
NÖDINGE. Ett samar-
bete som inte fungerar.

Så beskriver Ulf Run-
marker, Nödinge Golf 
AB, relationen med den 
ideella golfklubben.

– Vill man inte sam-
arbeta så är det svårt, 
kontrar Börje Hermans-
son, kassör i Nödinge 
Golfklubb.

I veckan fick medlemmarna 
i Nödinge GK besked om 
att föreningen inte lyckats 
komma överens med Ulf 
Runmarker och Nödinge 
Golf AB om ett nytt så kallat 
nyttjanderättsavtal. Avta-
let reglerar vilka rättigheter 
och skyldigheter föreningen 
har vad gäller golfbanan på 
Backa Säteri. Det handlar 
bland annat om tävlingar, 
ungdomsverksamhet och hur 
sponsorintäkter ska fördelas.

I december 2011 sade 
Nödinge Golf AB upp avta-
let som löpte ut 31 december 
2012. Sedan dess har par-
terna haft flera möten för 
att försöka komma överens 
om ett nytt avtal. Golfklub-
ben trodde att de mer eller 
mindre var överens när de 
skildes åt efter ett möte 30 
januari i år.

– Ulf sa att det bara åter-
stod formaliteter och dessa 
kunde vi ta via mejl, men 
sen hörde vi inte ett ljud. 

Vi skickade flera påminnel-
ser och fick till sist ett mejl 
med fem nya punkter. Nu 
ville han bara skriva ett kor-
tare kontrakt på tio månader, 
vilket vi inte tyckte kändes 
seriöst, berättar Börje Her-
mansson som menar att sty-
relsen har försökt försvara 
medlemmarnas intressen.

Ulf Runmarker säger att 
det är föreningens fel att det 
idag inte finns något under-
tecknat avtal.

Avbröt förhandlingarna
– De avbröt förhandlingarna 
och skrev att de inte tänker 
skriva på avtalet. Kanske lika 
bra det. Samarbetet har inte 
fungerat de senaste två åren. 
Det fungerade så länge Jan-
Erik Olsson höll i klubban, 
sedan han lämnade har det 
inte varit tal om något sam-
arbete.

Nödinge Golf AB har 
nu ansökt om en så kallad 
A1-association till Svenska 
golfförbundet. Det gör att 
de som idag är medlem-
mar i Nödinge Golfklubb 
inte påverkas i sitt spelande. 
Bolaget tar över ansvaret för 
den sportsliga verksamheten 
och enligt Runmarker får 
klubbens kommittéer gärna 
fortsätta sina verksamheter.

– Bolaget kommer att 
stötta på det sätt som vi 
finner lämpligt och möjligt. 
Till skillnad från en ideell 

golfklubb måste vi i aktie-
bolaget Nödinge Golf alltid 
tänka på att försöka nå lön-
samhet.

Att klubbens medlemmar 
skulle arbeta ideellt för aktie-
bolaget har Börje Hermans-
son svårt att tro.

– Det är en sak att göra det 
i en ideell förening med stor 
gemenskap än för ett vinst-
drivande företag.

Bolaget har anställt en ny 
intendent, Matts Franck, 
som kommer att ansvara 
för kansliet och bland annat 
sköta sponsorbiten.

– Vi kommer att göra en 
särskild satsning mot före-
tag. Där har vi mycket att 
göra och där ville jag i det 
nya avtalet ha en större 
frihet, svarar Ulf Runmarker 
som trots turbulensen gärna 
pratar framtid.

Ska utvecklas
– Absolut. Banan ska fort-
sätta utvecklas, men jag säger 
inte i vilken takt. Vi tittar 
inte bara på tre nya hål, utan 
målet är 18. Än så länge åter-
står det en del jobb vid rit-
bordet. Det kanske också är 
som så att vi behöver köpa 
lite mer mark. För att klara 
denna framtida investering 
behöver det finnas möjlig-
het att ta in finansiärer och 
då kan det vara en nackdel att 
sitta fast i för långa avtal med 
golfklubbar.

Anläggningen kommer 
inom kort också att byta 
namn till Backa Säteri Golf.

