golfbana 
tas i bruk. Länstyrelsen (Gunnar Wockats) ville utvärdera de remissvar som inkommit 
innan samrådsyttrande avges. 

DEN 18 DECEMBER hölls årsmötet i Medborgarhuset, Alafors. Ett 50-tal medlemmar hade 
infunnit sig och valde K-E Lindfors till ordförande och Gerti Dillner till sekreterare 
för mötet. 
En utförlig information om projekt Kungsgården hade sänts ut tillsammans med 
kallelsen. 
Klubbens medlemsantal uppgavs till 1238 varav 931 aktiva. 643 personer var bosatta 
inom kommunen. 
Årsmötet beslutade avgifter for 1989 enligt : 
Medlemsavgifter :  Aktiv/passiv senior 400/200 kr. 

:  Aktiv/passiv junior 250/150 kr. 
Inträdesavgift sen/jun :  250/100 kr. 
Köavgift skall utgå med        :   100 kr per person och år. Klubbens tillgångar 
redovisades till 520.192 kr. Styrelsen för 1989 : Ordf. BN - HTP - LEU - Alf 
Johansson (AJ) - Dan Mattson 

(DM) - LEM - LJalv - LJa - GW. 
Suppleanter : Evert Gunnarsson (EG) - K-E Lindfors (KEL). 
Revisorer : E. Olsson - H. Wallberg. 
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EFTER ÅRSMÖTET hölls förberedande konstituerande s-möte med val av funktionärer. 
V. ordf.: LEU. Kassör: LEM. 
Sekr.    : HTP. Au      : BN. - HTP. - LEM. 

-  l  9  8  9  -  

DEN 10 JANUARI fortsatte det konstituerande s-mötet med val av funktionärer enligt: 
U/hcp: LEM. - MK: LJa.- Eko: LEM.- MAK: GW.- BK: LJalv (EG och DM 

behjälpliga) - JK: AJ (KEL behjälplig). 
Banprojektgrupp (BP) : Ordf. LJalv - HTP - LEU - LEM - BN. 
Mötet beslutade också att ÅP-s banförslag daterat dec. -88 skulle tas upp till 
diskussion. 
HTP fick i uppdrag att kontakta GGF och SGF för att om möjligt få ett bra tips om 

experthjälp gällande anläggning av golfbanor. 

DEN 6 FEBRUARI framhåller stadsarkitekten i ett yttrande till BOM. gällande lokalisering 
av golfbanan till Kungsgården, vad konsekvenserna skulle bli om den västliga Rv 45-
sträckningen skulle genomföras. 
Det nämns också att Göteborgsregionens Kommunförbund bildat en ledningsgrupp 
med representanter för berörda myndigheter, som har att utreda olika förslag till 
vägsträckning. 
Bortsett från tekniska och ekonomiska nackdelar med ett östligt reservat invid 
Frövetberget är detta det klart bästa och har också förordats av ett markägaresamråd 
i december -88. 
Det västliga förslaget, som förordats av Vägverket, här en mängd negativa effekter 
såsom avskärmning av Kungsgården och tätbebyggelsen norrut - inlösen av fastigheter 
- närheten till fornminnen - spoliering av 8 skisserade golfhål mm. Stadsarkitekten 
föreslår till slut att arbetsutskottet med tillstyrkan uttalar sig för det östliga förslaget. 

DEN 27 FEBRUARI sänder Länstyrelsen ett samrådsyttrande från sina interna instanser. 
Bedömningen är att Rv 45-s framtida reservat utgör det kvarstående hindret för 
golfprojektets genomförande. 
Kommunförbundet har gjort alternativa förslag till W-s västliga. Bland dessa finns 
ett östligt som ej skulle göra nämnvärt intrång i banområdet. W bedömer dock sitt 
förslag helt överlägset och det är att betrakta som ett riksintresse för 45-ans framtida 
utbyggnad. Vägverket har dock medgivit att det av dem förordade västliga 
reservatet kan få 
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användas för golfbanor tills att vägen skall anläggas. W är berett att ersätta 
uppkomna intrång på sedvanligt sätt d.v.s. bekosta flyttning av de tillfälliga golfhålen 
som lagts inom reservatet. 

DEN 8 MARS remmiteras golfklubbens hemställan, daterad 88-03-22, till BOM som 
beslutade att : 
- anta stadsarkitektens förslag till yttrande som nämndens eget. 
- tillstyrka lokaliseringen av banan till Alfhems Kungsgård enligt det reviderade 

förslaget. 
- avvisa Vägverkets förslag till framtida sträckning genom Alvhemsområdet. 
- föreslå upprustning av gamla Rv 45 avseende utfarter. 
- vägreservat för event. framtida utbyggnad läggs öster om Kungsgården i översikts 

planen. 
- föreslå kommunledningen att uppvakta landshövdingen i ärendet. 

S-MÖTET DEN 14 mars beslutade att Sigfrid Svensson (SS) skall erbjudas konsultjobbet for 
anläggning av banan. 

DEN 4 APRIL uppvaktade Ale kommun Länstyrelsen om bl.a. Rv 45-s framtida sträckning. 
Kommunens och golfklubbens bestämda protester mot den västliga vägsträckningen, 
som bl.a. skulle omöjliggöra golfprojektet, föranledde W att komma med förslag till 
alternativa lösningar. 
Sålunda föreslog W att klubben skulle utreda möjligheten att placera en 9-hålsslinga 
på markområdet SV om Kungsgården ner mot 45-an. Efter utvärdering av förslaget 
avvisades det som ej möjligt att genomföra. 

DEN 11 MAJ avger Länstyrelsen ett samrådsyttrande och förutsätter fortsatta kontakter 
med kommun - golfklubb och Vägverk. 

DEN 24 MAJ säger Länstyrelsen i ett preliminärt yttrande att kommunens östra alternativ till 
vägreservat eventuellt skulle kunna accepteras. 

DEN 25 MAJ hade BN - LEM en föredragning inför KSAU gällande allmän information-
finansiering - medlemsutveckling. 
Till samma dag hade BÄ kallat till ett möte i avsikt att få klarlagt vilka handlingar 
och underlag som ytterligare krävdes för att BOM skulle kunna behandla bygglovet 
den 6 sept. alt. 4 oktober 

BÄ kunde ej deltaga p.g.a. sjukdom. Närvarande vid mötet voro N. Björking - K.E 
Lindfors och Sigfrid Svensson. 
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DEN 6 JUNI beslutar Kommunstyrelsen att : 
- tillstyrka lokaliseringen till Kungsgården enligt det reviderade banförslaget. 
- föreslå W att nuvarande Rv 45 vid Alvhem upprustas ned avseende på utfarter 

m. m. 
- ett vägreservat för ev. framtida utbyggnad öster om Kungsgården inarbetas i 

kommunens översiktsplan. 
- kommun ser inga möjligheter att med direkta ekonomiska insatser kunna stödja en 

etablering av golfbanan. 

