
Granskning Översiktsplan KS 2020–0555

TILL FINSPÅNGS KOMMUN



2020-09-01 2

Till Finspångs Kommun

Granskning Översiktsplan  
KS 2020–0555

Finspångs Golfklubb har i tidigare skrivelse, daterad 2019-04.17, redogjort för  
sin inställning till av kommunen föreslagen Översiktsplan.

Det svar Kommunen har meddelat oss, att våra synpunkter inte föranleder någon 
ändrad inriktning av Översiktsplanen, har väckt stor oro i föreningen, både inom 
styrelsen och bland våra medlemmar och anställda.

Finspångs Golfklubb har 9 anställda varav 6 har anställning året runt.

Vi vill genom denna skrivelse ytterligare förklara det positiva arbete som vi under 
flera år bedrivit för att öka vår attraktivitet och vilka åtgärder vi redan gjort samt 
planerar att genomföra för ett ökat idrott- och friluftsliv för invånarna i vår  
kommun. Vi vill också, med stor tydlighet, betona hur viktigt det är för Finspångs 
Golfklubb att oförändrat få fortsätta arrendera den mark vi idag nyttjar, men 
också peka på risker vi ser för föreningens fortsatta verksamhet och framtid om 
kommunen väljer en annan väg.
 
Genom att utveckla vår anläggning och verksamhet vill vi ta en aktiv del  
i förverkligandet av kommunens tillväxtmål som den kommer till uttryck i  
Tillväxt Finspång 30/35
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Av bilden nedan framgår i vilken omfattning som översiktsplanen påverkar vår spelplan.  
Av den röda slingans 9 hål påverkas 8 hål.

Kommunens förslag påverkar i högsta grad klubbens möjligheter att fullfölja sin strategi att 
utveckla anläggningen mot en modern friluftsanläggning med bas i Golfsporten

 

I vår tidigare skrivelse framhåller vi vilken betydelse kultur och idrottslivet har för en kommuns 
attraktivitet

Mot den bakgrunden och kunskapen är det svårt att förstå att kommunen ånyo bekräftar sin 
vilja att exploatera delar av klubbens markområde till annan verksamhet. Det borde vara i 
kommunens intresse att verksamheter som har betydelse för ortens attraktivitet ges möjlighet 
till utveckling och därmed bidra till ett attraktivare Finspång. Kommunen har under senaste 
tiden medverkat till att tre nya sporter etablerats inom kommunen. Kricket, skateboard och 
frisbeegolf är nya sporter i Finspång och vi tycker självklart detta är positivt. 

Allt talar för att Padelsporten görs sin entré under 2021. Kommunen har med detta visat att 
det är av intresse att ha ett brett och rikligt idrottsutbud. Även mot detta konstaterande är det 
svårt att förstå varför kommunen ger med en hand och tar med den andra.

Ingen idrottsförening skulle acceptera att deras förutsättningar starkt begränsades genom att 
kommunen fråntog delar av deras arena. Blotta tanken att t.ex. Torstorps IF skulle bli fråntagen 
en av deras fotbollsplaner eller att FAIK Friidrott möjligheter till att utöva sin sport genom att 
delar av löparbanan på Grosvad skulle fråntas dem är skrämmande.
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Efterfrågan på mark för etablering av industri måste tillgodoses på annat ställe inom  
kommunen och inte på bekostnad av en verksamhet med stor betydelse för ortens attraktivitet. 
Att nyanlägga en golfbana på annat ställe för att ge företräde till nyetableringar är ingen  
realistisk möjlighet. Det kan inte heller vara i någons intresse att begränsa golfklubbens  
möjligheter att erbjuda en fullgod och attraktiv friluftsanläggning.

Finspångs Golfklubb bedriver sin verksamhet på en anläggning med ett mycket centralt läge 
viket innebär att den är väldigt lätt att nå. Denna unika lokalisering är en framgångsfaktor för 
klubben och skall inte begränsas. Motsvarande situation har funnits inom andra kommuner 
där kommunens intresse att disponera centralt belägen mark kolliderar med på marken befintlig 
golfbana.

