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INFORMASJON TIL BAGK MEDLEMMENE 
VEDRØRENDE UTBYGGING AV BALLERUDOMRÅDET 

 
Som de fleste har hørt er det en pågående områderegulering som tilsier at banen kan bli borte etter 
2022. Områdereguleringens første utkast er blitt sendt tilbake fordi utnyttelsen er for høy. 
Det er også sagt i teksten at ethvert areal som tas av golfbanen skal erstattes. - Dette gir håp! 
Mer om saken kan leses her:  
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/byggesak/wfdocument.ashx?journalpostid=2020367210&do
kid=5393615&versjon=14&variant=A& 
Mer kortfattet er følgende link:  
https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/samfunnsutvikling/stedsutvikling-i-
barum/ballerud/ 
 
Styret i Ballerud Golf Klubb (BAGK) har hatt høy aktivitet de siste ukene og på vegne av klubben legger 
vi inn innsigelser mot utbygging av vår kjære golfbane. 
Vi har hatt styremøter med og uten daglig leder Thomas Faale. Thomas er i denne saken klar over at 
han er inhabil i og med han sitter med 3 hatter. Thomas er representant for grunneier, samt daglig 
leder for driftsselskapet og som daglig leder for BAGK. 
Kommunen avholder et digitalt informasjonsmøte 02.sept’21 og BAGK skal representeres. 
Alle protester må være innsendt innen 12.sept’21. 
 
Styret har tatt kontakt med kommunen, alle lokale politiske partier, Budstikka og NGF. 
TTM legger inn egene innspill. 
 
Vi ser for oss flere mulige situasjoner: 
1- BAGK nedlegges 
2- BAGK nedlegges ikke 
3- Kommunen kommer med annet egnet areal og ny bane etableres. 
 
Her er det uklare føringslinjer og kommunen må være innstilt på å gi nødvendige dispensasjoner, samt 
å være samarbeidsvillig slik at sesong 2023 kan reddes! 
Thomas forteller at det tok 4 måneder å etablere Ballerud golf tilbake i 1992. 
 
Det er opprettet en egen mailkonto for innsending av kommentarer o.l reddballerudgolf@gmail.com 
Vennligst ikke ta direkte kontakt med styrets medlemmer. 
 
Styret jobber iherdig med å redde golf på Ballerud. Vi håper å få til et resultat som er positivt og 
ønsker at alle som har noe å bidra med, bidrar! 
 
Pass på å følge med på Facebook og hjemmesiden til Ballerud Golf. 
https://ballerud.no  
https://www.facebook.com/ballerudgolf/ 

 


