
 

 
InspIratIon och Idéer 
för lokal samverkan

- erfarenheter från sIgtunaprojektet

 
   

Broschyren är finansierad  
av Svenska Golfförbundet



 

golfnyttan I samhället – ett praktiskt exempel
Vår förhoppning är att vi med den här broschyren ska inspirera till att ta initiativ, skapa samverkan och på 
så sätt tydliggöra golfnyttan i samhället.

De praktiska råd och idéer som vi delar med oss av från det pågående ”Sigtunaprojektet - ett landskap för 
alla”, är inte avsedda att kopieras, men en och annan idé kan naturligtvis med fördel ”stjälas”. Några viktiga 
nyckelord i projektet är ”helhetssyn”, ”delaktighet”, ”inspiration”, och ”förhållningssätt”. Trots olika för-
utsättningar på landets golfanläggningar är det vår förhoppning är att vi med den här foldern inspirerar till 
egna initiativ kring samverkan som i sin tur bidrar till att stärka golfens roll i samhället.

Samverkan är en viktig faktor för golfens utveckling. Formen och inriktningen på samverkan skall kunna 
utvecklas för att möta de specifika utmaningar golfanläggningen, lokalsamhället och regionen står inför. 
Samverkan måste vara gränsöverskridande och omfatta olika grupper av aktörer såsom kommuner, statliga 
myndigheter, andra föreningar, markägare, boende, företag mm. Eftersom golfverksamhet generellt har 
medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft så ger det oss utmärkta förutsättningar att samverka 
med alla delar av samhället. Om arbetet kring viktiga frågor såsom natur- och miljövård, exploatering, 
rekreation och friluftsliv bli framgångsrikt, är helhetssyn viktigt. Därför är ”Sigtunaprojektet” inte begränsat 
till den geografiska golfanläggningen eftersom vi är beroende av den utveckling som sker i vår omedelbara 
närhet.

Det krävs tålamod, tillit och grundlig förankring i ledningarna hos alla parter för att ett samverkansprojekt 
ska lyckas. För att det praktiska arbetet ska fungera måste man också hitta en projektgrupp och arbetsform 
som fungerar både för golfklubben och övriga aktörer. När samarbetet väl är igång är det mycket viktigt att 
kontinuerligt sprida information om arbetet till medlemmar och aktörer i närsamhället.

Den här broschyren är tänkt att  användas som en del av SGF:s styrelseseminarier under hösten 2014, men 
kan också användas i andra sammanhang där samverkan och golfnyttan i samhället diskuteras.

 
 
Maria Strandberg                                     
Direktör STERF      
 
Ole Skarin 
Ordförande Sigtuna Golfklubb
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Initiativet till projektet togs våren 2012 av Sigtuna 
Golfklubb, Sigtunabygdens naturskyddsförening och 
STERF i nära samarbete med Sigtuna kommun. Inspi-
rationen hämtades i STERFs projekt ”Multifunktionella 
golfanläggningar en outnyttjad resurs” och Europrådets 
Landskapskonvention.  
    Landskapskonventionen betonar att landskapet är 
viktigt för människors välbefinnande samt känsla för och 
tillhörighet till en plats. Skötsel, förvaltning och, framför 
allt, planering av landskapet är något som positivt bör 
engagera lokalt boende och andra med anknytning till 
området.  
    Projektet utgick från att det goda exemplet är den 
bästa drivkraften tillsammans med en definierad vision;
 
Området kring Garnsviken är i ökande grad, en  
naturlig del av sigtunabornas vardag och fritid.  
Verksamheten i området präglas av:
•	 Helhetssyn på ett definierat och för kommuninvå-

narna tillgängligt landskap
•	 Tillgänglighet för alla invånare i Sigtuna 
•	 Multifunktionell användning i förvaltning och 

utveckling av landskapet
•	 Delaktighet i varaktig utveckling av värden

fakta 

Europarådets landskapskonvention 
 
Europas landskap har genomgått en större fragmen-
tering än någon annan kontinent. Detta är ett stort 
problem för att skapa biologisk mångfald och utveckla 
nödvändiga ekosystemtjänster samt för människors 
rekreation, hälsa och livskvalitet. För att möte dessa ut-
maningar måste vi ha en helhetssyn på landskapets natur-, 
kultur- och rekreationsvärde samt den ekonomiska ut-
vecklingen.  Den Europiska Landskapskonventionen, ELC, 
är ett verktyg för att hantera denna situation. 
    ELC är den första internationella överenskommelse 
som särskilt lyfter fram landskapet som en resurs för 
mångsidig användning och som är viktigt för hållbar 
utveckling. Landskapsförändringar ska kunna ske på ett 
sätt som stärker och utvecklar landskapets mångfald 
och kvaliteter samt ökar människors välbefinnande och 
känsla av tillhörighet till en viss plats.  

