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Ett toppresterande däck för 

medelstora och stora personbilar.

ALVHEM. Ale GK 
presenterar en hel del 
intressanta nyheter 
inför årets säsong.

Banan ändrar till viss 
del karaktär då ruffar 
klippts ner och nya vat-
tenhinder anlagts.

– Förändringarna är 
gjorda för att göra spe-
let både snabbare och 
roligare, säger Henning 
Lundström.

Det sprudlar av entusiasm 
i Ale GK efter ett positivt 
fjolår. Nu finns det en iver 
över att få öppna upp banan 
för en ny säsong.

– När det kan ske vet vi 
inte, det beror på väderleken. 
Fram till nu har vintern inte 
inneburit några problem för 
oss, men den senaste köld-
knäppen var verkligen inget 
som vi välkomnade. Ambi-
tionen är att öppna i mitten 
av april, men det återstår 
att se. Den första tävlingen 
kommer emellertid att ske 
traditionsenligt med Kungs-
slaget den 1 maj, säger 
Thomas Lundström.

– Vi hoppas den positiva 
utveckling som klubben upp-
lever ska hålla i sig. Förra 
året var banan i väldigt gott 
skick, den löpande verk-
samheten visade ett positivt 
resultat och vi ökade antalet 
green fee-gäster. Dessutom 
tog konferenserna här uppe 
på Kungsgården ordentlig 
fart.

Med den nya infrastruktu-
ren tror och hoppas Ale GK 
att man ska kunna locka spe-
lare från Göteborgsområdet 
till Alvhem i ännu större 
utsträckning än tidigare.

– Det tar en knapp halv-
timme med bil från centrala 
Göteborg och hit. Givetvis 
ökar det vår konkurrenskraft, 
säger Thomas Lundström.

Reducerad avgift
Av de nyheter som klubben 
verkställer 2013 kan nämnas 
dubbelt medlemskap. Det 
innebär att den som har full-
värdigt medlemskap i någon 
annan golfklubb betalar en 
reducerad avgift hos Ale GK.

– En annan nyhet värd 
att lyfta fram är nybörjar-

– Banan i Alvhem har ändrat karaktär

Tidigare har den nya hyran 
införts från den första april 
varje år. Men i år har Fastig-
hetsägarna begärt att hyran 
ska gälla från den första 
januari. Detta kommer nu att 
införas för några av de för-
handlade fastigheterna i både 
Ale och Kungälv. Den retro-
aktiva höjningen kommer att 
fördelas under april, maj och 
juni.

– Det har varit ett öns-
kemål från många av våra 
förhandlingskunder för att 
hyran bättre ska följa deras 
räkenskapsår. Detta fortsätter 
vi att jobba mot, säger Håkan 
Tengelin, fastighetskonsult 
på Fastighetsägarna.

En differentiering av hyran 
innebär att Hyresgästfören-
ingen och Fastighetsägarna 
har tagit hänsyn till olika 
kvaliteter i boendet, som 
läge, standard och förvalt-
ningskvalitet. Både skillnader 
i områden ska speglas i hyran, 
men också skillnader mellan 
fastigheter i samma område. 
Man tar också hänsyn till den 
nuvarande hyran.

– Det är bra att vi nu har 
kommit överens med Hyres-
gästföreningen. Det är rim-
ligt att hyresgästernas värde-
ringar återspeglar sig i hyres-
sättningen, säger Håkan 
Tengelin.

❐❐❐

Årets hyror klara i Ale
ALE. Nu har Fastighetsägarna och Hyresgästför-
eningen kommit överens om årets hyror hos de 
privata fastighetsföretagen i Ale och Kungälv.

Hyrorna gäller för 150 lägenheter i Ale och näs-
tan 350 lägenheter i Kungälv.

I Ale varierar höjningar på mellan 1,7 och 2,5 
procent och i Kungälv ligger hyreshöjningarna på 
mellan 0,9 och 3,5 procent.

medlemskap. Det innebär 
fullvärdigt medlemskap med 
nybörjarutbilding fast till en 
lägre kostnad. Anledningen 
till att priset är lägre än för 
ordinarie medlemmar beror 
på att utbildningen startar i 
maj och inte är klar förrän i 
juni-juli. Således blir det en 
kortare säsong för nybörja-
ren, säger Thomas Lund-
ström.

Sedan många år tillbaka 
har Ale GK ett så kallat 
plussamarbete med Stora 
Lundby, Lärjedalen och 
Torslanda. Det kommer att 
fortlöpa meddelar Lund-
ström.

– Det har fallit väldigt 
väl ut. Plussamarbetet inne-
bär att juniorer, det vill säga 
aktiva upp till 21 år, spelar 
fritt från och med i år på 
dessa fyra banor.

Spelmässigt på Kungsgår-
den finns tre nya vattenhin-
der att rapportera om – på 
hål 6, 11 och 14. På det sist-
nämnda hålet handlar det om 
ett sidovattenhinder.

– Detta innebär att vi får 
en ny banguide och den 
kommer att delas ut helt 
gratis, förklarar Thomas 
Lundström som också låter 
understryka att Ale GK 
erbjuder halv green fee-
avgift för dem som bara vill 
spela nio hål.

– En annan förändring 

jämfört med tidigare är att 
vi övergår från färg- till sif-
fertees. Syftet är att få mer 
variation, möjlighet att välja 
tee efter egen kapacitet och 
tidstillgång samt att få bort 
den gamla fixeringen vid gul 
(herrtee) och röd (damtee), 
säger Henning Lundström.

Merja Forsäng är ny ord-
förande i styrelsen för Ale 
GK. För övrigt den enda 
kvinnliga ordföranden inom 
Göteborgs Golfförbund. 
Hennes ambition är att få 
fler kommuninvånare att 
hitta upp till Kungsgården, 
oavsett om de är golfintres-
serade eller inte.

– Vi förfogar över en stor-
slagen miljö. Banan omges av 
en kulturstig som är fantas-
tisk. För att få hit så kallade 
icke golfare har vi bestämt att 
arrangera en tipspromenad 
en söndag i april. Då har res-
taurangen öppnat och vi kan 
marknadsföra Kungsgården 
som mötesplats på ett väldigt 
bra sätt. Jag rekommende-
rar alla att besöka vår nya 
hemsida som lanseras inom 
kort. Där kommer vi att ge 
fortlöpande information om 
våra aktiviteter. Hemsidan 
kommer dessutom att vara 
länkad till Facebook och 
Twitter.

– För de som ändå är lite 
sugna på att greppa klubban 
och slå några slag så vill jag 
nämna våra prova på-kvällar 
som vi kommer att ha på 
torsdagskvällar. Då kan man 
låna klubbor av föreningen 
plus att vi har någon som 
instruerar hur man ska slå. 
Det i kombination med vår 
fina korthålsbana, som inte 
kräver grönt kort, är utmärkt 
för dem som vill testa på att 
spela golf, säger Merja For-
säng.

PÅ KUNGSGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ser fram emot en ny golfsäsong på Kungsgården. Henning Lundström, Merja Forsäng och 
Thomas Lundström på Ale GK utlovar fl era spännande nyheter, bland annat en del nya vat-
tenhinder som här på det elfte hålet.

Golfsäsong med många nya inslagGolfsäsong med många nya inslag


