
Utökning av antalet
parkeringsplatser!
Vi har fått mycket beröm för vår parkering som
nu är asfalterad och fint uppmålad med tydliga
platser!

Men vi har också observerat att platserna inte
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Hej kära medlemmar!

Golfsäsongen är igång för fullt! Efterfrågan på golf är fortsatt stor, och vi har fått mycket beröm för
de stora satsningar vi gjort i form av nya bunkrar, asfaltering, förhöjd säkerhet runt rangen samt
nya golfbilar.

Men som ni säkert vet så har vi fortfarande greener som inte repat sig efter vinterangrepp.

Vi vill vara tydliga med att vi gör precis allt vi kan för att få mer fart på växtligheten på greenerna!
Greenerna är vertikalskurna, hjälpsådda samt gödslade. Vi ser nu att fläckarna långsamt börjar
växa ihop, även om det är en bit kvar.

Green 5 och green 10 som varit provisoriska öppnas för spel från fredag 21 maj.

Mvh Claes Berfeld
Klubbchef Åkersberga GK
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riktigt räcker till när det är fullbokat på banan.
Så kan vi inte ha det. Av den anledningen har
vi per omgående lyckats måla upp några fler
platser på befintlig asfaltsyta, samt att vi nu
påbörjat arbete med att schakta material för att
anlägga ytterligare en rad med parkeringsrutor
längst ned på parkeringen.

Totalt räknar vi med att kunna utöka
parkeringen med ytterligare 20 platser.

Vår padelbana har
öppnat!
I skogsgläntan bredvid vår parkering har vi nu
öppnat vår padelbana. Är du sugen på att
testa, så finns racketar för uthyrning i
golfshopen.

Banan är bokningsbar mellan 06:00-22:00
(med belysning kvällstid), och bokas via appen
Matchi.

Nya laddboxar vid
parkeringen!
Om du har en laddhybrid eller elbil så har du
nu möjlighet att ladda din personbil på
golfklubben! Vi har satt upp 3 st laddboxar vid
vår parkering på väggen mot verkstaden.

Du betalar enkelt med valfritt VISA/MasterCard
direkt i laddboxen. Kostnad: 3,50 kr/kwh

Åkersberga Golfklubb, Bränsle Gård, Åkersberga
E-post: kansli@akersbergagk.se | Webb: www.akersbergagk.se

Adresskälla: Detta nyhetsmail går ut till samtliga medlemmar.
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