fakta 

Målsättningen med projektet är att: 
• Ge människor ökad tillgång till detta unika området 
• Utveckla området med varsamhet,
• Skapa en helhetssyn på det aktuella landskapet där 

särintressen måste underordnas helhetssynen,
• Balansera Sigtunas småstadscharm med dess med-

eltida rötter och närkontakt med andra historiska 
perioder samt det unika naturlandskapet i stadens 
omedelbara närhet. 

• Förstärka och utnyttja golfanläggningens multifunk-
tionella möjligheter 

• Kommunicera att landskapet är lättillgängligt och 
vilka värden det har.

I början av projektet användes en ”visionsstyrd plane-
ringsprocess”. Det innebär i korthet att alla intressen-
ter är med i att beskriva visionen för området utifrån 
sina utgångspunkter men med helheten i fokus.   
    Planeringen bygger på att man identifierar mindre 
projekt som kan startas steg för steg. Uppdelningen i 
mindre projekt syftar också till att engagera och för-
djupa samspelet mellan alla aktörer i området. 

Konventionen lyfter särskilt fram vikten av att allmänhe-
ten och lokalsamhället aktivt medverkar i arbetet med 
skydd, förvaltning och, kanske framför allt, planering av 
landskapet. 
   Grundsynen i ELC är att en del av makten över 
besluten skall flyttas från statliga och regionala myndig-
heter till lokala myndigheter och enskilda medborgare. 
Samtidigt betonar man att samhällsplanering skall göras 
utifrån en helhetssyn till skillnad från att varje objekt 
hanteras för sig.
    Konventionen skapades år 2004. Initiativtagare var de 
lokala och regionala politikerna i medlemsländerna (The 
Congress of Local and Regional Authorities – CLRAE). 
Idag har 38 av Europarådets 47 medlemsländer ratifice-
rat konventionen. Sverige ratificerade den 2011.

Sigtunaprojektet – ett landskap för alla
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gemensamt InItIatIv som  välkomnades

Initiativtagarna till ”Sigtunaprojektet – ett landskap 
för alla” var Sigtuna Golfklubb, Naturskyddsförening-
en i Sigtunabygden och STERF.  
 
Inspirationskällor till projektet var den Europeiska land-
skapskonventionen och projektet ”Multifunktionella 
golfanläggningar en outnyttjad resurs” som genomfördes av 
STERF och Nordiska ministerrådet under 2011. De inspire-
rade till att se golfen ur ett utifrån-in perspektiv och visade 
att golfen har flera roller att spela i samhället. 

- Det är roligt att vara delaktig när ny kunskap kommer till 
användning och leder till projekt som har kraft att förändra, 
säger Maria Strandberg, STERF.

Genom ”Sigtunaprojekt” skapades ett forum för alla som 
har intresse i utvecklingen av Garnsvikenområdet där man 
tillsammans och i samverkan kan se till att ”jästen kommer 
i degen” vid rätt tillfälle. Projektet använde en visionsdriven 
planeringsprocess som innebär att man aktivt söker möjlig-
heter till utveckling och inte enbart reagerar på i stort sett 
färdiga förslag från de organ som traditionellt utför sam-
hällsplanering. 

- Redan från första seminariet den 9 april 2013, då över 50 
organisationer, föreningar och myndigheter deltog, engage-

rade sig också Sigtuna kommun, Wenngarn/Sisyfos, Wenn-
garn Strand, Statens Fastighetsverk och NCC i det praktiska 
arbetet. Att området var ”vårt gemensamma ansvar” blev 
väldigt tydligt, säger Ole Skarin, Sigtuna Golfklubb.
 