Någon öppning för ett 
nytt samarbete mellan 
Nödinge Golfklubb och Ulf 
Runmarker finns inte. Det 
innebär att klubben står inför 
en ny utmaning.

– Ja, det finns ett antal 
olika alternativ. Vi får fun-
dera och sedan tala med våra 
medlemmar. Vi kanske kan 
teckna ett samarbetsavtal 
med Ale GK istället eller 
med en annan närliggande 
bana och då är ju valet fritt 
mellan vart man vill spela. 
Föreningen kan också läggas 
ned och då ska pengarna gå 
till golffrämjande ändamål, 
men där är vi inte ännu. 
Helst vill vi ju hitta en lös-
ning som kommer våra med-

lemmar till gagn, säger Börje 
Hermansson.

I samma stund som som 
Nödinge Golfklubb tillkän-
nager för golfförbundet att 
verksamheten inte längre har 
någon hemmabana utesluts 
föreningen från Svenska 
golfförbundet.

Hur kunde det gå så 
här?

– Jag tror inte Ulf Run-
marker vill att någon annan 
ska ha synpunkter på vad han 
gör och inte gör med golfba-
nan. Att samarbeta och kom-
municera är inte hans grej, 
svarar Hermansson.

Onsdag 20 mars hålls ett 
informationsmöte på Backa 
Säteri.
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nya person- & transportbilar

FRI LÅNEBIL VID BOKAD SERVICE
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RÄNTEFRI AVBETALNING I BIL- & DÄCKVERKSTAD

Lätt att göra rätt
hos oss på Bättre Bil

• FULLSERVICEVERKSTAD
• 4-HJULSINSTÄLLNING
• AC-SERVICE & REPARATOINER
• DÄCKVERKSTAD
• DÄCKHOTELL

PERSON- & TRANSPORTBILAR

Bränsleförbrukning blandad körning 3,8 – 7,2 liter/100 km. CO2-utstäpp 99 – 123 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad.

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

RONDEN
Måndag 4 mars
Stöld
En person boende på Nödinge 
Servicehus anmäler stöld av 
kontanter från sin bostad.

Lägenhetsinbrott i Nol. 
Okända gärningsmän bryter 
upp ytterdörren och tar sig in i 
bostaden. Smycken tillgrips.

Ungdomar tänder eld i en 
papperskorg som står placerad 
alldeles i närheten av Nöding-
eskolan. Ett vittne lyckas släcka 
elden. Taket på skolbyggnaden 
rökskadas. Gärningsmännen 
springer från platsen.

Onsdag 6 mars
Narkotikabrott
I samband med en husrann-
sakan i Ryks damm misstänks 
en person för narkotikabrott, 
innehav.

Verktyg tillgrips från en 
byggarbetsplats i Hålanda.

Lördag 9 mars
Skadegörelse
Skadegörelse genom brand på 
Carlmarks tidigare industriom-
råde i Älvängen. Det brinner i 
en övergiven lokal. Räddnings-
tjänsten rycker ut.

Söndag 10 mars
Äggkastning
En lägenhetsinnehavare i 
Nödinge får ägg kastade på sin 
bostad.

Antalet anmälda brott under 
perioden 4/3 – 11/3: 35. 

POLIS

SKEPPLANDA. Villaägare 
i Skepplanda och Älvängen 
har på senare tid fått sina 
brevlådor söndersprängda. 
Bengt Larsson på Bärs Lid 
vaknade av en kraftig smäll 
strax efter klockan 23 förra 
söndagen.

– Det var ett fruktansvärt 
dån som väckte många när-
boende. Det var mycket obe-
hagligt. Hade någon befun-

nit sig i närheten kunde det 
slutat illa, berättar Bengt.

– Det blev bara flisor kvar 
av brevlådan. Förmodligen 
är det en slags hemmagjord 
bomb som har använts. Jag 
funderar på om attacken var 
riktad mot mig personligen, 
men mig veterligen har jag 
inga ovänner, säger Bengt.

JONAS ANDERSSON

Brevlådor söndersprängda

Oviss framtid för Nödinge Golfklubb
– Kommer inte överens med Ulf Runmarker och Nödinge Golf AB

Ulf Runmarker.Ulf Runmarker.
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