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Pärlan vid

Mälaren
En golfrunda
på 2 timmar
– när du själv bestämmer

Jadå,

vi är med och
stöttar här också!
banken.se/coronakampen
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Upp-och-ner och
fram och tillbaka!

H

alva golfsäsongen är nu
avverkad. Förra året kom vår
tidning ut redan på våren, men
pga Covid-19-pandemin har vi
skjutit på utgivningen av olika skäl. Det är
mycket annat som också är upp-och-nervänt detta år. Vi har haft en aldrig skådad
tillströmning till vår golfbana. Att man
kan spela golf även i virustider har inte
gått någon förbi. Vissa dagar har vi faktiskt
haft några i kö på vår bana men det är
angenäma problem. Och på Golfens Dag i
maj, då vi hade tre timmar med fina rabatter på medlemskap så fick vi inte mindre
än 70 nya medlemmar. Ni är så hjärtligt
välkomna till oss! Vi är som alla golfbanor
helt beroende av att våra medlemmar
och greenfeegäster kommer till oss. Och
alldeles speciellt i dessa tider!
En sak vi kan glädjas åt även detta år är det

fina resultatet i medlemsundersökningen
från 2019. Vi får återigen fina betyg för vårt
klubbliv, service och bemötande. Verkligen
jättekul och stor eloge till framförallt våra
fantastiska banarbetare som gör detta så

bra med begränsade medel. Tack också till
alla frivilliga som ställer upp och hjälper till
och städar, rensar och röjer när det behövs!
Som ni säkert sett försöker vi nu att få till

riktig gräsbeväxning på 9/18 där vi haft
bekymmer i alla år. Vi har också sått en
hel del på andra ställen på banan som
vi måste vara försiktiga med och inte gå
eller köra över. Och när jag ändå skriver i
ämnet. Snälla, laga nedslagsmärken och
uppslagna torvor!
Årets styrelse har flera nya medlemmar.

Det är Åsa Segerlind för Damkommittén,
Merja Niemelä för Tävlingskommittén och
Peter Welin för Marknadskommittén och
Christer Öhnn har tagit sig ann den nya
Herrkommittén. Vi har fr o m årsskiftet en
större operativ roll i styrelsen då vi inte
har någon klubbchef. Men vi har en bra
sammansättning, vi lär oss vartefter och
engagemanget är stort. Vi har fortfarande
en vakans på platsen som ordförande i
juniorkommittén men Julle och Co tar
hand om våra ungdomar på träning och

tävling på ett utmärkt sätt och rapporterar
till styrelsen. Vi har också vår härliga receptionist Nina, som var hos oss även förra
året, som tar ett stort ansvar och lär oss allt
vi inte kan. Tack för att du finns!
Vi är också lyckligt lottade som har
en utvecklingsgrupp fullproppad med
erfarenhet, engagemang och idéer. Ni är
underbara!
Ett projekt som drogs igång var att vi
återigen arrangerar en ProAm-tävling. Den
7–9 augusti kommer många av våra mest
namnkunniga tidigare proffsgolfare hit. Läs
mer om det på annan plats i tidningen.
Vi kan också konstatera att vi efter många
kontakter, försök och avslag inte lyckats
knyta en krögare till oss som kan driva vår
restaurang fullt ut. Vi har nu caféverksamhet i egen regi i vår restaurang juli–september och vid speciella arrangemang såsom
ProAm så löser vi det genom catering. Vi
får hoppas att vi får en ny krögare inför
säsongen 2021. Håll dig uppdaterad om allt
detta på vår Facebooksida.

I år har vi lagt till ett antal bokningsbara
tider och de används mer frekvent än
förra året. Framförallt våra greenfeegäster
uppskattar att veta i förväg att de har en
bokad starttid. Resterande tid fortsätter vi
som vanligt med bollränna.
På vår golfbana har vi sällan mer än 10

minuters väntetid innan man kan gå ut på
banan. Det är vi ensamma om i Eskilstuna.
Styrelsen, alla kommittéer, sponsorer och
övrig personal önskar er alla, gamla och
nya medlemmar och gäster en fortsatt fin
säsong på Mälarbadens Golfklubb!