DEN 8 JUNI meddelar Länstyrelsen i ett samrådsyttrande att W samtycker till att 
vägreservatet förläggs omedelbart öster om Kungsgården. 

DEN 19 JUNI sammanträder Kommunfullmäktige (KF). Efter en livlig debatt tillstyrker KF 
etableringen av banan till Alfhems Kungsgård enligt KS förslag. Miljöpartiet -
Vänsterpartiet Kommunisterna - Kristdemokratiska Samhällspartiet anmäler reservation 
mot beslutet. 

DEN 28 JUNI kunde i en preliminär tidsplan utläsas att BOM kan förgranska bygglovet 
den 16 augusti. Vecka 34 skall Länstyrelsen ha erforderliga handlingar för att bygglov 
skall kunna beviljas den 4 oktober. 

DEN 22 AUGUSTI inlämnades ansökan om bygglov för 3x9 hål. En samrådsutställning 
visades i kommunhuset den 8 till 29 september. Handlingar utsändes till ett 30-tal 
instanser för yttrande. 

DEN 11 SEPTEMBER infordras anläggningsofferter på 18 hål. De av SS uppgjorda 
specifikationerna ligger som underlag för de 5 företagen som tillfrågades. Dessa voro 
: Skånska - NCC - Lastbilscentralen, Älvängen - Bengtsson, Herrljunga - Gårda Johan 
AB. 

DEN 16-17 SEPTEMBER hade styrelsen planeringskonferens på Hesta Värdshus, Gislaved 
Nästa års verksamhet och budget planlades. 

HÖSTEN -89 ägnades mycket tid åt att få fram en realistisk kalkyl för banbygget. Inklusive 
erforderliga maskiner - bevattning och projektledning slutade beräkningarna på i runt 
tal 10 milj. kr. Finansieringen förutsattes ske medelst räntefria medlemslån och 
upplåning i bank. 
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PÅ SENHÖSTEN togs frågan om tillfartsvägen till Kungsgården upp. Grannfastigheten rn.fi. 
hade i remissvar uttryckt sin motvilja dels mot de förändringar som måste göras och 
dels mot den framtida, ökande trafiken på uppfartsvägen till golfbanan. Man 
förordade en ny tillfartsväg, en upprustning av en samfälld gärdesväg med 
sträckning öster om Göta Motell och över bergsplatån ner mot Kungsgården. 
Vägförslaget granskades av N. Björking - GF-konsult och HTP. GF-konsults kalkyl 
pekade på en kostnad av ca. 1,5 milj. kr exkl. asfaltbeläggning. Kostnaden och en 
för golfklubben oatraktiv infart gjorde att klubben bestämt avböjde förslaget. 

DEN 33 OKTOBER fick klubben ett skriftligt erbjudande att köpa Alfhems Kungsgård. 
Skogsskiftet på Risveden ingick. Erbjudandet gällde t.o.m. juli -90. 

DEN 4 OKTOBER beslutar BOM att avvakta resultatet av utställningen och utvärdering av 
remisser samt redovisning av ev. miljöeffekter som golfbanan kunde förorsaka. 
Därefter skulle BOM ta ställning till bygglovsfrågan. 

PÅ S-MÖTET DEN 10 OKTOBER rapporterades att medlemsantalet överskridit 1200. 

DEN 12 OKTOBER hade Länstyrelsen kallat till sammanträde i Vänersborg och representer-
ades av Lars Holmen - P. Söderström - B. Åkerström - P. Lindholm och C. Ahnfeldt. 
Från kommun deltog B. Andersson - N. Björking och klubben representerades av BN -
HTP - SS. Diskussionspunkter : 

1. Fornlämningar. 
Länsantikvarien var inte beredd att yttra sig i bygglovsfrågan förrän 
Riksantikvarieämbetet, Kungsbacka, hade undersökt vissa delar av banområdet. 
Kostnaden hade beräknats till 50.000 kr som klubben får betala. BÅ återkommer v 42 
om kostnad och leveranstid. 
BÅ hade också en ganska livlig diskussion med Bert Andersson angående kultur-
historiskt värdefull miljö, gårdsplaner, gärdesgårdar trädväxt och skyltning inom 
banområdet. 
Länsantikvarien avslutade med att han ej kunde stoppa projektet. Problem kunde 
emellertid uppstå med fornlämningarna som kan påfordra utgrävningar och 
kostnaderna härför kunde lätt springa upp i miljonbelopp. 

2. Vägreservat. 
Länstyrelsen hade med stöd av 12 kap., 4:de § plan- och bygglagen beslutat att lov 
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och förhandsbesked inom vägreservatet för Rv 45 skall underställas Länstyrelsens 

prövning. 
Christer Ahnfeldt påpekade att reservatet öster om Kungsgården sträcker sig 100 m 

åt båda sidor om vägbanans mitt. En geoteknisk undersökning måste till och den 

kommer att utföras av Ale kommun i samråd med W. 

3. Utfarts vägen. 
BÄ framhöll att ett flertal sakägare hade protesterat mot utfartsförslaget via Gläntevi. 
Om det ej blir någon exploatering av mark i Gläntevi återstår endast det gamla 

alternativet att bygga om nuvarande utfart vid Rv 45. 
P.  Lindholm  framhöll  att  W ser mycket positivt på  en samlad lösning  av 

utfartsfrågorna i Alvhem och kan på sikt deltaga i kostnaderna. 
C. Ahnfeldt ansåg att kommun måste lämna garanti för att någotdera av alternativen 

kommer att genomföras. Denna garanti skulle klart framgå i bygglovet för golfbanan. 

DEN 20 OKTOBER tecknades förlängning av ramavtal med Elsa Berg gällande fram till 91-
01-01. 

DEN 2 NOVEMBER hade BN - HTP - LEU - LEM - LJalv ett sammanträde med kommun 
som representerades av S. Pettersson - R. Henningsson - N. Björking. Av 
diskussionspunkterna kan nämnas hur tidsfördröjningen av bygglovet kunde 
elimineras. 
Kommunen lovade att bistå med vissa ekonomiska lösningar bl.a. borgenförbindelse 
för klubben. 