Naturligtvis vill Sigtuna GK också att fler upptäcker golfen. 
Tankeväckande var att under första seminariet hade hälften 
av de 75 deltagande personerna aldrig varit på golfklubben. 
Den planerade gångvägen och bättre infrastruktur betyder 
att golfbanan hamnar mer centralt, när man passerar för att 
se och uppleva natur och kultur. (Läs mer om viktiga mer-
värden för Sigtuna GK i faktarutan på sid. 14)

Sigtuna stad växer norrut. Ett av syftena med projektet är 
att landskapet runt Garnsviken utvecklas med varsamhet 
så att natur- och kulturvärden bevaras. I Sigtuna kommun 
finns här en alldeles unik möjlighet att vistas i naturen utan 
att störas av vare sig vägbuller eller flygbuller.
 
-   Naturskyddsföreningen värnar om att så många som 
möjligt kan få möjlighet till rekreation och friluftsliv och 
framförallt få rika upplevelser av djur, växter och vacker 
natur. Sigtunaprojekter är därför väldigt viktigt för oss att 
medverka i för att utveckla och vårda värdefulla natur och 
tillgängliggöra området ytterligare, säger Lars-Gunnar Brå-
vander, Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden.

Initiativet till Sigtunaprojektet togs av fr v Ole Skarin, Sigtuna Golfklubb, Lars-Gunnar Bråvander, Naturskyddsföreningen i Sigtuna-
bygden samt Maria Strandberg, STERF.
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Ta initiativ till att skapa förändring - ingen annan gör det åt er! 
Visa att ni gärna är med och bestämmer hur er ort skall växa och utvecklas. Ni kan visa kommunen att  
ni är en grästots- och nätverksresurs, och att ni levererar en tjänst som kommer att uppskatta.  
Tänk på att tjänstemännen på kommunen är bundna till politiska beslut. 

Skapa en vision som är större än golfanläggningen genom att  
vara en del av samhället
Basera visionen på exempelvis
- Europeiska landskapskonventionen (se faktaruta sid 3)
- Konceptet multifunktionella golfanläggningar (se ovan)
- Nationella miljömål 
- Friskvårds- och hälsomål
- Att locka fler till golfen 
- Att ett samhälle kräver engagerade medborgare/organisationer/företag som vill vara med och  
påverka samt utveckla det lokala samhället.
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Multifunktionella golfanläggningar 

Golfanläggningar är idag en outnyttjad, multifunktionell
resurs. Om golfanläggningar kan utnyttjas mer mångfunk-
tionellt kan en rad viktiga tjänster som samhället efter-
frågar skapas. Utöver att erbjuda en högkvalitativ arena 
för golf skulle dessa anläggningar exempelvis även kunna 
bidra till att utveckla biologisk mångfald, bevara natur- och 
kulturmiljöer samt bidra med rekreationsytor som är 
öppna för allmänhet och friluftsliv.
     Många golfanläggningar har idag ekonomiska problem
och försöker hitta nya vägar för att kunna upprätthålla
och utveckla sin verksamhet. Multifunktionalitet kan
ge möjlighet till alternativa intäkter, förankring i samhället
genom arbete med miljö och hållbar utveckling,
förbättrat samarbete och i många fall delade kostnader
med myndigheter, miljö- och friluftsorganisationer och
andra idrottsförbund, samt en bättre allmän opinion
och större politiskt stöd.

fakta 
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att komma Igång

För att komma igång gäller det att skapa en bra 
projektgrupp. Optimalt är 3-5 praktiskt orienterade 
personer som är viktiga aktörer i området. De bör 
komma från företag/ organisationer/föreningar som 
har intresse av området. 

Sigtunaprojektets projektgrupp bestod till en början av Ole 
Skarin, Sigtuna Golfklubb, Maria Strandberg, STERF samt 
Lars-Gunnar Bråvander, Naturskyddsföreningen i Sigtuna-
bygden. Gruppen hade tät och frekvent kommunikation 
med Sigtuna kommun.  Under vintern 2012/13 träffades 
man för att diskutera samarbetet och se om man kunde 
komma överens om en gemensam grundläggande målsätt-
ning. 
 
Gruppen bestämde sig för den gemsamma visionen ”Ett 
landskap för alla” – att utveckla området kring Garnsviken 
till nytta för boende och besökare i enlighet med Europe-
iska landskapskonventionen (se faktaruta sid 3).  Där sätts 
helheten och människors välbefinnande först, inte enskilda 
objekt.
 
