REDDBALLERUDGOLF

GRØNN LUNGE

FREMTID FOR BALLERUD GOLF

ELLER DETTE?

Nedlegging av Ballerud Golf dekkes av 2 ulike saker.
Ballerud - Johs Faales vei 80-100 - Kleivveien 22 – områderegulering
(Skole, barnehage og boliger)
ARKIV ID 15/142742
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/byggesak/wfinnsyn.ashx?respo
nse=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2015142742&
Arealinnspill og innspill endret utnyttelse - Kommuneplanens arealdel
2022- 2042
ARKIVSAK ID 21/9688
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/byggesak/wfinnsyn.ashx?respo
nse=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2020036561&
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MEDLEMSINFO - HVIS, KANSKJE, SÅ og MEN

REDDBALLERUDGOLF
NÅVÆRENDE STATUS :
- Avtale om grunnleie med Driftsselskapet utløper 31.des’22
- Skole bygging starter i 2023
- Vi mister derfor adkomst og parkering og Ballerud Golf nedlegges
- Kommunen har IKKE kommet med ‘erstatningsareal’.
- Kommunen har åpnet for at golf kan spilles i LNF området som dekker
eksisterende hull 2, 3, 4 og 5
- De alternativer som kommunen har foreslått kan ikke vi se er økonomisk
driftsmessig forsvarlig.
- Det vil bli vanskelig å finne investor og driftsselskap for kommunens forslag.

HVIS:
- Skolebygging utsettes til sent 2023, er det sagt at banen holdes åpen så lenge
som mulig.
- Barnehagen bygges ikke (på parkeringsplassen), er det mulighet for adkomst
fra Ballerud Allé og parkering (som ikke bli overtatt av entreprenør).
SÅ:
Kan banen være åpen ut 2023 (kanskje ut i 2024?) hvis prosessen forsinkes, som
etter erfaring at foreslått tidsplanen ikke holdes.
KANSKJE:
- Arkitekt konkurranse og byggemeldingen med tillatelser tar lengre tid enn det
kommunen har forutsett?
- Entreprenør ikke bli engasjert før utgangen av 2023?
FREMTIDEN FOR NÅVÆRENDE BALLERUD GOLF
- Ny alternativ for banen er skissert basert på maks gjenbruk av eksisterende
bane.
- Kommunen må gi nødvendige tillatelser og dispensasjoner
- Vi må ha avtale med grunneier on grunnleie.
- Vi må finner en investor og ny driftsselskap.

HVIS:
- Kommunen godkjenner vårt siste forslag om redusert bane og alle
dispensasjoner innvilges.
- Vi inngå ny leieavtale med grunneier.
- Vi finner investor og driftsselskap.
SÅ:
- Kan Ballerud Golf holdes i liv.
MEN:
Andre alternativer er mulig ................ NY BALLERUD GOLF
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NY BALLERUD GOLF?
7 av de 8 rettighetshavere ved Store Stabekk Gård er innstilt på å leie jordene
mellom banen og eksisterende bane golfspill.
Rettighetshaverne har ikke kommet til enighet.
Det må foretas visse endringer til kommunens Arealdelplan og områderegulering
for å få det til at det kan spilles golf her.

-

Nytt alternativ for banen er skissert basert på maks gjenbruk av eksisterende
bane og jordene til Store Stabekk Gård
Kommunen må gi nødvendige tillatelser og dispensasjoner
Vi må ha avtale med grunneier on grunnleie.
Vi må finner en investor og ny driftsselskap.

HVIS:
- Kommunen godkjenner vårt forslag om banen og alle dispensasjoner
innvilges.
- Vi lykkes ved å inngå ny leieavtale med grunneierne.
- Vi lykkes med å finne en investor- Vi lykkes med å få etablert kontakt med nytt driftsselsap
SÅ:
- Har vi en løsning gi Ballerud Golfklubb nye lokaler og en bane som kan
godkjennes av Norges Golfforbund.

TID:
Forhåpentligvis løper ikke tiden fra oss.
Vi trenger entusiasme og engasjement fra alle de resurser vi kan samle i klubben.

REDDBALLERUDGOLF
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MEDLEMSINFO - FREMTID for EKSISTERENDE BALLERUD GOLF

BAGK FORSLAG TIL NYTT ANLEGG med adkomst fra Gullbakkveien : 01

REDDBALLERUDGOLF
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MEDLEMSINFO - NY BALLERUD GOLF