DEN 6 NOVEMBER meddelade Riksantikvarieämbetet, Kungsbacka, att de omgående 
sänder BÅ en specifikation och ett takpris på de beordrade provgrävningarna. 

DEN 13 NOVEMBER tecknades avtal med JW Golf AB angående arrende av drivingrange 
och kafeteria fram till l okt. -90. 

DEN 20 NOVEMBER sänder Länstyrelsen beslutet om de utgrävningar som skall utföras 
innan bygglov kommer att tillstyrkas. 

DEN 28 NOVEMBER lämnar konsultföretaget GF den av klubben beställda värderingen av 
Kungsgården. 

DEN 29 NOVEMBER sammanträffade HTP med Gundela Lindman som var ansvarig för 
utgrävningarna. Hon hade just lokaliserat ett nytt fornminne, en boplats. Fyndet låg 
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utgrävningarna. Hon hade just lokaliserat ett nytt fornminne, en boplats. Fyndet låg 

där 3:1 green skisserats. Inga problem behövde uppstå då bansträckningen lätt kunde 

ändras. 
Det förtjänar omnämnas att Gundela L. var tillmötesgående och behjälplig med 

möjliga lösningar för projektets genomförande. 

DEN l DECEMBER tecknades förlängning av ramavtal Kungsgården och för Rödkroken 1.15 
och 1:17. 

DEN 10 DECEMBER hade klubben årsmöte i medborgarhuset, Alafors. De ca. 60 
mötesdeltagarna valde Bent Nissen till ordförande och H-T Paterson till sekreterare 
för mötet. 
Klubbens   medlemsantal   uppgavs   till   1238   varav   931   aktiva.   643   pers   var 
kommuninvånare. Årsmötetet beslutade avgifter enligt 

Medlemsavgift: Aktiv sen/jun = 600/300 kr. 
Medlemsavgift: Passiv sen/jun = 200/100 kr. 
Inträdesavgift  : Senior aktiv/passiv  = 250 kr. 
Inträdesavgift  : Junior aktiv/passiv  = 100 kr. 

Köavgift per person = 100 kr. 
Greenfee för korthålsbanan = sen/jun 40/20 kr per dag. 
Styrelsen lämnade en utförlig redogörelse för de hinder som låg i vägen för bygglov 
och som måste undanröjas. 
Mötet godkände styrelsens förslag att ta ut ett dellån å 6000 kr till senast den 2:e 
februari. Pengarna skall sättas in på spärrat konto och får ej användas förrän nytt 
medlemsmöte beslutat att banbygget skall startas. Blir det avslag skall dellånen 
återbetalas omedelbart. B. Nissen valdes till ordförande för 1990. 
Styrelsens sammansättning blev : BN - LEU - HTP - AJ - EG - LME - LJalv - Jan 
Ekberg (JE) - DM. 
Suppleanter: KEL - Hans Åström (Hå). Revisorer : E. 
Olsson - H. Wallberg. Valnämnd : O. Setterberg - A. 
Lundström - E. Jaldelid. 
Årets resultat redovisades till - 63.059 kr. och eget kapital minus skulder angavs till 
457.133 kr. 

Efter årsmötet hölls konstituerande s-möte och funktionerna fördelades : Sekr. HTP -
v ordf. LEU - kassör LEM. Ovanstående + BN ingår i Au. 
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Banprojektgrupp (BP) : Ualv ordf. - LEM - LEU - BN - HTP. 

DEN 15 DECEMBER kommer Gundela Lindmans arkeologiska utredning. Den är en mycket 
intressant läsning som dokumenterar alla hittills kända fornfynd i området. 
Utredningen finns med som bilaga till denna skrift. 

- 1990- 

DEN 16 JANUARI utarbetades en tidsplan med sikte på att bygglov skulle kunna beviljas den 
7 april. Extra medlemsmöte skulle i så fall kunna hållas den 18 eller 19 april, 
förutsättningarna var dock att en rad återstående hinder hade åtgärdats i tid. 

DEN 24 JANUARI besöker BN och HTP länsantikvarie Bo Åkerström på Länstyrelsen i 
Vänersborg. BÅ var på ett synnerligen gott humör och han ansåg att de gjorda 
undersökningarna visade att endast smärre ändringar behövde göras i banskisseringen. 
En fornlämning hade påträffats vid hål 3:4 i en s.k. husbehovstäkt för sand. 
Hämtningen måste upphöra. Ovanstående bekräftades i brev daterat Vänerborg 90-02-
01. 

DEN 5 FEBRUARI lämnade konsultföretaget GF sin geologiska undersökning som skall 
ligga till grund för infiltrationsanläggningen när den blir aktuell att utföra. 

DEN 22 FEBRUARI tecknades avtal med ägarna till Ale Ramstorp 2:7 och 3:5 gällande 
klubbens nyttjande av till- och utfartsvägen till Kungsgården. 

DEN 27 FEBRUARI tecknades avtal mellan Ale Kommun (S.Pettersson - R.Henningsson) och 
Ale GK (BN - HTP) angående tillfartsväg, enskild avloppsanläggning, anslutning av 
väg till Kungsgården med infart från Rv 45 och möjligheten för kommunens 
fritidsverksamhet på golfklubbens övningsfält under juni - augusti. Avtalet 
godkändes av kommunfullmäktige den 28 maj. Avslag yrkades av Moderata 
Samlingspartiet och Vänsterpartiet Kommunisterna. 

DEN 28 FEBRUARI uppmanade stadsarkitekten klubben att söka bygglov för 2x9 hål. 
Därmed var den tidigare ansökan om 3x9 hål, daterad 89-08-22, annulerad. 

DEN 5 MARS meddelade Planenheten, Länstyrelsen, i ett samrådsyttrande att hindret 
gällande fornminnen var avklarade. Vägverkets kompletterande undersökningar, 
utöver det som tidigare redovisats, visade 

19 



att det av Kommunen förordade östra alternativet till Rv 45-s sträckning blir 15-20 

milj. kr dyrare än det västliga som W förordat. Detta beroende på erforderliga 

grundförstärkningar och en längre vägsträcka. 
En mindre förskjutning västerut av det östliga förslaget har visat sig vara en möjlig 

lösning. 
W godtar ej att golfbaneområdet sträcker sig öster om vägreservatet. Skulle så 

påyrkas fordrar Länstyrelsen en återgång till det ursprungliga västra, som enligt 
golfklubbens utredning skulle omöjliggöra projektet. 