De små stegens princip tillämpades. Ett första steg blev att 
genom möten med områdets intressenter hitta det första 
samarbetsprojektet (gärna litet), som skulle bli ”lokomoti-
vet” för utvecklingen av hela projektet.   

Som metod valdes en ”visionsdriven process”  (se faktaruta 
sid 7). Processen bäddar för aktiv deltagande för att skapa 
möjligheter till utveckling istället för, vilket är vanligast, 

att reagera på i stort sett färdiga förslag. Den bygger på 
öppenhet, delaktighet, engagemang och förankring för att 
bäst utnyttja människors kunskap, kreativitet och känsla för 
området.
 
För att finansiera de initiala kostnaderna sökte man och  
beviljades bidrag från Leader Upplandsbygd till en förstu-
die/seminarier och fick 50.000:- i s k checkar.

Projektgruppen – drar igång, driver och är aktiv mellan möten
Hitta 3-5 personer, praktiskt orienterade, viktiga aktörer med bra nätverk i området. Det gäller att hitta  
organisationer/föreningar som har intresse av området och som kan tänka sig hjälpa varandra – att skapa en 
vinn-vinn situation är optimalt. 

Definierade en gemensam vision för projektet  
Se projektet som ett ”paraplyprojekt” d v s ett forum där många delprojekt, befintliga och framtida, inom områ-
det kan diskuteras och informeras om. 

Välj metod/process 
Det finns många metoder/processer att välja bland. Sigtunaprojektet valde den ”Visionsstyrda processen” efter-
som den rätt genomförd skapar kreativa möten samt förankring och engagemang.  

Hitta finansiering för startfasen
I det första skedet är finansiering inte så viktig. Mindre möten kan arrangeras med enkla medel i egna lokaler, 
men när det blir stor uppslutning krävs en budget för evenemanget. 
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Den visionsstyrda processen 
Den visionsstyrda processen innebär att man skapar och 
uttrycker en idé,  gärna tillsammans i en grupp. Detta är 
ett alternativ till att reagera på andras genomarbetade 
och färdigskrivna förslag samt vara begränsad av bestäm-
da ekonomiska förhållanden. 

I figuren nedan visar vi hur ”jästen kommer i degen” vid rätt 
tillfälle. Vi visar hur den traditionella beslutsprocessen föränd-
rades i projektet. Vi förankrade och skapade förståelse redan 
innan den lagliga planprocessen hade börjat. På så vis undvek 
vi eller minimerade överklagande.
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att hItta rätt deltagare

I ett område som är cirka 6 x 3 km stort och har  
många natur- och kulturhistoriska värden finns det 
naturligtvis gott om människor som har intressen och 
synpunkter på utveckling och förvaltning.  
 
Projektet började med att notera vilka som var markägare, 
därefter kontrollerade man alla organisationer i kommunen. 
Det finns ett register över samtliga föreningar i varje kom-
mun t ex inom kultur och natur. I Sigtuna finns exempelvis 
hembygdsföreningen, Rotary, Sigtuna naturvänner, Natur-
skyddsföreningen i Sigtunabygden, orienteringsklubben och 
Omställning Sigtuna.  

Man beslöt att bjuda in minst två företrädare för varje 
förening och organisation. Det var också viktigt att identi-
fiera och bjuda in myndigheter, organisationer, föreningar 
på regional och nationell nivå som kunde tänkas ha intresse 
av området. Givna deltagare var Sigtuna kommun, läns-
styrelsen liksom nationella organisationer inom kultur- och 
naturområdet. Självklart bjöd man även in engagerade pri-
vatpersoner med stort nätverk, människor som utnyttjade 
området för olika typer av rekreation samt ett antal med-
lemmar i golfklubben. 

Identifiera viktiga aktörer  
Hitta så många aktörer som möjligt för en bred förankring. Identifiera aktörer på lokal, regional och nationell nivå  
exempel vis idrottsföreningar, sammanslutningar av olika slag, markägare, boende, kommunen, miljöorganisationer, 
statliga och regionala myndigheter, universitet och högskolor m m.  För att lyckas i samverkansprocessen är det  
viktigt att visa stor respekt för varandras olika kunskap och roller.

Använd lokala och professionella nätverk 
Det är viktigt att ha lokalkännedom och använda era samlade nätverk. 

