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INNSPILL TIL INTERKOMMUNAL KOMMUNEDELPLAN 

Sola Golfklubb er positive til Interkommunal kommunedelplan og at det arbeides med en overordnet 

plan som tar vare på det mangfoldet som er og tilrettelegger for ytterligere utvidelse av næring og 

private interesser. 

Sola Golfklubb er nå Norges største golfanlegg og feirer 25 års jubileum på Forus i år og skal også  

avholde Norgesmesterskapet i golf fra 9-12 august i 2018. Anlegget vil da tiltrekke seg i tillegg til 

spillere, trenere og foreldre også nasjonal medieomtale og økt hotellbelegg på Forus. 

Klubben er et idrettslag med over 2000 medlemmer og 12 heltidsansatte, samt flere 

sesongarbeidere. Dette har vi lagt fram til IKDP Forus i et eget møte tidligere og har også tilbudt oss å 

være med å tilpasse golfanlegget i en fremtidig plan samtidig som klubben beholder de fasiliteter og 

kvalitet som er bygget opp gjennom alle år med profesjonell drift og dugnadsånd. Vi håper derfor å 

bli tatt med i videre planlegging av området og kan tilrettelegge for både turgåere og parkanlegg i 

eksisterende golfanlegg. 

Videre så stiller Sola Golfklubb seg undrende til plassering av «Sentralparken» av flere grunner: 

- Den er plassert langt unna der folk bor og vil ikke bli benyttet i ønsket grad. 

- En må krysse bussveien for å nå den, noe som vil redusere bruk ytterligere. 

- Plasseringen vil kreve at golfklubben må fjerne driftsbygning, parkering og driving range som 

vil påvirke klubben i stor grad både driftsmessig og økonomisk. 

- Selv om en slik park er fram i tid vil den da stenge for ytterligere investeringer og vedlikehold 

av anlegget for klubben 

Alternativ plassering til denne parken bør derfor finnes snarest. Umiddelbart tenker en at f.eks 

travbanen eller kjerneområde 3 vil være bedre egnet, da de har nærhet til boliger, og vil bli benyttet i 

mye større grad enn midt inne i et næringsområde med få eller ingen beboere. 

Golfbanen i tillegg til Kjerrberget er allerede et parkområde som blir benyttet av befolkningen på 

Skadberg/Kjerrberget i stor grad. Klubben har hatt et ønske om å vedlikeholde og drifte turstier på 

området, og har søkt om støtte fra kommune på dette arbeidet, men har tidligere fått avslag på 

dette. 

Klubben stiller gjerne på møte med IKDP Forus og ser gjerne at det blir gjort en utredning om 

hvordan en kan tilrettelegge golfanlegget for økt bruk både av golfere og ikke golfere og økt 

innlemming i næringsområdene rundt. 

Med vennlig hilsen 
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