Vi ses!
MIA FORSLÖF
ORDFÖRANDE

STYRELSEN 2020 MÄLARBADENS GK
Mia Forslöf
Peter Welin
Hans Olov Karlson
Åsa Segerlind

Ordförande
Marknadskommittén
Ekonomi/Fastighet
Damkommittén

070-822 96 40
070-603 38 18
076-791 36 62
070-767 59 25

mia@eventool.se
p.velin@telia.com
hok51@bahnhof.se
asa.segerlind@fiksgroup.se

Åsa Lundberg
Lars Lundberg
Merja Niemelä
Christer Öhnn

Medlemskommittén
Bankommittén
Tävlingskommittén
Herrkommittén

070-572 75 85
070-814 05 96
070-333 12 50
0708-42 71 31

bullfrun@gmail.com
lars.lundberg72@gmail.com
merja.niemela@strangnas.se
christer.ohnn@hotmail.com

SVERIGES GRÖNASTE PLASTFÖRETAG
MÄLARPLAST
Sveriges grönaste plastföretag, är er kompletta
leverantör av miljö- och kundanpassade
plasttekniska lösningar.
Vi tar helhetsansvaret från idé, konstruktion
och prototyp till verktygsframställning och
fullskaleproduktion av såväl små som stora
detaljer, termo- som härdplaster.

Genom vårt kunnande, breda och flexibla
maskinpark, leveranssäkerhet och breda
nätverk av duktiga samarbetspartners
tillhandahåller vi våra kunder en kostnadsoptimal,
hållbarhetsfokuserad och pålitlig leverans. Tack
vare vår energieffektiva produktion, lösningar för
cirkulär ekonomi och höga andelen bioplast är vi

Sveriges grönaste plastföretag.

Monterade, tryckta, packade och klara!

www.malarplast.se | info@malarplast.se

Sveriges grönaste plastföretag
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Mälarbadens GK damer

Mer än bara golf !
Damerna i Mälarbaden spelar inte bara golf tillsammans!

V

i träffas under vintern och
binder kransar, spelar minigolf
och bowling och på våren åker vi
en hel helg på ”hemlig golfresa”.
Efter damgolfen under perioden maj –
september stannar de flesta kvar för att äta
och umgås. Dessutom försöker vi, en tisdag
varje månad ha Aftergolf ! Det blev en lite
annorlunda start på den här säsongen men
vi försöker hitta olika lösningar för att ses
och umgås med avstånd och omtanke.
Under sommaren träffas vi också på en
tjejkväll med shopping, mat och dryck!

Alla damer med grönt kort är välkomna
att spela med i damgolfen på Mälarbadens
GK! På tisdagar, med start i maj har vi i
år träffats och spelat träningsrunda på
banan. Vanligtvis spelar vi damtävlingar
från maj till september. Tävlingsspel drar
igång från 1 juli. Första boll går ut kl. 16.45.
En avslutningstävling håller vi i slutet av
september.

För att vara med och tävla ska du ha exakt

tävlingshandicap ( fyra scorer registrerade
förra säsongen eller fyra registrerade innevarande säsong). Vi spelar våra tävlingar i
tre klasser, A, B och C så alla med hcp upp
till 54 är välkomna!
År 2019 var 59 damer på klubben aktiva i
vår damgolf. Deltagandet på tisdagskvällarna varierade mellan 16–38 damer. Vi har
väldigt trevligt! Mycket surr, många skratt
och glada tillrop! En härlig stämning råder
och vi längtar efter damgolfen hela vintern!
Om du har frågor om damgolfen kan du

kontakta Åsa Segerlind 070-767 59 25 eller
Harriet Bergström 070-633 83 92. Följ oss
gärna på FB: Mälarbadensgk Damer.
Varmt välkomna önskar
Damkommittén!
ÅSA, HARRIET, SUSANNA, KICKI,
CHRISTINA, SARAH OCH MALIN

Nordslingan Bil AB
Din Porschespecialist

Nystrandsgatan 1B Eskilstuna
Tel: 016-911 82

www.nordslingan.com
info@nordslingan.com

Öppettider hela företaget: Måndag-fredag kl 8-17.
Är du intresserad av en bil, så är det möjligt att besöka
oss även andra tider efter överenskommelse.
Välkommen till en MRF-ansluten bilverkstad
med Porsche som specialitet.

BILFÖRSÄLJNING • SERVICE • TILLBEHÖR

Lev livet lite grönare

Välkommen till
Blomsterlandet
Eskilstuna
Mått Johanssons väg 1A

Öppettider och
vägbeskrivning
hittar du på vår
hemsida:
www.blomsterlandet.se

VI HJÄLPER ER MED:
• Radonmätning/utredning
• Radon- och villaventilation
• OVK-besiktning

Fraktgatan 9, Eskilstuna
016-13 72 72
info@etunaventilation.se
www.etunaventilation.se

4

HELA DENNA TIDNING ÄR REKLAM FRÅN MÄLARBADENS GOLFKLUBB

Framtidsvision Mälarbaden
Målet är att fortsätta att utveckla Mälarbaden och skapa en samlingsplats för olika aktiviteter inriktade på sport,
rekreation och hälsa. Konceptet riktar sig främst till boende i norra Torshälla omfattande Mälby, Ängsholmen,
Roxnäs, Nyby och Mälarbaden med speciell omtanke om ungdomars intresse och välbefinnande.