Inte i något fall har dessa intressekonflikter lett till en omlokalisering av golfbanan, inte heller 
till en begränsning av golfens möjligheter till att bedriva sin verksamhet. Tvärtom har kommun 
och golfklubb lagt grunden till en utveckling av verksamheten. Betydelsen av en fungerande 
friluftsanläggning har vägt över i den intressekonflikt som funnits.

Finspångs Golfklubbs utveckling
Vår skrivelse från 2019-04-17 hade sin utgångspunkt i den verksamhet som vi bedrivit till och 
med 2018 och den kunskap som vi då hade.

Finspångs Golfklubb har investerat i en ny och förstärkt operativ ledning för att åstadkomma 
en utveckling av banan i riktning mot en anläggning som kan bli än mer attraktiv för sina  
medlemmar och samtidigt vara en viktig del av den bild som vi alla villa ha av orten.
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Den utveckling som klubben haft under 2019 och den kunskap som vi nu har av innevarande 
årsverksamhet visar att våra ambitioner att utveckla verksamheten tagit fart. Vi har också 
underlag att kunna hävda att vår ambition visar sig i ett ökat antal besök från andra samarbetande 
klubbar i regionen samtidigt som Finspångs Golfklubbs egna medlemmar i allt mindre grad 
spelar på andra banor. Man väljer hemmaalternativet i allt större omfattning.

Antal rundor på Finspångs GK Mars-juli 

30 juni 2018 hade klubben 845 antal medlemmar medans antalet registrerade medlemmar 
vid utgången av juni 2020 är 1010. Vi har alltså haft en positiv medlemsutveckling och vi har 
också befäst vår ställning som Finspångs största Idrottsförening.

Under året har vi höjt standarden i vår stugby med 10 stugor, genom att byta ut våra kök och 
målat om målat om alla stugor invändigt. 

9 hålsslinga År Antal rundor totalt Antal icke medlemmar

 2018 2136 238

 2019 2888 349

 2020 5541 557

18 hålsslingan År Antal rundor totalt Antal gäster/turister

 2018 9765 3188

 2019 9837 3718

 2020 15021 4843
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Den särskilda satsning på ungdomsverksamheten som vi hade som ambition 2019 har nu 
förverkligats. Detta innebär att vi har cirka 60 ungdomar som sökt sig till klubben och som nu 
har fritt medlemskap och fri utbildning. I den mån man så önskar får man tillgång till att låna 
utrustning

Utbildningen av ungdomarna sker i mindre grupper där både flickor och pojkar deltar.

För att utveckla anläggningen mot en modern friluftsläggning har vi lämnat in ansökan om 
bygglov för två Padelbanor. I vår planering skall dessa stå färdiga till våren 2021.

Sammantaget har allt detta inneburit en väsentligt ökad aktivitet i klubben. Vi kan också visa, 
genom de medlemsundersökningar som genomförs i klubben, att klubbans medlemmar i allt 
högre grad värdesätter den utveckling som klubben nu har.

Finspångs Golfklubb har som mål att utveckla sin anläggning i så stor utsträckning så det kan 
bli aktuellt att klubben ansöker om att få bli arrangör av större evenemang. Vi är inspirerade av 
att Finspång varit delarrangör av en O Ringen 2019 och vill visa att även golfen kan bidra med 
ett större arrangemang.

Klubbens satsning på en än bättre ungdomsverksamhet innebär att vi vill utveckla banan  
för att tröskeln in i vår sport ska bli så låg som möjligt. Det är också viktigt att de som vill 
pröva på att spela golf utan att binda upp sig för medlemskap i klubben fortsatt ska ha den 
möjligheten via ett ”Pay and Play ”erbjudande. Utan den röda slingan - är det inte möjligt för 
oss att ha dessa viktiga verksamheter inom klubben.

Den röda slingan har också stor betydelse för de golfare som nu blivit aktiva och vill utveckla 
sin förmåga.

