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Till
Nacka kommun
Birgitta Held – Paulie
131 81 NACKA

Till
Gatu- och fastighetsnämnden
Stockholms stad
104 STOCKHOLM

Kompletterande skrivelse till tidigare insänd Bygglovsansökan från Björkhagens
Golfklubb, från den 2004-08-11

På förekommen anledning inkommer Björkhagens Golfklubb (BjGK) härmed med ett för-
tydligande gällande vår ansökan om nytt golfhål. Förtydligandet gäller de nya, mindre
grusvägar som föreslås som en konsekvens av ett eventuellt nytt hål.

Under förutsättning att ansökan godkänns kommer förutom själva anläggandet av ett nytt hål,
även krävas anläggande av tre grusvägar i skogsområdet.

Den ena vägen (A) går från befintlig utslagsplats till befintlig korthål (förstärkning av
befintlig stig)
Den andra vägen (B) är en omledning av befintlig grusväg.
Den tredje vägen (3) är förstärkning av befintlig stig.

A+B+C se bifogad karta.

Syftet med de nya grusvägarna är att golfspelare ska kunna gå mellan de olika hålen. Men de
är samtidigt givetvis fria för alla och envar som vistas i området att utnyttja.
För bägge dessa grusvägar gäller att de kommer att anläggas med samma standard som de
befintliga grusvägar som klubben har i området idag. Det är viktigt att dessa anläggs och
byggs med hänsyn till omgivande landskap så att de på bästa sätt smälter in i den karaktär av
skogsområde som råder. Se till exempel den som går mellan dagens hål 8 och hål 9.
Grusvägarna är cirka 1,5 meter breda och uppbyggda för att i första hand nyttjas av hand-
dragna golfvagnar. Även en mindre, batteridriven golfbil, som då och då användes av äldre
och rörelsehindrade personer, samt av banpersonalen, ska kunna användas på dessa. Det är
alltså inte fråga om att större, maskindrivna arbetsfordon ska kunna framföras på dessa
grusvägar.

Vi hoppas att denna förklaring har förtydligat syfte och utformning med de nya grusvägar
som BjBK vill anlägga.
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Vi vill avslutningsvis påminna om BjGKs huvudsakliga syften med ett nytt golfhål vilka är;

• Ökad säkerhet
• Ökat tillgänglighet för såväl golfare, banpersonal samt friluftsliv
• Ett mer sammanhållet golfområde

Med vänliga hälsningar
Björkhagens Golfklubbs Utvecklingsgrupp

Staffe Aourell och Mikael Wallin

Kontaktpersoner för frågor gällande ansökan om bygglov:

Staffe Aourell, Utvecklingsgruppen BjBK. Tel: 070-765 25 54
Mikael Wallin, Utvecklingsgrppen BjGK. Tel: 070-207 54 36
Kalle Roos, Ordförande BjGK. Tel: 070-656 89 39