Hitta de ämnen och frågor som är aktuella lokalt 
Samla kunskap om det som händer i området, vilka frågor och planer som engagerar många medborgare. 

Inbjudningar och information
Bjud in via mail, telefon, Facebook – det som passar målgruppen bäst. Det är viktigt att följa upp utskickade  
inbjudningar med flera påminnelser.  Använd golfklubbens hemsida för informationsspridning.
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samverkan ger resultat

Programmet lockade 75 personer från 50 olika organisa-
tioner! Dagen inleddes med en välkomnande kopp kaffe, 
macka och registrering. Det visade sig att mer än hälften av 
alla deltagare aldrig tidigare hade varit på golfklubben.
    Registreringen av de närvarande är viktig. Dels för att få 
deras kontaktuppgifter för kommande inbjudningar och 
dokumentation, och dels för att dessa uppgifter sedan skall 
kunna redovisas om man söker bidrag etc.
    Inspirationsföreläsningar om landskapskonventionen, 
natur-och kulturvärden kring Garnsviken samt om multi-
funktionella golfanläggningar fick igång tankeprocesserna 
hos deltagarna innan det var dags för lunchpaus.
    Temat för eftermiddagens workshop var ”Möjlighet och 
utmaningar i området – konkreta förslag”. Gruppindelning-
en var gjord på förhand av projektgruppen, för att få så stor 

spridning i grupperna som möjligt. Grupperna utrustades 
med översiktskartor och material som kunde användas för 
att markera behov, aktiviteter och möjligheter. Projektgrup-
pen markerade tydligt att grupperna i detta skede inte skulle 
diskutera kostnader, ekonomi eller finansiering.
    Det blev en mycket dynamisk workshop där det gemen-
samma idéarbetet inte hade några begränsningar annat 
än geografin. Mätt i antal förslag, mer än hundra idéer till 
genomförbara aktiviteter, som i slutändan formulerades var 
mötet en succé. Utmaningen skulle bli att enas om vilka 
idéer som var värda att arbeta vidare med. 

9 april 2013 - En heldag med inspirationsföreläsningar och workshop på golfklubben
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Här gjordes en tillbakablick på hur projektet har utvecklats 
sedan starten i april, och nu var det dags att beskriva hur 
man tänker sig sträckning, vad man tror om tekniska förut-
sättningar, material, konstruktion, utförande, underhåll och 
kostnader för den önskade gång-och cykelvägen längs med 
Garnsviken. 
   När det gällde finansiering av projektet kommer man att 
titta på flera olika möjligheter. Till exempel möjligheten att få 
EU – medel, pengar från Allmänna arvsfonden och projekt-
stöd från Sigtuna och Knivsta kommun, WWF och markä-
gare. Man undersöker även möjligheten för Crowd Funding 
och sponsring i någon form.
   Man presenterade en grov tidsplan och berättade att man 
börjat titta på hur man kan finansiera ett eventuellt bygge. 
Man pratade också om vilken kompetens som krävs för att 

Under detta kvällsseminarium presenterades resultatet från 
workshopen den 9 april. Dessutom presenterade några av de 
största aktörerna i området sina planer och aktiviteter.
    De punkter som oftast kom upp på workshopen i april 
handlade om Wenngarns slottsområde och infrastruktu-
ren i Garnsvikenområdet. Många grupper ville knyta ihop 
befintliga leder och göra området kring Garnsviken mer lät-
tillgängligt och säkert att ta sig fram i – oavsett om man gick, 
red, paddlade eller cyklade. När det var dags för deltagarna 
att prioritera bland de många förslagen och hitta ett projekt 
att gå vidare med i en projektansökan (till Leader/EU) var 
valet ganska enkelt. 
    Det startprojekt som alla grupper var eniga om att satsa 
på var en handikappvänlig gång-och cykelväg som binder 

13 juni 2013 - Kvällsmöte med beslut om projekt

samman Sigtuna med Askarehage längs med Garnsviken. 
Här kunde man i de delar som ligger i vattnet ordna bryggor 
för anläggning med båt. Vägen skulle även kunna bli en ny 
sträckning på Upplandsleden.  
    Ytterligare ett delmål sattes upp : att anmäla området till 
WWFs tävling ”svenska pärlor” där allmänheten röstar på ett 
antal skyddsvärda områden i varje län. Därefter utser en jury 
en svensk pärla för varje län, totalt tjugoen. Sigtunaprojektet 
noterade med stolthet att området kring Garnsviken den 28 
maj 2014 blev valt som ”Stockholms läns svenska pärla”!

