Svenska Golf & Turf AB
satsar på entreprenad

en egen grönytedel. 2006 såldes produkten som nu utvecklas och tillverkas
i egen regi av Svenska Golf & Turf med
hjälp av ett företag i Hogstad utanför
Mjölby. Produkten säljs i Norden och
Tyskland och något exemplar har även
letat sig bort ända till USA.
– Ända sedan starten har vi legat
i framkant med specialmaskiner för
underhåll och renovering av aktiva
grönytor i hela Sverige, fortsätter Kjell.
Vuxit inom flera områden
Från början låg fokus enbart på att
vara en leverantör till golfbanor, men
så är det inte längre.

– På senare år har vi växt när det gäller kommun- och fritidssidan, så man
kan säga att vårt arbetsområde är alla
professionella grönytor som det behövs finish på, säger Kjell.
Från början låg även fokus på försäljning, men även där har det skett en
stor förändring på senare år. Anton Lilja, förklarar:
– När jag kom in i företaget för några år sen så såg vi ett behov av att erbjuda hyresmaskiner till våra kunder.
När det gäller de lite dyrare segmenten, som till exempel dressning och
luftning av fairwayytor där man kanske
inte kör så ofta, är en investering i en
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En hårt ansatt grönyta sköter inte sig själv, den behöver underhållas för att förbli i ett gott skick.
Den behöver luftas, dressas, vertikalskäras och hjälpsås med jämna mellanrum. Men ibland saknas
både tid, kunskap och maskiner för att göra detta. Svenska Golf & Turf i Västerås utför sedan några
år entreprenad inom dessa områden.

Svenska Golf & Turf har sålt grönytemaskiner i många år. Kjell Lilja, som
äger företaget tillsammans med sonen Anton, började jobba i branschen
redan 1980. Men efter några år kände
han att det var dags att starta eget.
Ett tag jobbade han med John Deere golfmaskiner, som introducerades i
Sverige i slutet av 1990-talet.
– Men sedan 2002 så är det egna
agenturer som gäller. Med Wiedenmann, Vredo, Dakota, Tru-Turf och den
egna produkten Carrier Turf så har det
bara rullat på sedan dess, säger Kjell.
Luftare/välten Carrier Turf ägdes tidigare av Väderstadsverken, som hade

Kjell Lilja äger Svenska Golf & Turf
tillsammans med sonen Anton.

”Våra kunder kan välja själva hur de vill göra. Vill de
äga maskinen, vill de hyra den, eller vill de att vi gör
hela tjänsten åt dem? Vi är en komplett leverantör.”
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Svenska Golf & Turf erbjuder inte bara försäljning och uthyrning
av specialmaskiner för underhåll och renovering av aktiva
grönytor, utan kan även utföra hela tjänsten, däribland sådd…

Lokalerna på Elektrodgatan i norra Västerås är rymliga och
innefattar kontor, verkstad, tvätthall och reservdelslager.
s
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större maskin en stor utgift för en golfklubb. Då kan de istället hyra den av
oss när de behöver den.
Hoppade på tåget
När företaget började erbjuda sina
kunder hyresmaskiner så fick man en
förfrågan om att ”varför inte utföra
hela tjänsten istället”, som en entreprenad?
Det hela började med att Kjell och
Anton blev kontaktade av Ullna Golfklubbs Course Manager, Marcus Olsson.
– Marcus undrade om vi var intresserade av att slitsdränera deras bana till
att börja med. Och det var vi! Det var
det första entreprenadjobbet vi gjorde, ett förtroende som vi tackar för.
Det gav oss möjlighet att hoppa på ett
nytt tåg och vi samarbetar fortfarande
med dem, säger Anton.
Även andra golfbanor har hört av
sig för att få hjälp med liknande tjänster. Svenska Golf & Turf har fått totalentreprenaden på några banor, villket
innefattar slitsdränering, djupluftning,
dressning och stödsådd av hela banan.
– Våra kunder kan välja själva hur
de vill göra. Vill de äga maskinen, vill
de hyra den, eller vill de att vi gör hela
tjänsten åt dem? Vi är en komplett leverantör när det gäller det segment
vi jobbar inom, säger Anton och fortsätter:
– Men vi stirrar oss inte blinda på
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golfen, även om det är större delen av
vår verksamhet. Vi kan även utföra entreprenad inom kommun- och fritidssidan.
Uppsving för golfen
När coronapandemin slog till förra våren och fortfarande inte är helt över så
var det svårt att förutse hur det skulle gå för branschen. Skulle det gå att
spela golf i samma omfattning som tidigare, skulle klubbar bli tvungna att
säga upp folk eller kanske behöva
stänga helt och hållet?
Farhågorna besannades inte. Istället

blev det tvärtom! Golfen fick ett rejält
uppsving eftersom det gick bra att hålla disans till andra utövare på banorna.
Det har inneburit mycket positivt för
Svenska Golf & Turf, liksom för många
andra företag i branschen.
– Går det bra för golfen, går det bra
även för oss. Nu har golfen haft två riktigt gynnsamma säsonger, klubbarna har fått mer pengar till investeringar
och de vill förbättra sina spelytor, avslutar Kjell.
Svenska Golf & Turf har sedan förra
hösten sina lokaler på Elektrodgatan i
norra Västerås. n
…luftning…

…och slitsdränering.

Kjell Lilja är ett välkänt ansikte
i grönytebranschen, som han
jobbat i sedan 1980.
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