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Vårmöte 2022 – Ombyggnad av 
bevattningsanläggning på Ystad GK 
Beslutsförslag 
Vårmötet föreslås att 

1. Ge styrelsen i uppdrag att genomföra etapp 3 i ombyggnaden av 

bevattningsanläggningen med början i oktober 2022. 

2. Godkänna investeringen till en kostnad i storleksordningen 2 750 000 kr inkl moms. 

3. Ge styrelsen mandat att teckna nytt lån för den del av investeringen som inte kan 

täckas genom eget kapital. 

Bakgrund 
Styrelsen fick vid Ystad GK:s höstmöte 2020 uppdraget att genomföra en ombyggnad av 
delar av vår bevattningsanläggning. Befintlig anläggning har sedan flera år passerat normal 
livslängd. Under hösten 2020 genomfördes etapp 1 av ombyggnationen innebärande hål 3-7 
samt kompletteringar i pumphuset. Vi fick även ett nytt styrsystem för bevattningen av hela 
banan. 
 
Vid höstmötet 2021 togs beslut om genomförande av etapp 2 som omfattade hål 1, 2, 9 och 
18 samt greenen på hål 17. Under början av innevarande år har nyinstallationen provkörts 
och är nu i full drift. 

Etapp 3 – sista etappen 
Planen var att vi skulle gå vidare med resten av banan under vintern 2022-2023. Planeringen 
för detta avstannade i väntan på beslut om en eventuell ombyggnad av banan med en 
korthålsbana insprängd. Då detta nu inte längre är aktuellt startar detaljplaneringen för 
etapp 3 direkt. 
 
Etapp 3 kommer att omfatta utbyggnad av hål 10, 11, 12, 13, 14, 15 och 16 samt tee och 
fairway på hål 17.  Ombyggnaden av den sista etappen 3 kan genomföras i oktober, 
november och december innevarande år. Detta kommer att innebära begränsat spel på 
enstaka hål under höst/vinter men ger till våren 2023 full tillgång till hela banan. 
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Vi har även tittat på möjligheten att dela upp resterande ombyggnad över 2 år för att störa 
vintergolfen under kortare perioder. Detta alternativ har vi övergett främst av ekonomiska 
skäl. Vår leverantör har flaggat för kraftiga prishöjningar framöver av ingående komponenter 
i bevattningsanläggningen vilket gör att vi vill lägga en beställning så tidigt som möjligt till nu 
kända priser och för att säkra leveranser av komponenter. 

Finansiering 
Etapp 1 och 2 har finansierats genom eget kapital på totalt drygt 3,2 mkr. Samtidigt har 
amortering kunnat genomföras på befintligt lån, som i dagsläget är mindre än 1,5 mkr. 
 
Finansieringen av etapp 3 bedöms kunna ske till större delen genom eget kapital. Styrelsen 
föreslår att vårmötet beslutar att styrelsen ges mandat att teckna nytt lån för den del av 
investeringen som inte kan betalas genom eget kapital. 
 
 
 
 
För styrelsen 
Reino Nyberg 
Projektansvarig i styrelsen 