DEN 7 MARS behandlar BOM ansökan om bygglov. Inledningsvis redogörs för hur hindren 
successivt eliminerats under åren lopp. Att avtal tecknats mellan kommun och 
golfklubb gällande utfart till Rv 45 och kommunens rätt till begränsad 
fritidsverksamhet på banan och slutligen nämndes att avtal tecknats med fastigheterna 
Ale Ramstorp 2:7 och 3:5 gällande vägen till banan. BOM beslutar om bygglov 
enligt 8:2 PBL och att: 
-underställa beslutet Länstyrelsens prövning enligt deras begäran 89-09-28. -råd 
kommer att meddelas i särskilt beslut enligt ML:s 39 §. gällande anvisningar av 
gödnings- och bekämpningsmedel. 

DEN 3 APRIL beslutade styrelsen att klubben skall hyra en lokal i Älvängen att utnyttjas 
för styrelse- och kommittéarbete. 

DEN 6 APRIL antas Gårda Johan AB till entrepenör för banbygget 2x9 hål. 

DEN 12 APRIL fick klubben ett förnyat erbjudande att köpa Kungsgården. Erbjudandet 
avvek från tidigare bl.a. i att tillträdelsedagen var satt till senast l juli -92. 

I MITTEN AV APRIL fick klubben en kompletteringsvärdering till den tidigare gjorda 
gällande Kungsgården. Båda värderingarna utfördes av GJ-konsult. 

DEN 17 APRIL tackade klubben nej till förvärvserbjudandet av orsaken att ekonomiska 
resurser saknades. 

DEN 19 APRIL meddelade Handelsbanken att klubben är godtagen som låntagare. Banken 
kan lämnade ett byggkreditiv på max. 5 milj. kr. Ett långfristigt lån efter byggtiden 
beviljas till max. 3 milj. kr. Lånen kräver kommunal borgen. 
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DEN 20 APRIL söker klubben kommunal borgen. 

DEN 8 MAJ beslutade styrelsen att extra medlemsmöte skall hållas den 31 maj. Beslut skall 
tagas om banbygget skall startas. 

DEN 11 MAJ tecknades ett 30-årigt arrendekontrakt mellan ägarna till Kungsgården, 
Bengt o. Rolf Frössling och Ale Golfklubb (BN - HTP) gällande tiden 1990-01-07 till 
2020-06-30. 
Avgiften utgör 2200 kr/har åkermark och 450 kr/har ängs- och skogsmark. För s.k. 
försvårande brukning av restmark skall betalas 1100 kr/har. Totala arrendet utgör 
140.000 kr/år och årlig uppräkning med 80% av K-index. 

DEN 20 MAJ invigdes korthålsbanan med välkomsttal av Bent Nissen och öppnings-
anförande av kommunalrådet Sven Pettersson. Mycket folk hade samlats och 
uppskattningen var stor. 

DEN 31 MAJ hölls extra medlemsmöte i Medborgarhuset, Alafors. De ca. 110 
mötesdeltagarna valde K-E Lindfors till ordförande och H-T Paterson till sekreterare 
för mötet. 
Deltagarna fick en utförlig redogörelse för de ingångna markarrendena samt andra 
avtal som slutits bl.a. med Kommun. 
Det klargjordes också att banan kommer att byggas i två etapper d.v.s. 9 hål åt 
gången. Detta för att komma under 5 milj. kr i anläggningskostnad och som då befriar 
klubben från den nyinförda 30%- iga investeringsskatten. Mötet hade en del frågor 
såsom : 

- är medlemslånet 13.000 kr realistiskt? 
- hur stort blir lånet för medlemmar som kommer in senare än -90? 
- ingår det byggnader i arrendet? 

Styrelsen redogjorde också för kostnadskalkylen 2x9 hål med bevattning av teé och 
greener samt anskaffning av erforderliga maskiner. Investeringen beräknades uppgå 
till 11.1 milj. kr. Finansieringen skall göras med medlemslån. 750 seniorer å 13.000 
kr gör 9.75 milj. Mellanskillnaden får täckas upp lånevägen. Mötet beslutade att : 
- 2x9 hål skall byggas. 
- styrelsen får låna upp max. 5 milj. kr kortsiktigt och max. 1.3 milj. långsiktigt. 
- medlemslånet skall vara 13.000 kr för seniorer som intagits 1990 eller tidigare. 

I ett fyllnadsval till valberedningen togs Tommy Abrahamsson in med 3 års mandattid. 
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Stor publik, vid invigningen av korthålsbanan den 20 maj 1990. 
 

 
 

 
Kommunalrådet Sven Pettersson klipper bandet efter invigningstal under 

överinseende av Bent Nissen. 
 
 



 

Bent Nissen gör invigningsslaget 

 

Pro Johan Wittboldt håller golfclinic under stor uppskattning av publiken 



 

Ett arbetsamt gäng som i belöning får spela den första rondan på korthålsbanan -90. 

 

Flitigt deltagande på damdagarna. 



DEN l JUNI upprättades ett avtal mellan klubben och KMS-Konsult (Sigfrid Svensson) 
angående uppdrag omfattande projektledning for 2x9 hål inkl. övningsfält. 

DEN 11 JUNI startades anläggningsarbetena med "spaden i jorden" som hölls av N. Björking 
- B. Nissen - SJ. Ström(GJ.AB). Övriga deltagare var LJalv - HTP - SS - B. 
Nordgren(GJ.AB) samt ett antal journalister från lokalpressen. 

DEN 16 JUNI infordrades offerter på bevattningsanläggningen. Firma S 48 antogs som 
entrepenör. Kostnad l.Smilj. kr exkl. moms. 

DEN 31 JULI tecknade klubben arrendekontrakt med del av fastigheten Alfhem 1:2, ägare 
Elsa Berg, på en tid av 30 år. Avgifter per hektar är lika Kungsgårdens. 

DEN 7 AUGUSTI beslutade styrelsen att årsmötet skall hållas 2 december. 

DEN 31 AUGUSTI TILL 2 SEPTEMBER höll styrelsen planeringsmöte på Tanumstrand för 
uppgörande av aktivitets- och budgetplaner gällande -91. 