R

edan idag finns ett gott
utbud av olika aktiviteter och
fritidsupplevelser såsom en
golfbana, badplats, restaurang,
småbåtshamn, boulebana, utomhusgym,
naturpromenader och fågelskådning
inom naturskyddsområdet Skäret och
havsörnssafari. Vintertid ges möjlighet till
exempelvis skridskoåkning, skidåkning, isjaktsegling och pimpelfiske. Mälarbadens
Camping och butikerna på Wäsby bidrar
också till att bredda utbudet av rekreation
och upplevelser.

att kunna attrahera fler nya spelare. Specialträning och tävlingar för äldre spelare så
att de får möjlighet att fortsätta spelandet
upp i hög ålder.
Multisportarena och padelbanor

Bygga en utomhusarena för sporter som
basket, handboll, innebandy och bågskytte
samt utomhusbanor för padel, väl anpassade för rörelsehindrade. Även bygga ut med
fler boulebanor och utvidga utomhus-gymmet med fler träningsstationer.
Marina

Så här ser tankarna kring en utbyggnad
av området ut:
Golfbanan

Vidareutveckla nuvarande bana med bibehållen hög kvalitet och med utmaningar
för såväl nybörjare, medelgoda spelare som
riktigt duktiga. En golfrunda i Mälarbaden
ska ge spelare en härlig naturupplevelse,
god motion och en trevlig samvaro.
Ge fri träning för ungdomar upp till 16 år
med eller utan funktionsnedsättning för

Utöka hamnen och antal båtplatser så att
fler platser kan hyras och fler gästande
båtar kan lägga till. Marinan kan också
bli en utmärkt bas för vattensporter som
jollesegling, kajak- och kanotpaddling och
liknande.
Mälarvik hotell och konferens

Utveckla anläggningen till kombinerat
hotell och konferens med tillgång till spa,
massage, bastu och gym. Hälften av boendet skulle kunna byggas som bostadsrätter
för seniorboende.

Rekreationsområde

Synliggöra och förbättra naturområdena
så att de lockar fler besökare under alla
årstider – promenadstråk, fågelsskådning,
örnsafari med båt, bad och med möjlighet
till ett stort utbud av olika idrottsaktiviteter för besökarnas trivsel och hälsa.
Campingen

Utveckla samarbetet med campingen i
form av paketerbjudande med t ex golf och
boende med ställplatser för husbilar och
husvagnar samt en närmare anknytning
till Torshälla Gästhamn.
Sjökrogen

Skapa en kvarterskrog med ett varierat
utbud av mat och dryck som passar olika
målgrupper och kan bli en mötesplats
även för icke sportutövare. Här ska kunna
anordnas privata fester, kursverksamhet,
barnkalas och musikunderhållning med
gästuppträdanden.
Country Club

I samarbete med Villaägareföreningen
bilda en Country Club som med olika

arrangemang och aktiviteter kan bli
en naturlig samlingsplats även för ickegolfare. Detta ger möjlighet till ett bättre
kundunderlag för restaurangen som ger
den möjlighet att förlänga sin säsong.
Stommen i denna Country Club blir naturligt mälarbadsbor men kan kompletteras
med medlemmar från de olika områdena i
norra Torshälla.
Parkering och transporter

Befintlig parkering flyttas något och byggs
ut med fler platser. En gång i tiden gick
det tåg ut till Mälarbaden. På sikt och
med all teknikutveckling kan det inom en
inte alltför lång tid kunna gå att sätta in
förarlösa bussar som kan frakta människor
till och från området.
Vi hoppas att så mycket som möjligt av
denna vision blir verklighet inom en inte
alltför avlägsen framtid!

MÄLARBADENS GOLFKLUBB
& MÄLARBADENS VILLAÄGARE
FÖRENING

VI UTFÖR...

