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Kan du inte läsa detta nyhetsbrev? Klicka här

Stort engagemang kring enkäten angående eventuell exploatering av
”Ravinen”

Här kommer information om medlemmarnas svar och nästa steg.

 

Hej,

Hoppas sommaren har varit bra och att ni har spelat mycket golf! Vi i styrelsen återkommer
här med resultaten från den rådgivande enkäten rörande en eventuell exploatering av
”Ravinen” som genomfördes under augusti månad.

Resultat:

Totalt antal distribuerade mail: 1356 st

Totalt antal svar: 744 st

Svarsfrekvens: 54,8%

Vi i styrelsen tackar för det stora engagemanget och det är glädjande att se en så hög
svarsfrekvens. Eftersom en majoritet av medlemmarna är positiva till att Lidingö golfklubb
utvecklar marken ovanför den övre parkeringen (för detaljerad information se nedan) så
kommer styrelsen jobba vidare med frågan.

För att undvika missförstånd så var syftet med enkäten att just se vad medlemmarna i LGK
har för inställning till att utveckla marken ovanför den övre parkeringen. Ett eventuellt beslut
i frågan fattas av medlemmarna på ett framtida medlemsmöte.

När det gäller förslaget till utveckling som har lagts fram, dvs uppförandet av en
padelanläggning, så har många varit positivt inställda, men vi ser också att det finns
önskemål/tankar på alternativ, justerade villkor, m.m. Detta gör att vi kommer att gå igenom
villkoren i arrendeförslaget igen.
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Vi välkomnar även alla medlemmar som har konkreta tankar och idéer på vad LGK
skulle kunna göra för att utveckla ”ravinen” att inkomma med dessa förslag. Återkom
gärna med förslag till klubbchef@lidingogk.se så snart det går, gärna före den 1
Oktober.

Styrelsen kommer att kontakta de medlemmar som har kommit eller kommer in med
konkreta förslag och se hur vi kan hjälpa till med att konkretisera och utveckla dessa än
mer. Samtliga nya förslag kommer beredas plats för information såväl digitalt som fysiskt på
LGK:s olika plattformar. 

Vi i styrelsen ser gärna att vi får in flera genomarbetade förslag så att vi och alla
medlemmar kan utvärdera olika alternativ till utveckling av marken ovanför parkeringen.
Något som vi tror är viktigt och bra inför ett eventuellt framtida beslutande medlemsmöte.

Detaljerad information: Svar på fråga 1: klicka på bilden för
bättre upplösning.

Sammanfattning fråga 1:

Vi ser att det är en majoritet - 71,9% - av de 744 st svarande medlemmarna i Lidingö GK
som svarar JA på frågan om man tycker att LGK ska utveckla marken ovanför den övre
parkeringen. 

Svar på fråga 2 om man svarade ”JA” på fråga 1: klicka på
bilden för bättre upplösning.

Sammanfattning fråga 2:

Av de 526 st medlemmar som är för en utveckling av marken ovanför den övre parkeringen,
d v s som svarat JA på fråga 1,  så är en majoritet (68,6%, eller 361st) för det framarbetade
förslag på padelanläggning som presenterats.

Svar på fråga 3 om man svarade ”Emot” på fråga 2: klicka på
bilden för bättre upplösning.

Sammanfattning fråga 3:

De 161 st medlemmar som är för en utveckling av marken, d v s svarat JA på fråga 1, men
emot det förslag på padelanläggning som presenterats, d v s svarat Emot på fråga 2, ser
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Lidingö Golfklubb
Trolldalsvägen 2 , 181 30 Lidingö

Tel: Växeln: 08 - 731 79 00 | Restaurangen: 08 - 765 27 00
kansli@lidingogk.se

framförallt två huvudinvändningar. Det är dels att det är för dåliga villkor samt att man som
medlem gärna ser att anläggningen borde innefatta och/eller vara möjlig att ställa om till
golfrelaterad verksamhet.

Sammanfattning Öppna svar:

Av de öppna svar som samtliga respondenter har haft möjlighet att skicka in så har
fördelningen varit 27% Negativa respektive 32% Positiva till någon form av
padelanläggning. Resterande 41% har varit positiva till padel men med tillägget att det ska
vara golfrelaterad verksamhet.
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