DEN 6 SEPTEMBER lämnade TGB offert på eventuella, erforderliga brunnsborrningar. 

DEN 24 SEPTEMBER. En 30%-ig investeringsskatt har tillkommit under året. Den gäller 
för investeringsobjekt över 5 milj. kr. För att undvika denna pålaga delades 
banprojektet upp i två delar om vardera 9 hål. Skattemyndigheten i Vänersborg 
meddelade i skrivelse den 3 oktober att ärendet skulle behandlas som två objekt vilket 
gjorde att investeringsskatten ej drabbade klubben. 

DEN 30 SEPTEMBER tecknades avtal om banskötsel mellan klubben och bröderna Bengt 
o. Rolf Frössling. Avtalet omfattar tiden 90-10-01 till 91-12-31. 

DEN l OKTOBER tecknades arrendekontrakt mellan klubben och Rolf Frössling, ägare till 
Ramstorp 1:15. Avtalet gäller del av tomt för anläggande av vattenreservoar och är 
giltigt 30 år. 

DEN 16 OKTOBER får klubben ett muntligt igångsättningstillstånd för de sista 9 hålen som 
påbörjas. 
Styrelsen beslutade att brunnsborrning ej skulle företas under året. Däremot skulle 2 
filterbrunnar grävas som förhoppningsvis kommer att Mara vattenbehovet. 
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”Spaden i jorden” den 11 juni 1990. Från vänster: Sigfrid Svensson, S.I. Ström, Bent Nissen, Nils 
Björking, Lennart Jalvemyr och H‐T Paterson.  

 

 

Minnesgåvan överlämnad. 

 



 

Jan Ekberg och Rolf Frössling. 

 

 

Klubbmästaren 1990 Thomas Svensson tar emot priset av SK‐s ordf. Lars‐Erik Ulin 



 
En glad traktorförare trots omvälvningar i naturen. 

 
Alfhem Kungsgårds sista kossor. 



 

 

Hösten -90 var det full fart på anläggningsarbeten för de första 9 hålen 

 

 



 

 
Intervjuoffer för Blickpunkt Ale (Media Laget AB)nov.-90, 
Bent Nissen (ordf. -87 till  -- ) och Hans-Thore Paterson 
(sekr.-86 t.o.m.-91)har varit med från starten 1985. 

Inspektionsrond på ny 
anlagd bana med 11-an 
green i bakgrunden. 
Stående H-T Paterson 
och Sigfrid Svensson. 
Rolf Frössling och 
Lennart Jalvemyr knä-
böjer . 



DEN 2 DECEMBER hölls årsmötet som vanligt i Medborgarhuset, Alafors. 96 medlemmar 
hade infunnit sig och valde K-E Lindfors till ordförande och H-T Paterson till 
sekreterare för mötet. Antalet medlemmar uppgavs vara 800 varav 551 seniorer. 489 
personer var bosatta i kommunen och utgjorde ca. 2 % av invånarna. 

Årsmötet godkände styrelsens förslag till avgifter enligt : 
- Medlemslån för nya seniorer -91 : 9.000 + 6.000 = 15.000 kr. 
- Medlemsavgift: Aktiv senior = 1.600 kr. 

Aktiv junior 18-20 år = 900 kr. 
Aktiv junior 13-17 år = 600 kr. 
Aktiv junior     -12 år = 400 kr. 
Passiv alla kategorier = 300 kr. 

- Greenfee för korthålsbanan 50/30 kr per dag sen/jun. 
Följande nya avgifter infördes: Förseningsavgift, reducerad avgift för familj, halverad 
medlemsavgift fr.o.m. 91-09-01. 

Bent Nissen valdes till ordförande för 1991. 
Styrelseledamöter: HTP - LEU - AJ - EG - KEM - LJalv - JE - Hans Åström(Hå). 
Suppleanter: Tomas Ahlkvist(TA) - Inger Sjölund(IS). 
Revisorer: E. Olsson - H. Wallberg. 
Valnämnd: L-E Jaldelid - T. Abrahamsson - Gerd Elfving. 
Årets resultat redovisades till 175.631 kr. Summa skulder och eget kapital uppgavs till 
4.467.987 kr. 
Göteborgs Golfförbund uppmärksammade och delade ut plakett i silver till H-T 

Paterson för deltagande i 10 års styrelse- och kommittéarbete. B. Nissen tilldelades 

plakett i brons för 5 års styrelse- och kommittéarbete. 

Efter årsmötet hölls konst, s-möte där funktionerna fördelades : V.ordf. LEU - sekr. 
HTP - kassor LEM. Ovanstående + BN ingår i AU. 

DEN 17 DECEMBER besattes kommittéerna med ordf. enligt : 
Eko    : LEM DK (damkommitté)    : IS. 
JK      :AJ BK :JE. 
MAK : TA RK(redaktionskomm.): Ka. 
MK    : EG BP(banprojektgrupp) : LJalv - LEM - HTP - LEU BN. 
SK     :LEU KK(klubbkommitté)   : LJalv. 
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-1991- 

DEN 11 JANUARI ansökte klubben om bygglov for förrådsbyggnad i anslutning till den 
slutgiltiga drivingrangen. BOM beviljade tillfälligt lov den 30 januari som gäller 
t.o.m. 96-01-31. 

PÅ S-MÖTET DEN 5 FEBRUARI rapporterades bLa. att förrådsbyggnaden var på plats och 
kommer att färdigställas med frivillig arbetskraft. 
Arbetsdagarna hade hittills i huvudsak använts till röjningsarbeten. I snitt hade ett 35-
tal pers/dag deltagit under JE-s ledning. Ett bra och omfattande arbete hade utförts. 

PÅ VÅRKANTEN tecknades avtal mellan klubben och JW Golf gällande juniorträningen för 
säsongen -91. 

DEN 7 MARS beslutade s-mötet att en redaktionskommitté skulle bildas med Hå som 
ordförande. Avsikten var att starta upp ett medlemsblad för utgåva några gånger 
årligen. 

DEN 19 MARS presenterade BP/BK ett förslag till inköp av erforderliga maskiner. Styrelsen 
godkände förslaget den 8 april. 

DEN 31 MARS öppnades korthålsbanan för säsongen. 
Stora banans resterande greener beräknades vara Mara för sådd april - maj. 
Rapporterades om fortlöpande, stora insatser av frivilligt arbete med röjning och 

stenplockning. 
Klubbens totala upplåning var 1.3 milj. kr. 