• Nybyggnation • Renovering • Ombyggnad
• Tillbyggnad • Uterum • Våtrum
Auk. för
säkra våtrum

Gustafsvägen 2, Eskilstuna – info@johnsonbygg.se – www.johnsonbygg.se
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Medlemskommitten
Medlemskommittén på Mälarbadens

Golfklubb finns till för att främja trivseln
hos medlemmar och gäster samt hitta på
roliga aktiviteter för våra medlemmar.
Det är också vi som planerar de städdagar
som genomförs löpande under året.
Vi är ett glatt gäng som alla har olika
erfarenheter vi bidrar med och några av
oss har varit med i klubben sedan starten.
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Bankommittén
Bankommittén på Mälarbadens Golfklubb

arbetar hårt för att hålla banan i ett
fantastiskt skick. Ofta lovordas den av
såväl gäster som medlemmar.
”Bästa greenerna i Mälardalen”,
”Fairway är en av de bättre i Sverige”
är bara ett axplock av kommentarer
vi ofta hör.
Vår greenkeeper Mats Borgh sköter

Till oss kan man höra av sig om man vill gå

fadderrundor eller en ”kom-igång-runda”
om man är ny i klubben eller inte har spelat
på länge.

tillsammans med banarbetarna den
dagliga skötseln av banan medan Bankommittén anordnar exempelvis vassröjning i dammarna och rensar områden
runt banan.

Varje sommar har vi en uppskattad och

rolig Scramble där alla som vill kan vara
med, där vi inte har något krav på tävlingshandicap.
Vi tar gärna emot idéer och förslag på

Man anordnar dessa ”röjarkvällar” flera

gånger under säsongen tillsammans med
frivilliga glada medlemmar. Bankommittén
samordnar kort sagt allt arbete som sker på
banan utöver den ordinarie skötseln.

saker eller aktiviteter som man kan göra på
klubben och vill du vara med i medlemskommittén är du varmt välkommen.

Är du intresserad av att göra en insats

ÅSA LUNDBERG
ORDFÖRANDE, MEDLEMSKOMMITTÉN

LARS LUNDBERG
ORDFÖRANDE, BANKOMMITTÉN

på vår bana eller har frågor, kontakta oss.

Jarmo Sandelin och Per Arne Brostedt. FOTO: HANS MERVING

MÄLARDALENS BYGG
I ESKILSTUNA AB
TEL 070-010 87 23
www.maklareforslof.se • 072-373 66 51
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MÄLARBADENS PRO HAR ORDET!

Vilken start det
blev på säsongen!

M

an visste inte riktigt hur det
skulle bli med golfen när
Covid-19-pandemin gjorde
sitt intåg. Skulle människor bli
tveksamma och hålla sig hemma eller se
möjligheter med golfen? Det blev det sista
alternativet. I golfsverige visas nu siffror
som senast sågs vid förra golfboomen på
sena 90-talet. Mycket spel, många nybörjare, många lektioner och kurser. Golfen har
klarat sig bra i dessa tider. Vilken tur vi har!
Nu får vi hoppas det lägger sig ännu mer
så vi får börja spela tävlingar för fullt igen.
Vi har verkligen att se fram emot när det
gäller tävling i sommar. Pro Am i augusti
med många erkänt duktiga pros med i
startfältet. Ska bli så kul! Kom gärna ut
och titta och få inspiration.

P.S. Hör gärna av er om ni behöver finslipa
på erat spel. Jag har många olika tränings-

• Bilservice
• Däck
• Däckhotell
• Fälgar
• Hjulinställning
• AC service
• Räntefri avbet.
Bil- och däckservice
(sedan 1921)

ll

lning
e
avbet.

Personbilar
Torshällav. 41
Tel: 016-141010

paket ni kan välja mellan. Man är ju aldrig
bättre än sin senaste runda sägs det!
Juniorverksamheten

Våra juniorer kör på som vanligt med
träningen. I år är det lite nytt då vi spelar 9
hål varannan vecka. Jag vill att juniorerna
ska spela oftare och se vad spelet tydligare
går ut på! Det upptäcker man på banan.
Nyligen hade vi Södermanlands Ungdomsserie på besök på hemmaplan där Mälarbaden tog hem segern både i lagtävlingen
och individuellt. Längre fram i sommar
kommer vi även ha ett sommarlovsläger
för juniorer där vi gnuggar lite extra under
några dagar.
Välkommen
ANDERS JUHLIN
PRO, MÄLARBADENS GOLFKLUBB

• Bilservice
Bil- och däckservice
• Däck
• Däckhotell
• Fälgar
• Bilservice
• Hjulinställning
• Däck
• AC •service
Däckhotell
• Fälgar avbet.
• Räntefri
(sedan 1921)

Personbilar
Torshällav. 41
Tel: 016-141010

Tunga fordon
Mått Johanssonsväg 28
Tel: 016-515511

Tunga fordon
Mått Johanssonsväg 28
Tel: 016-515511

• Hjulinställning
• AC service
• Räntefri avbet.