21 november 2013 – Kvällsmöte med framtidsplaner
driva ett byggprojekt av denna typ och om beslutsgången i 
kommunen. Kommunerna måste bli en naturlig del av pro-
jektorganisationen i detta skede. 
    Projektet är en viktig resurs på gräsrotsnivå för kommu-
nerna som även deltagit aktivt i projektet. Även om proces-
sen i Sigtunaprojektet gått snabbare fram än vad kommuner 
normalt är vana vid så har samverkan mottagits väl. Direkt-
demokrati med förankring i verkligheten innan beslut är 
uppskattat eftersom det sparar både tid och kraft för kom-
munen. Under workshopen den 6 april fick man t ex ”gratis 
konsulthjälp” av cirka 75 kompetenta, engagerade personer 
x 6 timmar – vilket motsvarar en heltidsanställds arbete un-
der 6 månader. Även kommuner behöver ideella krafter för 
att få verksamheten att fungera!
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faktorer för framgångsrik samverkan
• Tydlig ledning och organisation 
• Ta kontakt med alla aktörer som kan ha intresse av ett samarbete 
• Förankring hos respektive ledning av idéer,  finansiering och resultat 
• Hitta projekt som alla har nytta av. 
• Bra personliga relationer och tillit kräver tid – skynda långsamt 
• Öppenhet och demokratisk delaktighet 
• Bra informationsspridning av insatser och resultat 
• Sök extern finansiering för samarbetsprojekt, det finns alltid någon källa att ösa ur 
• Ha kul!

Hitta det första samarbetsprojektet 
Det första steget är att inventera och identifiera möjliga projekt tillsammans med alla intressenter.  Detta är 
en kreativ och förankrande process.  Det är viktigt att man lär känna varandra, skapar förtroende och får en 
gruppkänsla.  Alla har något att bidra med. Därefter gäller det att komma överens om ett startprojekt (gärna 
litet). När det första projektet är klart kan man ta större steg.
 
Samverkansprojekt är en resurs för kommunen
Projektet är en resurs på gräsrotsnivå för kommunen. Det är bra för kommunen med förankring hos berörda 
och engagerade aktörer innan beslut fattas.  Även kommuner behöver ideella krafter för att få verksamheten 
att fungera!
  
Ta reda på hur din kommun fungerar 
Kommuner är organiserade lite olika. En bra start är att gå igenom kommunens hemsida. Där brukar det finnas 
en bra uppställning på nämnder, avdelningar, tjänstemän och politiker. 
 
Kontakt med kommunpolitiker 
För att bedriva ett effektivt opinionsarbete måste du veta vilka politiker ni ska samverka med.  
• Vad står i partiprogrammen? Inventera politikernas egna agendor och intresseområden. 
• Politiker vill alltid plocka poäng – vilka poäng kan ni bjuda på? 
• Kontakta de politiker ni valt ut via brev eller mail, där ni kortfattat argumenterar varför ni vill träffas och 

i punktform sammanfattar vad ni vill prata om under mötet. Kommunpolitiker är oftast fritidspolitiker. De 
har ett ordinarie arbete och ägnar fritiden åt politik. Ett tips är att låta politikerna själva föreslå en tid som 
passar.
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Sigtunaprojektet -  
Ett landskap För alla  

Sammanfattning från  
 

sEminarium & workshop 
9 april 2013 på sigtuna golfklubb

Seminariet var delvis finansierat av Leader Upplandsbygd och Sigtuna Kommun

arrangörer:

12

vIkten av kommunIkatIon

Inbjudningar och dokumentation 
Under hela projektets gång har man varit noggrann med 
dokumentation och spridning av information till alla invol-
verade aktörer. Inbjudningarna till seminarierna har visuellt 
kopplats ihop med rapporter från respektive träff  så att alla 
lätt har kunnat följa processen, även de som inte kunnat när-
vara. Dokumentationen har spridits via mail och även lagts 
upp på golfklubbens hemsida. Detta har skapat en kontinui-
tet i arbetet som deltagarna har uppskattat. Materialet har 
givetvis varit tillgängligt för alla som är intresserade, inte bara 
de som aktivt deltagit. Öppenhet är viktigt för projektets 
trovärdighet.