DEN 17 APRIL tecknades avtal mellan Greenab AB, Hovas, gällande konsultuppdrag för 
banans skötsel -91. 

PÅ BYGGMÖTE DEN 25 APRIL beslutades att bevattningsanläggningen skall provköras v 
16 då pumpstationen är inkopplad. 
Styrelsen beslutade att krypven skall användas för greenerna. Stenplockning pågår 
och samtliga fairways beräknas vara färdigsådda i slutet av maj. Ansvarsfrågan för 
åtgärdande av erosionsskador skall tas upp mellan parterna. 

BP-MÖTET DEN 10 MAJ behandlade bl.a. busk- och trädplantering på 18-hålsbanan. En av 
SS infordrad offert pekade på en kostnad av ca. 50.000 kr + moms. Mötet beslutade 
att offert också skulle inhämtas från lokal trädgårdsmästare samt att plantering skulle 
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Rördragning för bevattning. Kungsgårdens byggnader i 
bakgrunden. 

 
Hela året -91 pågick intensiva, frivilliga arbets-
insatser. Här samling för träd- och slyröjning. 



ske i två etapper.    
Några dagar senare offererade Thunbergs Handelträdgård, Sköningared, växter till en 

kostnad av 10.000 kr + moms. Styrelsen beslutade om inköp den 15/9 och att 
planteringen skulle göras med frivilliga insatser under hösten -91 och våren -92. 

DEN  14 MAJ beslutar styrelsen att anlita E. Petersen, f:a J & W, som kvalifiserad 
besMmngsman förban- oc^\>evattiimgsaiifåggi^ W.WÄi^ -v moms. 
Rapporterades att medlemsrekryteringen var kärv. Antalet medlemmar var 676 varav 
481 seniorer. 

DEN 17 MAJ besökte SGF-s bankonsulent Lars Hallen Kungsgården och gav en del 
intressanta synpunkter och råd. 

UNDER SENVÅREN OCH SOMMAREN ägnades mycket arbete åt rekrytering av 
medlemmar. Årets första "öppna hus" gick av stapeln den 25 - 26 maj med ambitiösa 
aktiviteter i programmet. 

DEN 12 JUNI diskuterades bl.a. Stig Winstedts, Alvhems Västergård 2:9, krav på 
golfklubben. SW ansåg att klubben var skyldig att hålla öppen den gärdesväg som 
sträcker sig norr - söder om det gamla, samfällda grustaget beläget norr om Lilla 
Alvhem. 
Klubben hävdade att takten hade sinat för många år sedan och att inget grus fanns att 
hämta. 
Klubben avvisade kravet och ansåg att "bevisbördan" låg hos kärandesidan. 

UNDER JUNI OCH AUGUSTI gjordes en rad besiktningar av banarbeten. Vid samtliga 
tillfallen deltog E. Petersen, J&W Golf Design. 
Sålunda gjordes slutbesiktning den 19 juni av markarbeten och sådd av 18 hål, 
puttinggreen och drivingrange. Klubben representerades av LJalv-R. Frössling. För 
Gårda J. deltog B. Nordgren och P. Änder. 

DEN 14 AUGUSTI beslutade styrelsen att : 
- årsmötet skall hållas den l alt. 12 december. 
- en utredningsgrupp för anställnings- och personalfrågor tillsättes enligt: BN - HTP 

LJalv 
- planeringsmöte gällande 1992 års budget och aktiviteter skall hållas på Vara- 

Bjertorp den 14-15/9. 
Rapporterades att medlemsantalet var 715 varav 504 seniorer. 
Klubbens saldo är -592 tkr. 
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Vilket träd står på tur? 

 

 
Stenplockning på nuvarande 10-ans fairway. Rödkrokens 

byggnader i fonden. 



 

  

 

Damerna i väntan på träningspasset. 

L-E Ulin i glatt samspråk med 
vår Pro, Johan Wittboldt, 



DEN 15 AUGUSTI utfördes slutbesiktning av markarbeten och sådd av dnvingrange samt 
hål 6-7-13-14-15. Samma dag gjordes efterbesiktning av de den 19/6 slutbesiktigade 
arbetena. Klubbens representant var HTP och entrepenörens P.Ander. 

DEN 16 AUGUSTI slutbesiktigades den automatiska bevattningsanläggningen och från 
klubben deltog R. Frössling samt från entrepenörens sida C-G Aldén. 

DEN 31 AUGUSTI öppnades 9 hål för spel vilket uppskattades mycket av medlemmarna. 

PÅ S-MÖTET, VARA-BJERTORP, DEN 15 SEPTEMBER rapporterades att : 
- besiktningar av ban- och bevattningsanläggarna hade gjorts. 
- Återstående efterbesiktningar skall avklaras mellan klubb och entrepenör. 
Förslaget till 1992 års avgifter diskuterades livligt. 

DEN 8 OKTOBER behandlades styrelsens förslag till årsmötet gällande budget och avgifter. 
Styrelsen beslutade att utreda kostnad för P-plats i anslutning till nya rangen. Hål 
5-9 skall hållas öppna så länge vädret tillåter. Klubbens saldo är -1203 tkr. 

I NOVEMBER tecknades avtal mellan Ale GK och Greenab AB gällande greenkeepertjänster 
för säsongen -92. 

VID S-MÖTET DEN 19 NOVEMBER beslutades att: 
- information gällande golfspelet på Kungsgården skall sättas på pränt och distribueras 

till den närmaste ortsbefolkningen. 
- korthålsbanan hålles öppen under vintern med provisoriska greener. 
- invigningen av 18- hålsbanan skall bli den 13 juni -92. 
Rapporterades att medlemsantalet var 739 varav 517 seniorer. 
Slutavräkningen med Gårda Johan AB blev 5.88 milj + lagstadgad moms. 
Klubbens saldo var -1.265 milj. kr. 

DEN 23 NOVEMBER tecknades avtal med JW Golf AB gällande tränar- och 
rangeverksamhet for tiden 920401 - 931031. 

ÅRSMÖTET HÖLLS DEN l DECEMBER i Medborgarhuset, Alafors. 
84 medlemmar hade infunnit sig och de valde Gunvor Hultqvist till ordförande och 
H-T Paterson till sekreterare for mötet. Rapporterades att rekrytering av medlemmar 
går trögt. Styrelsens förslag till årsmötet gällande medlemsavgifter var : 
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Ä/M - sambo (seniorer) = 4.000 kr 
Aktiv    senior = 2.200 kr 

vpl = 1.100kr 
junior  19-21 år = 1.100 kr 

16-18 år =    900 kr 
13-15 år =    700 kr 
-12 år =    400kr 

Familjeavgift (junior t.o.m. 21 år)= 5.200 krAndrå avgifter och medlemslån föreslogs 
oförändrade från föregående år. 