Välj
Bil- Eskilstuna-el
och däckservice och gynna både
(sedan
1921)Mälarbadens Golfklubb!
dig själv
och
Du som väljer elavtalet Eskilstuna-el är med och stöttar det lokala föreningslivet. En av föreningarna som ingår i samarbetet är Mälarbadens Golfklubb.
”Mälarbadens Golfklubb är en tekniskt krävande 9-hålsbana som ligger mycket
vackert vid Mälaren utanför Torshälla. Vi har ungefär 600 medlemmar i föreningen
och har många planer för framtiden. Vi behöver alla intäkter vi kan få för att
Bil- och
däckservice
utveckla
verksamheten och Eskilstuna-el ger ett fint bidrag till klubben. Både från
(sedan 1921)
dem som valt oss som förening och från potten från dem som väljer Eskilstuna-el
utan att välja specifik klubb.”

Personbilar
Tunga fordon
Eskilstuna-el är ett win-win-samarbete, där alla medlemmar kan hjälpas åt att
Torshällav.
41
Mått Johanssonsväg 28
stärka varandra. Både elitidrotten och breddidrotten är viktiga för Eskilstuna
Tel: 016-141010
Tel: 016-515511
och innebär stor samhällsnytta. För Mälarbadens Golfklubb är Eskilstuna-el
ett bra forum att synas i.

PersonbilarGenom attTunga
teckna fordon
ett elavtal hos Eskilstuna-el stöttar du Mälarbadens Golfklubb
Torshällav. 41och hjälper
Mått Johanssonsväg
28 utveckla verksamheten. Hjärtligt välkommen!
klubben att fortsätta
Tel: 016-141010
Tel: 016-515511

NYA FORD KUGA

2,5 225 HK PLUG-IN HYBRID
Privatleasing fr. 3 995
Pris fr. 435 200 kr
•
•
•
•
•
•
•

kr*

18” aluminiumfälgar
Nyckelfritt låssystem
Pekskärm med navigaton
FordPass Connect
Trådlös mobilladdning
Aktiv filövervakning
M.m

Ford Hedin Bil Eskilstuna Nystrandsgatan 1. Tel. 016-166060. Mån–fre 9-18, lör–sön 10-14
Garanti gäller 5 år eller 10 000 mil. Bränsledeklaration bl. körning: Kuga Plug-In Hybrid, WLTP: 1,4 l/100km, CO₂ 32g/km. Miljöklass Euro 6d-temp. *Privatleasing baserat på 36mån, 1 000 mil/år, garanterat restvärde, serviceavtal ingår, uppläggnings
kostnad, aviavgift tillkommer. Gäller bilar som är ordertecknade av kund senast 31 juli 2020. Kan ej kombineras med andra avtalsrabatter eller kampanjer. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för felskrivningar och prisändringar.
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Välkommen till
Herrgolfen 2020
Vi hälsar alla golfspelande herrar välkomna
till herrgolfen som spelas varje onsdagskväll till
och med den 16 september.

H

errgolfen liksom allt annat
i dessa tider påverkas av
corona-pandemin, vilket gör
att vi ”bara” hinner med 16
spelomgångar i år.

Förra årets oförglömliga final gick av

Herrgolfen avslutas med finalspel över

Regerande herrgolfmästare
Mälarbadens GK från år 2019 är:
A-klass: Daniel Roos
B-klass: Anders Aveborn

27 hål lördagen den 19 september. För
att kvalificera sig till denna storslagna
final krävs minst fem (5) spelade herrgolfrundor för att hamna på ”order of merit”
inför finalen.
I år blir det 9-håls rundor på omväxlande

vit- respektive röd flagg. Vi startar med
första boll normalt kl 16.30. Anmälan via
mingolf.se senast kl 18.00 på tisdagen
före speldag.

Elavtalet med

100%

Välj
Eskilstuna-El

lokalproducerad el

och stöd föreningen
i ditt hjärta

stapeln lördagen den 28 september.
Vädrets makter var helt emot oss och
trots tappra golfare så var vi tvungna
att avbryta efter tolv spelade hål. Trots
det så korades vinnarna i respektive klass:

Vi ses på onsdagarna i sommar.

Välkomna hälsar Christer, Håkan,
Hans-Åke & Bosse. Vid eventuella frågor,
ring Christer Öhnn 0708-42 71 31.
CHRISTER ÖHNN
ORDFÖRANDE, HERRKOMMITTÉN

Olika paket med
helpension:
• Golfpaket
• Parmiddagspaket
• Yogapaket
m.m.

BOKA EN TRYGG SEMESTER – HYR EN HERRGÅRD FÖR EGET BRUK!
Nyby Herrgård ligger i ett avskilt och ostört läge i Torshälla intill Nybyån
inte långt från Eskilstuna. Söker ni en plats med lugn och ro för rekreation
och avkoppling, hög servicegrad och lyxig miljö är detta rätt ställe.
Nära till golfbanor.
Boka från 2 till 20 personer. Hyrs ut i sin helhet per dygn, vecka eller månad.
Även lämplig för styrelsemöten, representation, internat-utbildningar,
bröllop, födelsedagar och minnesstunder m.m.
Nyby Herrgård Torshälla ingår i en företagsgrupp där även Best Western Plaza Hotel Eskilstuna,
Sure Hotel by Best Western Vilsta Sporthotell Eskilstuna och Lilla Hotellet Eskilstuna ingår.

