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Framtidsprojektet 

Mastergrupp 

Per Gannerud 

Medlemmar Lotta Åkesson Persson, konsult Status vecka 11 Fyra värdeord har fastställts: Tillgänglighet, Natur, Smålandsanda, Hälsa/Friskvård 

Ann-Christine Johansson 4 arbetsgrupper och ledare är utsedda. Idrott är vakant  

Åse Solman Toft Gruppledarna har rekryterat medlemmar  

Nils-Olof Johansson 

Lars Andersson 

Stefan Rydergren 

Uppdrag Fastställa klubbens värdeord 

Fastställa arbetsgrupper 

Utse gruppledare för resp. grupp 

Följa upp och stötta arbetsgrupperna 

Förankra förslag i styrelsen 

Information till medlemmarna 



Vad är ett varumärke?  
Den vanligaste uppfattningen är att det är ett företags namn och logotyp, t.ex IKEA, Nike eller Bosses bilverkstad. Det stämmer, fast det är inte 
hela sanningen. Ett varumärke  definieras dessutom som ”En persons magkänsla om en produkt, tjänst eller organisation.” Uttryckt på ett annat 
sätt kan man säga att det är en mental association som instinktivt talar om för era medlemmar och gäster vad de kan förvänta sig av varumärket, 
eller det ”immateriella värdet” på ert erbjudande och löfte. Det här med varumärke kan ibland tyckas lite svårt, ja rent av flummigt. Om det inte 
bara handlar om kvaliteten på gräset på greenerna, menyn i restaurangen, greenfeeavgifter eller öppettider, alltså ”skruvarna, muttrarna och 
fysiska beståndsdelar”, vad kan det mera handla om? Och hur gör man? 

 

Jag som hjälper er med allt detta, som ska få er att höja blicken en aning, bortom skruvarna och muttrarna, heter Lotta Åkesson Persson. I mitt 
arbete som arkitekt och inredningsarkitekt kopplar jag ihop design med varumärkesbyggande. Allt hör ihop! Som ett litet plus i kanten kan det 
nämnas att jag är född och uppvuxen i Ljungby, även om jag numera bor och arbetar i Ängelholm. Jag spelar inte golf, ännu, men jag har tagit 
grönt kort.  

  

I vårt arbete, som har pågått sedan tidigt i höstas, har vi hunnit med mycket. Vi har organiserat oss i en Mastergrupp, som har fyra olika 
arbetsgrupper under sig; Bana, Marknad, Idrott och Fastighet. Grunden för hela projektet utgörs av de värdeord som har tagits fram; 
Tillgänglighet, Natur, Smålandsanda, Hälsa/friskvård. Utifrån dessa bygger vi varumärket som ska gå som en röd tråd genom hela 
verksamheten. Resultatet blir förhoppningsvis en ännu mer sammanhållen och professionell organisation, bättre erbjudanden (ni har väl 
exempelvis lagt märke till all aktivitet i den nygamla restaurangen?) och i slutänden fler och nöjdare medlemmar, greenfeespelare och andra 
gäster, en förutsättning för att klubben ska överleva och blomstra. 

Arbetet kommer att vara ständigt pågående och det kräver stort engagemang från ALLA medlemmar.  

Vi ses på vårmötet! 

Lotta 

Lotta Åkesson Persson 



Värdeord som bygger vårt varumärke 
TILLGÄNGLIGHETEN 

”På E4:an, bokstavligen.” 
En liten golfrunda framåt eftermiddagen, ett kort besök på rangen eller varför inte 
en ”dagens” i vår restaurang? På Sveriges närmsta och mest tillgängliga golfklubb 
är man snabbt och enkelt på plats. 

 
NATUREN 

”Smålandsnatur när den är som bäst!” 
I hjärtat av natursköna Lagadalen slås man av lugnet och stillheten på vår vackra 
golfbana. En oas i skogen. En välbehövlig paus i vardagen. Och vem vet; kanske får 
man syn på något spännande djur på golfrundan? 
 
 

SMÅLAND 

”Den Småländska andan” 

Vi Smålänningar kan vara lite knixiga och gnetiga. Men vi är också kända för att 
vara trevliga, hjälpsamma och positiva – enkla att ha att göra med helt enkelt! När 
man besöker oss på Lagans GK är vi måna om att alla ska känna sig välkomna och 
som hemma. Vi står för hög servicenivå, kompetens, erfarenhet och valuta för 
pengarna – kärnan i den ”Småländska andan”. 
 
 

HÄLSA & FRISKVÅRD 

”Golf - Fantastiskt motion” 
Hos oss sätter vi hälsan i fokus. Förutom vår fantastiska golfbana finns här också 
härliga strövområden och, på vintern, skidspår. Med en restaurang, vars 
hälsosamma meny ger livskraft, och aktiviteter och samarbetspartners med tydlig 
hälsoprofil, kan vi med gott samvete säga att golf både förlänger och förgyller livet. 