Vidare   föreslog   styrelsen   att   medlemskap   för   korthålsbanan   skulle   erbjudas 
intresserade. Spelrätten anslutes ej till SGF och berättigar ej till greenfeespel på Ale 
GK eller andra SGF-anslutna banor. Avgifter:         Räntefritt lån (fr.o.m. 22 År) = 
2.000 kr. Spelavgift alla kategorier        = 1.000 kr. Årsmötet godkände förslaget. 
Bent Nissen valdes till ordförande för 1992. Styrelseledamöter för -92: LEU - Hå - 
Lena Pettersson(LP) - HTP - IS - LJalv - AJ - 

JE. 
Suppleanter: Ulrik Lindberg(UL) - O Setterberg(OS). 
Revisorer: E Olsson - H Wallberg. 
Valnämnd: Tommy Abrahamsson - Gerd Elfving - Merja Forsäng. Årets resultat 
redovisades till -39.624 kr och summa skulder och eget kapital uppgavs till 8.779.730 
kr. 
Några enskilda förslag hade väckts och mötet gav styrelsen mandat att handlägga 
ärendena. 
En överraskning på årsmötet var att en enskild medlem väckte motförslag till 
valnämndens förslag till omval av en styrelsemedlem. Efter sluten omröstning segrade 
valnämnden med 50 mot 32. 

Efter årsmötet hölls ett konstituerande styrelsemöte som valde följande funktionärer 
: V ordf. LEU - sekr. Hå - kassör vakant t.v.(den 10 mars åtog sig LP uppdraget). I 
arbetsutskottet ingick ovanstående + BN. 
Mötet tillsatte en arbetsgrupp, HTP - Hå - T Elfving, med uppgift att förenkla 
administration och bankrutiner med sikte på att få ut bästa möjliga ränta. 

27 



 

Ale Golfklubbs styrelse för 1992. 
Nedre raden från vänster: Ulrik Lindberg, Hans-Thore Paterson, 
Bent Nissen, Lärs-Erik Ulin, Alf Johansson. 
Övre raden: Lennart Jalvemyr, Inger Sjölund/ Hans Åström, 
Jan Ekberg/ Olle Setterberg. Lena Petersson ej med på fotot. 

 

  

En vintrig säsongstart den 4 
av århundradets varmaste och

april. Efterföljdes 
soligaste sommar. 



- l 9 9 2  - 

PÅ S-MÖTET DEN 8 januari beslutades bl.a. att : 
- invigning av 18-hålsbanan skall ske 13 juni. 
- efterhöra möjligheten att få hjälp av Eleonor Frössling med vissa 

administrativa rutiner. 
- HTP organiserar senior H/D sektion för event. deltagande i GGF-serien 1993. 
Rapporterades att medlemsantalet var 717 varav 496 seniorer. 

AU-MÖTE DEN 16 FEBRUARI. JE hade utrett att det blir väsentligt billigare att anställa 
banarbetare än att anlita B/R Frössling AB. IE hade också anmält sitt intresse för 
tjänst som banchef. HTP och LJalv fick i uppdrag att utreda frågan och komma med 
förslag. 

PÅ AU-MÖTET DEN 25 FEBRUARI beslutades att klubben skall ansöka om medlemskap 
i Skogs o. Lantarbetsgivareförbundet (SLA). 
Rapporterades att klubben kan få hjälp av beredskapsarbetare utan kostnad i den mån 
kommun kan erbjuda sådan arbetskraft. Uppdrogs åt HTP att ta reda på klubbens 
skyldigheter vid sådan anställning. 

S-MÖTE DEN 3 MARS. Lena Petersson(LP) åtar sig kassörskapet och ingår i Au. 
Rapporterades att : 
- förberedelserna till invigningen den 13/6 pågår planenligt. 
- annons i Platsjournalen resulterat i många sökande som banarbetare. 
- Sven Lind, SLA, har kontaktats för ett sammanträffande. 
- medlemsantalet är 707 varav 508 seniorer. 
- kringutrustning till banan skall anskaffas enligt budget. 
- korthålsbanan beräknas öppnas den 4 april och att 13 hål på stora banan öppnas i 

mitten av april om vädret tillåter. 
- låneskulden uppgår till 450.000 kr. 
- träningsläger för juniorer genomförs under april. 
Beslutades att : 
- BN - HTP - Ljalv deltar i möte med B/R Frössling angående anställning som 

banarbetare. 
- medlemskommittén kontaktar medlemmar som ej betalat årets avgifter. Blir 

samtalet resultatlöst skall skriftlig påminnelse skickas ut. 
- JK har totala ansvaret för sponsring av korthålsbanan. 
- godkänna en merkostnad å 50.000 kr. för klubbstuga och P-plats. 
- inget "öppet hus" genomförs på våren. 
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S-MÖTET DEN 10 APRIL beslutade att: 
- BN - OS - UL och representant ur DK skall organisera invigningen. 
- från 1/5 skall om möjligt anställas tre beredskapsarbetare (kostnadsfritt for klubben) 

för banarbete. 
- LP - Hå tar fram förslag till seniorer som vill byta sitt medlemskap i annan klubb 

till medlemskap i Ale GK. 
- Thorstensson + LBC, Älvängen, antas till entrepenör för P-platsen. 

Rapporterades att : 
- BN - HTP - LJalv har diskuterat anställningsförhållande med B/R Frössling 

gällande banarbete och eventuella tjänster. 
- Gruppen har sammanträffat med Lennart Davidsson, SLA, Malmö. 

Arbetsgruppen får mandat att teckna anställningsavtal. 
- antalet medlemmar är 716 varav 497 seniorer. 
- 23 seniorer får påminnelsebrev om obetalda avgifter. 
- 18-hålsbanan har klassats till par 72 och SSS 72 från gul tee. 
- kassan är +670.000 kr. 
- skattemyndigheten ej kräver moms på hyran som klubben betalar för utrymmen på 

Kungsgården. 
- tillfälligt bygglov har beviljats for nya klubbstugan och P-plats. 
- brunnsborrningen är klar och vatten indraget i klubbhuset. Intensiv, frivillig 

arbetsinsats pågår för färdigställande. 
- erbjudande till arrendering av cafeterian är utannonserad. 
- redaktör för klubbtidningen sökes för att få ut nästa nummer under hösten. 