Teckna elavtal

eem.se/eskilstuna-el

Nyby Herrgård Torshälla
nybyherrgard@vilstasporthotell.se | Tel: 016-51 30 80

HAR DU FÅTT AKUTA
PROBLEM? ELLER VILL
DU BARA FÖRVISSA
DIG OM ATT ALLT ÄR
SOM DET SKA INFÖR
BÅTSÄSONGEN?
OAVSETT VILKET
– VI HJÄLPER DIG!

Mälarbadsvägen 76, 644 36 Torshälla
Tel: 016-34 31 87 • info@malarbadenscamping.se

www.malarbadenscamping.se

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Service och reperationer av diesel/bensin motorer.
Service och reperationer av drev/backslag.
Auktoriserad serviceverkstad för Volvo Penta.
Reservdelar Volvo Penta samt andra märken.
20 års erfarenhet.
Butik.
Servicebilar.
Serviceverkstad vid Torshälla hamn (silon).
Serviceverkstad öppet året runt.
Mobil 070-739 06 65.
Elektromatik Marin AB
Storgatan 63, 644 31 Torshälla
070-739 06 65
www.elektromatik.se
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Gäller t.o.m 2020-12-31
Nyanmälan för person som inte varit medlem de senaste två åren.

HÖSTEN PÅ

MÄLARBADENS GK
HÖSTERBJUDANDE
för

4550 kr

Spelar du hur mycket du vill från 1 september
och resten av 2020.
Dessutom får du fullt medlemskap för 2021.
Hösten närmar sig med stormsteg, men med vårt unika läge vid
Mälaren gör att vi har många fina dagar kvar på säsongen.
Missa inte chansen att spela på Eskilstunas kanske vackraste bana.
Kontakta oss för mer information och bokning av ”Hösterbjudandet”.
Anmälan till receptionen på MBGK • Läs mer på malarbadensgk.se

Välkomna

En Pitchren
från Mäla

Tel: 016-34 37 37
Mejl: reception@malarbadensgk.se
www.malarbadensgk.se

Välkomna
till vår fina
golfbana!
FOTO: MATS BOUSSARD

När du låter
klubborna vila
lite, kanske det
är dags att måla
huset eller fixa
till uteplatsen.

eldabutiken eskilstuna
VI Säljer kamIner och
SkorStenar
VI renoVerar SkorStenar
VI Sätter upp takSäkerhet

Titta in till oss.
600 m2 med idéer
och inspiration.

VI utför takrengörIng
KONTAKTA OSS!

016-35 33 54
Eskilstunavägen 30 i Torshälla
eskilstuna@eldabutiken.se

Kungsgatan 69, Eskilstuna 016-13 03 82
Mån–Fre 09.00–18.00 Lör 10.00–15.00
www.kungsgatan69.se

SUGEN PÅ FJÄLLVISTELSE
Stugor i

Lindvallen
Gubbmyren
Sälen

Uthyres veckovis eller weekend.

SOL & GOLF I SPANIEN
Lgh Costa del Sol, 1 sovrum terass
lugn urbanization & gångavstånd till Mijas Golf
p.velin@telia.com

FASTIGHETSFÖRVALTNING
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Klubbkalendern
Augusti

September

1 Lör

Sörmlandsutbytet

4 Fre

Stahrebolagen Företagsgolf

2 Sön

Hjärtgolfen

5 Lör

Peter Welin Event

6 Sön

Seriespel Mixed

6 Tors Banan stängd inför ProAm 2020
7-9 Fre-sön Pro AM 2020

12 Lör

Höstlövet – Håkan Boudin

15 Lör

Äkta Makar

15 Tis

Hösttouren

16 Sön

Äkta Makar

19 Lör

Avslutning dam- & herrgolfen 2020

21 Fre

SPF-Golfen

22 Lör

ICA Maxi

23 Sön

Seriespel Mixed

29 Lör

KM Herrar 27 hål

30 Sön

KM Damer 18 hål

DAMGOLFEN

Spelar på tisdagar
Damtävling nio hål. Första boll går ut
kl. 16:45. Anmälan till tävlingen sker på
www.golf.se.

VETERANGOLFEN
Med reservation för eventuella ändringar

Spelar på måndag
Veterangolfen är för damer och
herrar som under året blir 60 år
eller mer. Anmälan sker på
www.golf.se
Välkomna att deltaga.