Framtidsprojektet 

Golfbana 

Dick Nilsson 

Medlemmar Lars Bergenholz Status Vecka 11 Tre protokollförda möten har hållits 

Birgitta Hasselgren Inventering av nuläget innehåller bl.a. Skötsel, Investeringar kort o lång sikt 

Jonny Karlsson Tillgänglighet, Skyltning, Miljöarbete, Design&estetik 

Johanna Roubert Nya bansträckningen prioriterad inför inför öppningen 

Helena Tideman 

Fredrik Wikingsson 

Jan-Erik Åkesson 

Viktor Brage 

Uppdrag Inventera nuläget 

Diskussion hur ansvarsområdet skall utvecklas 

Ta fram kortsiktig åtgärdsplan 

Ta fram åtgärdsförslag 2-5 år 

Protokoll från varje möte 

Förankra åtgärdsplanerna i Mastergruppen 



Bansträckning 2017 
13 av hålen får ny numrering 

 
  

Banguide klar under maj månad 
 
  



Framtidsprojektet 

Marknad 

Jonas Fredriksson 

Deltagare Helene Nyman (Vice Arbetsledare) Status Vecka 11 Två protokollförda möten har hållits: 

Birgitta Hasselgren 1. Mer sponsring önskvärd (varumärket centralt, erbjuda paket, träff med personalklubbar mm) 

Sara G Karlsson 2. Info/kommunikation bör ökas (öka aktivitet på sociala media, Instagramkonto öppnat 

Ewa Kjellsson flygfoto av banan tas i maj, deltaga mer i förbundets möten, uppdatera hemsidan) 

Philip Fredriksson 3. Kringaktiviteter saknas (annat än golfen som "dra" folk till klubben) 

Stefan Rydergren 

Uppdrag Inventera nuläget 

Diskussion hur ansvarsområdet skall utvecklas 

Ta fram kortsiktig åtgärdsplan 

Ta fram åtgärdsförslag 2-5 år 

Protokoll från varje möte 

Förankra åtgärdsplanerna i Mastergruppen 



Framtidsprojektet 

Fastighet 

Nils-Olof Johansson 

Deltagare Åse Solman-Toft Div Status vecka 11 Arbete pågår varje veckodag med frivillig insats av medlemmarna. STORT TACK! 

Lars Andersson Div Målsättning: klart till 1 april 

Stefan Rydergren Div Restauranggrupp tillsatt som tillsammans med krögarna skall utveckla restaurangen 

Kjell Brage Teknik Medarbetare till Yttre Miljö sökes: Kontakta Lennart Yngvaldsson 070-3930940 

Gunnar Gustavsson Måleri 

Per-Olof Bardh Måleri 

Bengt Svensson VVS 

Karl-Ivar Brandt El 

Lennart Yngvaldsson Yttre miljö  

Uppdrag Prio 1: klart till banöppning 

Renovera kök/restaurang 

Rusta upp yttre miljön 

Prio 2:     

Inventera nuläget 

Diskussion hur ansvarsområdet skall utvecklas 

Ta fram kortsiktig åtgärdsplan 

Ta fram åtgärdsförslag 2-5 år 

Protokoll från varje möte 

Förankra åtgärdsplanerna i Mastergruppen 



Restaurang/kök 
 

Väggar och limträbalkar har målats 
Ny bardisk har tillverkats 
Kakel på väggar i serveringsdelen 
Diverse mellanväggar har byggts 
Ny golvbeläggning i restaurangen 
Slipning och målning av trappor och 
trappuppgångar 
Ny skjutdörr monteras 
…med mera 
 
 
 
 



Framtidsprojektet 

Finansiering 

Ann-Christine Johansson 

Deltagare Birgitta Gustavsson Status Vecka 11 Gruppen har hållit tre möten. Aktiviteter specificerade, se nedan 

Anneli Roubert Bidrag till klubbhus:  

Per Månsson 5 olika fonder har undersökts, ett avslag, 3 ansökan, 1 avvaktande 

Andra bidrag från stiftelser och fonder: 

fyra har kontaktats, svar inväntas 

Uppdrag Inventera andra intäktsmöjligheter  Bidrag vi redan ansöker om årligen: 

(utöver medlemsavgifter, greenfee och sponsring) Ljungby Kommun, mm 

Arbeta aktivt med att realisera valda alternativ Stöd från idrottsförbund/indrottsrörelser: 

Ta fram kortsiktig åtgärdsplan Riksidrottsförbundet, SISU, andra klubbar 

Ta fram åtgärdsförslag 2-5 år Samverkanspartners: 

Protokoll från varje möte Företagsföreningar, andra organisationer 

Förankra åtgärdsplanerna i Mastergruppen Uthyrning av lokaler: 

Undersökning pågår om passande verksamhet 



Framtidsprojektet 

Idrott 

Vakant 

Avsnittet Idrott senareläggs i brist på resurser  


