
alekuriren  |   nummer 34  |   vecka 39  |   201222

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

NÖDINGE. Nödinge GK:s 
nya greenkeeper Peter 
Munden ligger steget 
före.

Han har tidigare ar-
betat på världsledande 
golfbanor i USA och 
nu har han infört en 
miljövänlig och kost-
nadseffektiv skötsel av 
golfbanan i Nödinge. 

Målet är att på sikt helt 
kunna utesluta kemiska 
bekämpningsmedel och 
enbart använda sig av orga-
niskt gödsel. 

Metoden som härstammar 
från Storbritannien går ut 
på att en speciellt näringsrik 

jord bryggs med vatten till 
ekologisk växtnäring i en så 
kallad ”compost tea brewer”. 
Vätskan sprutas sedan på 
gräset och stärker det så att 
man på sikt inte längre ska 
behöva tillsätta några kemi-
kalier för att hålla svamp och 
ogräs borta från golfbanan. 

Sedan man införde meto-
den på Nödinge GK i maj 
har man redan sett klara 
förbättringar. I sommar har 
man inte haft problem med 
svamp i gräsmattan och man 
har kunnat halvera använd-
ningen av bekämpningsme-
del. 

Mannen bakom det mer 
välmående gräset heter Peter 
Munden, golfklubbens nya 
greenkeeper. Han är upp-
vuxen i ett brittiskt hem i 
Botswana och flyttade sedan 
till Storbritannien för att 
utbilda sig på universitetet 
med grässkötsel som huvud-
ämne. 

Han har bland annat 
jobbat på världsberömda 
Innisbrook resort i Florida.

För Peter Munden handlar 
framgångsrik grässkötsel om 
att avgifta gräset från kemi-
kalier och istället stärka det 
på sikt med hjälp av organiskt 
gödsel och naturlig näring. 

Målet är att inom tre år 

inte behöva använda några 
bekämpningsmedel över 
huvud taget. Istället för dyra 
kemikalier försöker jag köpa 
naturlig jord som används till 
att brygga den näringsrika 
vätskan. Man höjer kvalite-
ten och värnar om miljön 
samtidigt som det blir kost-
nadseffektivt för golfklub-
ben. 

Han menar att det tar tid 
för gräset att bli naturligt 
motståndskraftigt efter-
som jorden blivit beroende 
av bekämpningsmedel och 
därför gäller det att göra den 
frisk igen på naturlig väg.

Man får hela tiden prova 
sig fram, men man vet att 
gör gräsrötterna tjockare och 
starkare.

Kemikalier förbjuds 
Peter Munden ser också att 
man på sikt kan göra ännu 
större vinster genom att 
byta ut dieseldrivna appara-
ter mot elektriska och även 
göra miljömedvetna val när 
det kommer till exempelvis 
dränering. 

Ulf Runmarker, som äger 
golfanläggningen, ser bara 
fördelar med den nya meto-
den och klubben kan stolt-
sera med att vara bland de 
allra första i Sverige med att 
använda den.  

Håller banan grön
– Greenkeepern som sparar både kronor och miljö

i samarbete med
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Många kemiska ämnen 
kommer att förbjudas om 
några år och därför känns det 
extra viktigt att ligga steget 

före. Eftersom det handlar 
om levande organismer får 
man räkna med att det tar tid, 
säger han.

Mycket kunskap i bagaget. Nödinge GK:s nya greenkeeper Peter Munden har många idéer för 
hur Nödinge GK:s golfbanor på sikt ska kunna skötas helt ekologiskt. 

Naturlig gräsnäring. I en så 
kallad ”compost tea brewer” 
bryggs den närande vätskan 
med hjälp av naturligt nä-
ringsrik jord och vatten. 

NÖDINGE. En fi lmklubb 
för barn har dragit 
igång.

Förutom fi lmvisning 
erbjuds också pys-
selstund.

Förra lördagen var 
det premiär i Ale gym-
nasium.
Tack vare ett uppkommet 
samarbete mellan Kulturver-
ket och Ale Fritid har Barn-
filmklubben sett dagens ljus. 

– Utan våra engagerade 
ungdomar hade det inte varit 
möjligt. Vi har högstadie- 
och gymnasieungdomar som 
ställer upp på sin fritid för att 

ta hand om besökarna, säger 
fritidsledare Emelie Her-
mansson.

Amanda Ljungström, 
Johanna Sandberg, Alice 
Brodén och Jessica Ohlsson 
är en kvartett tjejer som går 
på Himlaskolan i Alafors. 
Tillsammans med mentorer 
från Ale gymnasium ansva-
rar de för fyra lördagsträffar 
i Ale gymnasium. Den första 
ägde rum i helgen.

– Det är kul att göra något 
för barnen och kan vi fung-
era som goda förebilder så är 
det jättebra, säger Johanna 
Sandberg.

Två filmer visas under lör-
dagsförmiddagen, den första 
klockan tio. Målgruppen är 
då de yngre barnen, 3-6 år. 
På premiären var det ”Kalles 
klätterträd” som rullade.

– Under tiden kan de 
något äldre barnen, från sex 
år och uppåt, vara tillsam-
mans med oss och pyssla. Vi 
har köpt in allt material som 
behövs, berättar Amanda 
Ljungström.

När klockan slagit elva 
och den första filmen är slut 
väntar biovisning för äldre-
gruppen. Då är det småtting-
arnas tur att få pyssla.

– Vi tror på det här kon-
ceptet. På sikt är vår ambi-
tion att kunna arrangera 
familjelördagar med diverse 
olika aktiviteter. Det här ser 
vi som en bra början, säger 
Emelie Hermansson. 

Kommande lördagar som 
Filmklubben träffas i Ale 
gymnasium är 13 oktober, 10 
november och 8 december.

JONAS ANDERSSON

Filmvisning och pyssel för barn
– Ny klubb har dragit igång

Amanda Ljungström, Johanna Sandberg, Alice Brodén och Jessica Ohlsson är fyra högsta-
dieelever från Himlaskolan som av Ale Fritid engagerats som ledare för den Barnfi lmklubb 
som drog igång i Ale gymnasium förra lördagen.
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