 
Information till allmänheten
En broschyr om Sigtunaprojektet spreds i Sigtuna och Kniv-
sta kommuner ett drygt år efter projektstarten. Det var mer 
än 30.000 exemplar som skickades med som bilaga till lokal-
tidningen till hushållen. Syftet var att informera allmänheten 
om samarbetet som startats kring Garnsviken, och var dess-
utom en del i förankringsprocessen i kommunen. Budskapet 
var att projektet inte bara planerar en handikappanpassad 
gång-och cykelväg längs med Garnsviken, man bygger också 
en del av Sigtunas infrastruktur. Det hela finansierades 
genom att de största aktörerna bidrog till produktion och 
tryckkostnad.
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Media och marknadsföring
Projektet har fått uppmärksamhet i media, det talas om det 
inom golfbranschen och man har lyft fram det som ett gott 
exempel i både miljöreörelsen och på myndighetsnivå.
Här är några exempel:
•	 Presentation av projektet i flera sammanhang, lokalt, 

nationellt och internationellt
•	 SGF:s styrelseseminarier ”Golfnyttan” som genomförs 

på tolv ställen i Sverige under hösten 2014
•	 Artikel  om projektet i SGF:s Golf  & Affärer nr 1 

-2014.
•	 Artikel i European Journal of  Turfgrass Sciences 

02/2014
•	 För att utse de mest skyddsvärda naturområdena i 

Sverige har WWF lanserat kampanjen ”Svenska pärlor” 
där man utser en ”pärla” för varje län. Området kring 
Garnsviken utsågs till pärlan i Stockholms län 2014!

•	 Föredrag om projektet på Golfjournalisternas årsmöte i 
Askersund, 25 augusti 2014.

Internationell uppmärksamhet
Projektet har redan fått internationell uppmärksamhet både i 
och utanför Europa. 
•	 Konferens på Köpenhamns Universitet ”Konference 

multifunktionelle golfbaner” 7-8 maj 2014.
•	 En uppskattad presentation gjordes på European Turf-

grass Society Conference i Osnabruck i juli 2014.
•	 Under en workshop om multifunktionella golfanlägg-

ningar i Peking i augusti 2014 hade projektet ett stort 
värde som det ”goda exemplet”.

•	 Golfens branschorganisationer i Europa.

• Dokumentera och informera om möten och sammankomster. 

• Ta kontakt med lokalpressen, turitsföreningen, kommunens 
kommunikationsansvariga och andra som kan vara intresse-
rade. 

• Informera på bred front när det händer saker i projektet.
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mer om sIgtunaprojektet
Sigtunaprojektet handlar om mer än en handikappanpassad 
gång-och cykelväg.  Projektet används som plattform för 
information, diskussion och koordinering av t ex följande 
aktiviteter och delprojekt: 

•	 Förädling och utveckling av Wenngarns slott och slotts-
område inklusive anläggning av 2 ha nyttoträdgård och 
hamling av 500 träd i barockträdgården och alléerna.  
120.000 arbetstimmar har lagts ner på Wenngarns slotts-
område.

•	  Planeringen av naturnära bostäder vid Sigtuna Golf-
klubb utvecklas enligt plan.

•	 Svea skog, ägaren till Wenngarn, Sigtuna kommun  
och projektledningen för ”Sigtunaprojektet” har i dialog 
hittat en lösning för att återetablera modellflygklubbens 
”flygplats”.

•	  Undersökning om ett hus kan byggas väster om gården 
Konterbacka.

•	  NCCs byggande av ca 750 bostäder 1500 m från golfan-
läggningen, vid gränsen till det område vi avgränsat för 
projektet. Området som vi avgränsat för projektet kom-
mer att ha stor betydelse för rekreation och fritidsaktivi-
teter för invånarna i den nya stadsdelen ”Norra Sigtuna 
stad”.

•	  Sveriges första  limniska reservat etableras i Garnsviken 
2014-2016.

•	 Förberedelser för finansiering av den handikappanpas-
sade gång- och cykelbanan pågår och den kommunala 
planprocessen löper vidare. 