HERRGOLFEN

Spelar på onsdagar.
Vi spelar kl 16:45 –18:00.
Anmälan på www.golf.se

JUNIORER

Tränar på tisdagar
18:00 –18:45 8-12 år
19:00 – 20:00 13-21 år
Varannan tisdag spelar man på banan
med start från 18.00.

Sörmlandsswingen 2020

Anmälan till:
reception@malarbadensgk.se

Samarbete mellan 6 klubbar i Södermanland

50% rabatt på ordinarie greenfee alla dagar
Gäller endast fullvärdiga medlemmar. För mer info kontakta reception@malarbadensgk.

Mälarbadens Golfklubb
August Stålbergs väg 13
644 36 Torshälla
Telefon: 016-34 37 37
www.malarbadensgk.se
E-post:
reception@malarbadensgk.se

Hjärtgolfen 2/8-20 på Mälarbadens GK
HJÄRTGOLFEN ÄR EN golftävling för kvinnor
där det både spelas för den egna hälsan och för
andras. Alla som deltar är med och skänker pengar
via startavgiften till forskning om kvinnors hälsa.
Spelformen är en partävling.
Anmälan på www.golf.se
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NA:
CHANS ATT VIN

18 HÅLS
GREENFEECHECK

Golfkrysset

Lös korsordet och välj ett sätt att lämna lösningen på.
Skicka lösningen per post senast kl 24.00 den 31/8.
Mälarbadens GK, August Stålbergs väg 13, 644 36 Torshälla

en pitch från mälaren

fk lu bb
M äl ar ba de ns G ol

Skicka lösningen per mail. Fotografera ditt ifyllda korsordet
och maila det tillsammans med ditt namn och dina kontaktuppgifter till
reception@malarbadensgk.se
De 6 först rättade kryssen får varsin 18 håls greenfeecheck på
Mälarbadens GK.
Vinnarna kommer att publiceras på klubbens hemsida den 10/9.
Kryssa lugnt!

Namn:
Adress:
Ort:
Telefon:

rbadens Golfklubb

Greenfeecheck Mäla

Mail:

HELA DENNA TIDNING ÄR REKLAM FRÅN MÄLARBADENS GOLFKLUBB

Uppkopplad vardag.
Smidigt och enkelt.
Med fiber får du en uppkopplad vardag med rätt kapacitet när hela

familjen vill surfa, streama och arbeta. Ditt hem blir mer komplett och
ger dig ökade möjligheter idag och i framtiden.
Vi har lång erfarenhet av att bygga och utveckla vårt öppna fibernät.
Med fiber väljer du själv internet med valfri hastighet, TV utan parabol
eller en kombination av flera tjänster.
Välkommen!

Beställ här

eem.se/fiber
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MÄLARBADENS GOLFKLUBB ARRANGERAR

ProAm
7–9 augusti 2020

I årets ProAm kommer vi att kunna
erbjuda det vassaste startfältet
någonsin med i stort sett hela
senioreliten.
Följande spelare är redan klara:
John Grant, Per-Arne Brostedt, Peter Dahlberg,
Mark Dewdney, Niclas Arwefjäll, Johan Tumba,
Jocke Haeggman, Fatah Guedra, Anders Juhlin,
Sofia Grönberg Withmore, Peter C Hansson,
Fredrik Almskoug, Johan Tärnström, Magnus
Persson Attlevi, Jarmo Sandelin, Neil
Goodison, Linus A Karlsson, Barry Lane.
ProAm 2020 genomförs som en lagtävling (max 20 lag) under två dagar,
7–8 augusti, och avslutas med final för
pron. söndag den 9 augusti.
Prisutdelning för lagtävlingen lördag
kväll följd av bankett. Prisutdelning för
pron. söndag eftermiddag direkt efter
målgång.

PROGRAM
Fredag 7/8

Första start 08.00
Andra start 13.00

Lördag 8/8

Första start 08.00
Andra start 13.00

Söndag 9/8

Start 10.00 (endast pron.)
Prisutdelning pron. direkt
efter målgång

Lagen består av en pro och tre spelare
från deltagande företag.
De deltagande lagen får förutom trevlig
samvaro under tävlingen startkit, luncher,
förfriskningar samt middag på lördagkvällen.
Tävlingsledning
HANS MERVING
hans.merving@ecoplug.com
070-575 01 70

HUVUDSPONSORER

HELA DENNA TIDNING ÄR REKLAM FRÅN MÄLARBADENS GOLFKLUBB
sparbankenrekarne.se

#coronakampen
I oroliga tider måste vi hjälpas
åt. Vi har initierat Coronakampen för att kunna erbjuda
extra stöd där det behövs.

