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Protokoll från beslut om byggande av damm mellan hål 2 och hål 

5 

 
Plats: Via e-post 

 

Positiva  ok erhölls från:  

 

Svante Gustafsson,  

Åsa Johanson  

Johan Grevelius  

Lena Törnborg  

Eva Thörngren 

Ossian Nilsson  

Pälle Strångert  

Bengt Lennhammar 

 

Övriga 

Joakim Jansson, sekreterare 

 

 

 

§ 42  

 

Följande e-post skickades ut till styrelsens medlemmar: 

 
Vi har ju en vision att vara en av Sveriges mest attraktiva golfanläggningar i skärgårdsmiljö. 

 

Nu när vi nästan är helt klara med vårt klubbhus är det dags att utveckla banan och för att 

sträva mot en golfanläggning i skärgårdsmiljö så måste vi försöka få mer vatten på och 

omkring vår bana! 

 

Ett naturligt steg i detta är att binda ihop dikena mellan hål 2 och hål 5 och samtidigt gräva en 

damm vid diket mot kullarna på hål 5, så att vi får ytterligare en vattenspegel på banan. I dag 

har vi ju bara vatten på hål 6 och hål 9 förutom våra små diken. 

 

Detta skulle inte bara få en positiv effekt att det visuellt skulle bli snyggt utan det skulle vara 

bra för dräneringen av hål 5, kunna fungera som en vattenreservoar vid torrperioder och spelet 

på hål 5 skulle spelas så som det är tänkt, där de bästa spelarna i dag slår över kullarna, viket 

inte många skulle våga sig på om vi hade vatten där. 
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Jag har i dag nästan helt fått klartecken från en finansiär som kan tänka sig att gå in med 

100 000kr och när vi haft en ”gräv” kille ute och kikat på det har han bedömt kostnaden till ca 

80 000kr eftersom massorna kan läggas till kullar i området då det är så stort och det skulle ge 

en dynamik där också. 

 

Jag skulle vilja av er ha styrelseledamöternas ok att gå vidare om finansiären ger klartecken, 

sannolikt sker detta i slutet på nästa vecka. 

 

Därefter får banutvecklingsgruppen i uppdrag att utifrån sitt perspektiv märka ut ett förslag 

hur diket och dammen skulle kunna se ut, som sedan provspelas av medlemmar och 

greenfeegäster som får ge sin syn på förslaget till dammens placering. 

 

Min fråga till er, om jag löser finansieringen är det då ok att starta arbetet med att anlägga en 

damm enligt ovan beskrivning? 

 

Trevlig helg! 

    
Med vänlig hälsning 
Joakim Jansson 
 
***************************** 
Klubbchef  
Loftahammar Golfklubb 
joakim@loftahammarsgk.se 
www.loftahammarsgk.se 
Tel 0493-689 22, 0766-27 99 00 
************************************** 

 
 
 
Justering av protokollet  
 
 
 

 

 

Ossian Nilsson  Joakim Jansson 

Justeringsman  Sekreterare  
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