Det ska också vara möjligt att kunna få tillgång till spel mer spontant. Idag är belastningen på 
övriga två slingor så hög så det krävs planering och bokning av tid för spel flera dagar i förväg. 
Något som kan få många att behöva avstå från att få den motion som man tänkt sig.

Vi har infört en kontrollfunktion när det gäller vår ekonomi. Denna kontroll innebär månatlig 
prognos över den ekonomiska utvecklingen allt för att säkerställa ekonomin i en fas av utveckling. 
Det har gett en viss uppmärksamhet att klubben inte erhållit något ekonomiskt stöd från
Riksidrottsförbundet, Detta beror helt enkelt på att klubben i ett mycket tidigt skede av pandemin 
reviderade budgeten med för att säkerställa att ekonomin fortsatt skulle vara i balans.
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Finspångs Golfklubbs vädjan till kommunen
Vi vill ha en fortsatt möjlighet att utveckla vår anläggning till en modern friluftsanläggning med 
golfsporten som bas. Detta kan vi endast göra om vi fortsatt kan disponera de markområden 
som vi idag arrenderar av kommunen. Vi önskar därför teckna ett längre arrendeavtal för  
marken så att vi kan driva verksamhetsutveckling med ett längre tidsperspektiv. Vi vill genom 
ett längre arrendeavtal försäkra oss om att förutsättningar skapas för en attraktiv och  
inkluderande friluftsanläggning tillgänglig för alla oaktad ålder, kön, eller kulturell bakgrund. 
Svenska Golfförbundets Vision 50/50 är ett sådant exempel på långsiktigt förändringsarbete 
för ett jämställt Golfsverige. Målet är jämnare könsfördelning bland spelare och i ledande 
positioner.

Vi vill bli betraktade som en breddidrott och folksport med plats för alla. Golfen ger oss en 
möjlighet till ett livslångt motionerande. Vi hopps att kommunen vill dela denna syn på vår 
verksamhet och se oss som en viktig del i utvecklingen av orten,. 

Finspångs golfklubb befarar att om klubben inte längre kommer att ha möjlighet att  
disponera all mark på det sätt som man gör idag så finns uppenbara risker för en tillbakagång 
i verksamheten. Belastningen på kvarvarande mark blir så hög så det finns en uppenbar risk 
att medlemmar söker sig i till andra klubbar eller väljer att prioritera andra intressen.

Miljöaspekter
I underlaget för den nya översiktsplanen sägs att ”den bostadsnära och tätortsnära naturen är 
särskilt viktigt. Ett tillgängligt och varierat friluftsliv bidrar till jämlikhet och förbättrad folkhälsa”. 
Trots denna programförklaring väljer kommunen att föreslå att markanvändningen för ett  
centralt beläget markområde som idag används för friluftsaktiviteter ändras till industriområde.

Någon konsekvensutredning har inte heller genomförts som visar vilken miljöbelastning som 
detta skulle innebära. Finspångs Golfklubbs Miljöråd har särskilt påtalat i klubbens interna arbete 
med denna remiss att det saknas en studie av konsekvenserna av annan markanvändning. Att 
omvandla delar av golfbanans spelfält till industriell etablering kan komma att påverka ett rikt 
fågel – och växtliv inom området. Industriell verksamhet innebär också ökat buller, påverkan på 
vattentillgången inom området, tätare och tyngre trafik
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Grannsamverkan
Vi har i samband med arbetet med denna remiss haft samtal med Finspångs  
Naturskyddsförening, granne med oss.

Vi har i dessa samtal fått en samsyn att det vore väldigt olyckligt om Kommunen exploaterar 
ett centralt belägget friluftsområde och delar av detta område blir ett industriområde. Idag en 
unik destination för alla boende i Finspång.

Finspång 2020-09-01

Finspångs Golfklubb 
Styrelsen

Kontaktuppgifter
Ulrik Bergmark
Ordförande
0707262960
bergmarkulrik@gmail.com


