
 

 

 

 

Hej, som ni förhoppningsvis har uppmärksammat har ett initiativ tagits till att återskapa golfbanan på 
Sollerön. Detta initiativ kommer ur att vi upplever från boende på ön, turister och medlemmar med 
flera att de saknar golfbanan ur många aspekter.  

Vi är därför en grupp personer som tog tag i saken och gör vårt allra yttersta för att öppna upp 
golfbanan igen. Vi vill öppna golfbanan till våren 2021 i en ny skepnad.  Det som tidigare var en 18 
hålsbana vill vi nu ska bli en 9 hålsbana som på sikt skall bli riktigt, riktigt bra. Vi har undersökt 
intresset för medlemskap och fått in över 100 intresse-anmälningar vilket är en stark indikation på att 
vi tillsammans kan lyckas med att starta golfbanan igen.  

Det formella: 
 Vi har bildat en ideell förening, Solön Golfklubb med styrelse.  
 Registrerat föreningen hos Skatteverket.  
 Fått godkännande från markägarna att arrendera marken.  
 Sökt medlemsanknytning till Svenska Golfförbundet 
 Öppnat bankkonto med anslutning till swish  

 
Samverkan och kanaler: Vi har, sedan initiativets start, arbetat med att bygga samverkan och bygga 
upp kanaler för att nå ut till er alla genom att vi; 

 Anslutit oss till BID-projektet på Sollerön, där vi vill medverka och bidra till en positiv 
utveckling av Sollerön 

 Startat en Facebook-grupp för digital kommunikation i sociala medier 
 Skapat en hemsida med information om projektet 
 Tagit fram en logga (se längst ned i detta mejl) 
 Tagit fram en projekt- och verksamhetsplan (denna finns på vår hemsida under rubriken 

”Klubb” och ”Projekt- och verksamhetsplan”) 
 

Startklara och startkapital: 
Vi är med andra ord helt startklara för att starta och dra igång golfbanan till sommaren 2021 men för 
det krävs det ett startkapital att kunna köpa in maskiner, bekosta röjningsarbete på marken samt 
restaurering av befintligt vattensystem. Det initiala kapitalbehovet är cirka 800 000 kronor.   
 
Hållbarhet i vår ekonomi:  
Vi har upprättat en treårs budget vilken återges i en förenklad diagramform i vår Projekt- och 
verksamhetsplan, se hemsida. Denna budget vilar på kostnadsmedvetenhet och ideella krafter allt för 
att bygga upp ekonomin under de tre första verksamhetsåren. Denna budget baseras på att det 
initiala kapitalbehovet om 800 000 kronor kommer in. Medlemsintäkter används för att täcka löpande 
kostnader och utöver det generera ett mindre överskott (på årlig basis) för möjlighet till sparande och 
utveckling av golfbanan.  

Sponsring och bidrag från Jordbruksverket/Länsstyrelse: Vi arbetar med olika sponsringspaket och vill 
ni som företag sponsra ta kontakt med patrik@solongolfklubb.se. Vi har sökt bidrag från 
Jordbruksverket/Länsstyrelsen men på grund av långa beslutsprocesser kan vi inte räkna med bidrag 
innan sommaren 2021.   

 



 

 

 
 
Insamlingskampanj (med start lördag 20/2 och med avslut lördag 27/3): 
Utan investerare som är villiga att hjälpa till har vi svårt att dra satsningen i mål och därför arbetar vi 
nu brett för att få ihop ekonomin.  
 
Vi riktar oss till alla som visat intresse och ställer ödmjukt frågan om det finns möjlighet att bidra. För 
att ge ett exempel, om 100 personer ger 5000 kr vardera i bidrag får föreningen in 500 000 kronor 
men allt är välkommet såväl 100 kr till 10 000 kr eller mer. För dessa medel kan vi köpa in en 
fairwayklippare och återställa marken. Varje krona räknas och vi hoppas att just du har möjlighet att 
bidra.  
 
Har ni möjlighet att lämna ett större bidrag eller bidra på annat sätt som exempelvis med en maskin 
eller liknande ta då direkt kontakt med Anna Magnusson eller Mårten Mattson på mejl nedan så 
kontaktar de er inom kort 

 anna@solongolfklubb.se 
 marten@solongolfklubb.se 

 
Bank- och kontoinformation för bidrag  
Handelsbanken: Bankgiro 5624–6978. 
Swishnummer: 123 460 8097. Mottagare Solön Golfklubb.  
Glöm inte att skriva för- och efternamn. 
 
Kampanjer och Information om hur mycket medel som samlats in från samtliga insamlingskampanjer:  
Vi kommer även, under samma tidsperiod, ha en kampanj på Facebook och annonsera i Masen samt 
Solleröbladet där vi riktar oss till allmänheten. Vi kommer ha ett räkneverk på vår hemsida (på första 
sidan) där det framgår hur mycket medel vi fått in totalt. Siffran uppdateras dagligen från lördag 20/2 
till 27/3 på vår hemsida så glöm inte bort att gå in och titta då och då. 
 
Återbetalning av samtliga insamlade medel: Skulle vi inte få ihop tillräckligt med medel  
(800 000 kr) för att kunna starta upp golfbanan kommer samtliga medel att betalas tillbaka till givarna.  
 
 
 

Med vänlig hälsning  

 

Projektgruppen Solön Golfklubb 

 
 
info@solongolfklubb.se  
www.solongolfklubb.se  
 
  

   
 