S-MÖTET DEN 19 MAJ beslutade att : 
- bollränna gäller for 18-hålsbanan. 
- JE förhandlar om inköp av en demonstrationskörd greenklippare. Au får mandat att 

besluta. 
- förslaget till "övergång från annan klubb" godkändes efter vissa justeringar. 
- Björn Ljungqvist fungerar som redaktör tills vidare. 
- enligt SGF och GGF-s rekommendationer tillåter ej Ale GK greenfeespel för 

medlemmar i Björklidens GK. 
Rapporterades att : 
- invigningsarbeten pågår. 
- Bengt och Rolf Frössling har anställts som banarbetare. Tre beredskapsarbetare 

sökes. 
- medlemsantalet är 692 varav 483 seniorer. 
- utbildningsprogrammet GK 90 planeras att införas hösten -92. 
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- slutplantering av växter startar måndagen den 25 maj. 
- 9 hål av 18 öppnades den 6 maj och ytterligare 4 hål den 9 maj. 
- den av DK framtagna informationen till banans närboende har sänts ut v 217. 
- klubbens låneskuld uppgår till 596.000 kr.- 

I SLUTET AV APRIL tecknades anställningsavtal med Bengt och Rolf Frössling. Avtalen om 
tidsbegränsad anställning omfattar tiden 920501 - 921130. 
Vidare överenskoms att B/R Frössling skulle inkomma med spec. uppgifter om 
kostnader för andra ev. tjänster som klubben behöver nyttja ex.vis el - vatten - verktyg 
osv. 

I BÖRJAN AV JUNI förhandlade IS - HTP - LJalv med Britt-Marie Bigander/Maria Johnsen 
gällande hyresavtal för cafeteriaverksamheten. "Hyresavtal för lokal" tecknades och 
verksamheten kommer att bedrivas i den nya klubbstugan. Överenskommelsen 
omfattar i första etappen tiden 920613  till årets slut. 

LÖRDAGEN DEN 13 JUNI invigdes 18-hålsbanan i närvaro av inbjudna och 
klubbmedlemmar.Uppskattningsvis 300 personer hade infunnit sig denna vackra och 
varma försommardag. Den nya klubbstugan och ett par tält svarade för servering och 
solskydd. 
Dagen började med historisk poängpromenad och diverse tävlingar. Klubbens Pro, 
Johan Wittboldt, höll golfclinicuppvisning på rangen till stor förnöjelse för åskådarna. 
Under samlingen till invigningsceremonien spelade Smyrna Brass Band ljuva och 
lockande toner som fortplantades över nejden av en för dagen inhyrd 
högtalaranläggning. 

Invigningen startade nästan prick 13.00 med välkomstanförande av klubbens 
ordförande Bent Nissen. Han berättade om klubbens tillkomst med början 1985 och 
om all de svårigheter som envisa, ideellt arbetande klubbfunktionärer först måst 
övervinna innan banan kunde förverkligas. Ett tack framfördes till familjerna Bengt 
och Rolf Frössling för deras goda vilja att arrendera ut sin gård till klubben. Också till 
Kommunen framfördes ett tack för den ovärderliga hjälp klubben fått för 
genomförande av projektet. 

Ordförande i Göteborgs Golf förbund, Bo Hägg, framförde förbundets gratulationer till 
en naturskön bana. Han ansåg det vara framsynt att klubben satsat på en familjevänlig 
golfbana, som alltid blir mer frekventerad och stärker den lokala samhörigheten och 
klubbandan. Avslutningsvis överlämnades GGF-s standär och Ale Golfklubb önskades 
lycka till för framtiden. 
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Johan har flyttat till nya rangen. Här i instruk-
törstagen . 

 
Publiken samlas till invigningen den 13 juni 1992, 
Nya klubbstugan med Café 19-de Hålet. Därbakom 
skymtar klubbens nya range. 



 
Bent Nissen, ordf. i Ale GK, öppnar invigningen och 
önskar alla välkomna. 

 
Bo Hägg framför Göteborgs Golfförbunds gratulationer, 



Härefter höll kommunalrådet Sven Pettersson ett lyckönskningsanförande och framhöll 
med vilken möda och entusiasm klubbens styrelse och medlemmar lyckats förverkliga 
sin golfbana. Sven Pettersson framhöll också att de avtal som tecknats mellan 
Kommun och klubb har möjliggjort en utökning av fritidsverksamheten för 
kommuninvånarna och då speciellt för ungdomarna. Som gåva överlämnades Ale 
kommuns standår till golfklubben. 

Därefter var det kommunalrådet Jan Skogs tur att invigningstala. Han gratulerade tillen 
fin golfbana som ligger i den kanske vackraste delen av kommunen, känd för sin 
gamla kulturmiljö med alla sina fornminnen. Jan Skoog nämnde att golfsporten 
tidigare betraktats som ett nöje för välbesuttna. De senaste årens golfexpansion hade 
gjort det möjligt för de flesta intresserade att utöva sporten. Som gåva från kommunen 
överlämnade Jan Skog en tavla målad av hemmakonstnären Sven-Olof Hamlet. 
Invigningsbandet klipptes, flaggorna gick i topp och banan var klar för spel. 

Invigningsslaget gjordes av golfreportern Göran Zachrisson som därefter slog en andra 
boll att användas i den fyrboll som inledde spelet på banan. 
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Opposionsrådet Sven Pettersson gör en resumé av golf-
banans tillkomst och önskar en lyckosam framtid. 

 
Kommunalrådet Jan Skoog invigningstalar. 



 
Vackra blommor och gåvor överlämnades från 

Ale kommun, företag och distriktets golfklubbar. 

 
Invigningsceremonierna avklarade/ flaggorna i topp 

och banan är klar för spel. 



 
Golfreportern Göran Zachrisson kåserade om golf 
och fick som avslutning slå ut invigningsbollen. 

FOTOGRAF TOMMY ABRAHAMSSON AB 

MEDIA LAGET AB 

MEDLEMMAR I ALE GOLFKLUBB 

HAR MEDGIVIT RÄTT ATT PUBLICERA DE AV DEM 

TAGNA FOTOBILDER SOM VISAS I DENNA SKRIFT, 

Tack för all hjälp! 
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