•	 Sigtunaprojektet har nämnts som kandidat 2014/15 till 
Europarådets landskapspris på ”Landskapsforum” 
 

“Sigtunaprojektet – ett landskap för alla” har redan gett 
Sigtuna Golfklubb flera positiva mervärden, bl a:  

• Den praktiska infrastrukturen har definierats d v s  
hur man med cykel, barnvagn och till fots tar sig till 
och runt anläggningen nära golfspelet. 

• Klubben har utnyttjat de grundförutsättningar som 
finns i området, v g natur- och kultur,  för att öka 
skönhetsupplevelsen för medlemmar och gäster. 

• Genom att aktivt och positivt delta i samhällsdebatten 
har klubbens ”marknadsvärde” ökat ur sponsorsyn-
punkt. 

• Den mediala bevakningen har ökat. 
• Samarbetet med övriga föreningar har ökat. 

fakta 

• Exponeringen av nya grupper för golfen och på pap-
peret ”out-of-the-box”-samarbeten har inletts, tex 
”byggcamp och golf” för knattar och juniorer. 

• I de byggprojekt som startats, på mark som golfklub-
ben sålt - eller annan mark i närheten av anläggningen, 
har entreprenören erbjudit boende där spelrätt ingått 
vilken de i sin tur köpt av klubben. En direkt ekono-
misk injektion i klubben. 

• De ca 250.000 kr som projektet fått från Leader Upp-
landsbygd, Sigtuna kommun samt byggentreprenörer 
har också kommit klubben till del. 

• Under 2014 har klubben fått över 100 nya medlem-
mar. Man vill gärna tro att ”Sigtunaprojektet” är en 
viktig parameter för valet av Sigtuna GK som hem-
maklubb.

Viktiga mervärden av projektet för Sigtuna Golfklubb
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mer om lokal samverkan

Här kan du läsa mer om lokal samverkan 

Program och dokumentation från Sigtunaprojektets tre seminarier. K. Schmidt. 2012-2014.  
www.sigtunagk.se 

Sigtuna broschyr ”En svensk pärla”, 2014. www.sigtunagk.se 

Golfnyttan. Golf och Affärer. 2014. www.golf.se 

Multifunktionella golfanläggningar en outnyttjad resurs. M. Strandbeg. 2011. http//:sterf.golf.se 

Forsknings och utvecklingsprogram inom multifunktionella golfanläggningar. M. Strandberg. 2013. 
http//:sterf.golf.se 

Multifunctional golf facilities as a driving force in implementing the European landscape convention a 
case study at Sigtuna golf club. M. Strandberg m fl. 2014. http//: sterf.golf.se 
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Projektområdet  
Området kring Garnsviken är unikt. På en begränsad 
yta, ca 6 x 3 km, ryms ett antal olika typer av land-
skap som är frukten av både mänsklig aktivitet och 
naturligt skapade naturvärden.  
 
Viby by,  Wenngarn, Sigtuna Golfklubb,  Askarehage, 
småjordbruken Humparboda och Konterbacka är 
resultatet av över 1000 år av utveckling av kultur- 
och naturlandskapet.  
 
Området ligger dessutom i direkt anslutning till 
nordöstra delen av det expanderande Sigtuna, som 
med sin medeltida stadskärna är Sveriges första och 
äldsta stad. Garnsviken har sin norra del i Knivsta 
kommun. Golfanläggningens areal utgör ca 15% av 
hela projektområdet.

fakta 
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Författare:
 

ole skarIn  
Sigtuna Golfklubb 

 
karIn schmIdt 

marIa strandberg 
sterf

adress  BOX 84, SE-182 11 DANDERYD   besöksadress KEVINGESTRAND 20    tel 08-622 15 00   Internet STERF.GOLF.SE

Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF) är de nordiska golfförbun-
dens gemensamma forskningsstiftelse. STERF levererar kunskap som är färdig att använda direkt  
i banskötseln, i dialog med myndigheter och av myndigheter, i ett trovärdigt arbete med miljö och  
hållbar utveckling. STERF prioriterar forskning och utveckling inom:  Växtskydd - kontroll av sjukdomar 
och ogräs, Effektiv och hållbar användning av vatten, Gräsets övervintring samt Multifunktionella golf- 
anläggningar. Läs om STERF:s projekt, prioriterade områden och forskningsprogram på sterf.golf.se

Broschyren är finansierad  
av Svenska Golfförbundet