Underlätta för riskgrupper

I projektet ryms allt från att hjälpa de
som inte kan uträtta sina vardagliga
sysslor till att stötta föreningar och
kulturpersoner som lider ekonomiskt.

Lokala restauranger

I Coronakampen samarbetar företag,
föreningar och andra organisationer
tillsammans med oss. Gemensamt anstränger vi oss för att göra Eskilstuna
och Strängnäs kommuner lite bättre.
På bankens hemsida kan du se alla våra
partners som gör detta möjligt.

Tillsammans med våra idrottslag, utvalda dagligvaru- och bilhandlare försöker vi hjälpa personer i riskgrupper
att handla och få varor hemlevererade.
Vi stöttar utvalda lokala restauranger
genom att låta dem tillaga matpaket
som levereras till behövande grupper
i samhället.

Lokala kulturarbetare

Lokala artister är en grupp som vi vet
har det svårt. Banken går därför in och
stöttar några av dem.
Håll utkik på bankens sociala kanaler
för att se deras spännande arbete.

På vårt uppdrag genomförs dessutom
spelningar utanför vårdhem i Eskilstuna och Strängnäs kommuner.

Lokala insatser

Vi ger extra stöd till några utvalda
lokala stödlinjer och till sommaren engagerar vi oss i sysselsättningsprojekt
för unga vuxna som leder till bra sommarlovsaktiviteter för barn.
Följ och var en del av Coronakampen
på banken.se/coronakampen
#coronakampen
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STRÄNGNÄS

GULA GALLERIAN
I GULA ROSORNAS FÖRETAGSBY | 50 företag under samma tak

när du ska bygga nytt eller renovera

Allt på samma ställe!

inspiration & personlig service
ng
Shoppi s
hu
för ditt !
m
och he

KÖK & Småel

Färg & Tapet

Kakel & MosaikL

I BUTIKEN: Kompletta kök, vitvaror,
förvaring, dammsugare, småel,
köksgeråd med mera.

I BUTIKEN: Stort utbud av färg, tapeter,
penslar och konstnärsmaterial mm

I BUTIKEN: Kakel, klinker, mosaik, golv,
badrumsinredning, tillbehör, uthyrning
av verktyg och utförande av certiferade
arbeten.

kL Jud & Bild

I BUTIKEN: Ljud och bild, antenn- och
parabolservice, installation och
tillbehör samt service av radio och tv.
Traditionell fackhandel.
43 år i
branschen

Telefon: 0152 75 07 00

Telefon: 0152-50 43 00

Telefon: 072-97 34 772

Telefon: 0152–126 10

Hitta till oss!
GULA GALLERI AN – SHOPPING
Adre ss: Eskilstunavägen 34, Strängnäs .
Hitta hit: Från Strängnäs centrum, kör mot Eskil stuna på
Eskilstunavägen. Mittemot fotbol lsplan, sväng höger. Välkomna!
Ordina rie öppettider: Må-f re 10.00 –18.00, lör 10.00 –14.00.

Granne med oss!

HELA DENNA TIDNING ÄR REKLAM FRÅN MÄLARBADENS GOLFKLUBB
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BLOMMOR TILL
STORMARKNADSPRISER
En grön oas – Blomsteravdelningen är en del av vår stormarknad
som du inte får missa. Här hittar du säsongens växter och fräscha
snittblommor som du kan få bundna i buketter av våra florister.

Låt oss binda
din bukett!
Vi utför alla typer
utav binderier!”

HANDLA
HANDLA
PÅ NÄTET

PÅ NÄTET
1. Samma ordinarie pris som i butiken.
2. Välj bland 25 000 artiklar.

Registrera
dig
3. Hämta enkelt i vår Drive
thrusom
eller välj utkörning.
företagskund
nu!
4. 10 % NYKUNDs-rabatt
maxieskilstuna.se
vid första köpet.

Du kan också registrera ditt företag
som företagskund!

Eskilstunas öppnaste hjärta 8-22 alla dagar

Uttag

6-23

Eskilstunas
Välkommen
Eskilstunasöppnaste
öppnastehjärta
hjärta8-22
8-22alla
alladagar
dagar
öppet alla dagar
Välkommen
Välkommen
öppet alla dagar

6-23
6-23

KARL HOVBERGSGATAN 32, ESKILSTUNA • TEL 016-15 87 00 • WWW.MAXIESKILSTUNA.SE

Uttag

öppet alla dagar

KARL HOVBERGSGATAN 32, ESKILSTUNA • TEL 016-15 87 00 • WWW.MAXIESKILSTUNA.SE

