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Hej Wäsby Golfklubb 

Inför påskhelgen skulle vi bara vilja uppdatera er lite om hur det 

går ute på banan. Ni har säkert sett att ett par banor i 

närområdet kommer att öppna nu till påskhelgen. Tyvärr är 

dock våra banor inte riktigt redo för det ännu. Det är fortfarande 

lite för kallt, framför allt på nätterna, för att växtligheten riktigt 

ska komma igång. Däremot börjar vi se lite tendenser till 

grönare färg på gräset här ute, så blir det bara några grader 

varmare framöver så går det med största sannolikhet relativt 

snabbt.  
 
Så länge kan vi tipsa om att driving rangen och 6-hålsbanan 
givetvis har öppet hela påskhelgen. Kom gärna ut för att slå en 
hink och titta in i shopen, som har öppet alla dagar under 
helgen kl. 10:00 – 15:00.  
 
Restaurangen och kansliet är däremot stängt under helgen, 
och öppnar igen på tisdag som vanligt.  
 
Det finns fortfarande ett antal lediga platser i årets första 
tävling, vårscramblen, som spelas i lottade lag den 1 maj. Vi 
hoppas och tror att banan ska gå att öppna till dess. Är du 
sugen på att inleda säsongen med en scramble och kanske 
träffa några nya spelkompisar så passa på att anmäla dig.  
 
Är det något du undrar över inför säsongen så är det bara att 
höra av dig till kansliet på kansli@wasbygolf.se .  
 
Annars håller vi alla tummar vi har för att vi ska få lite vårvärme 
snart.  



 

 
Vi alla på Wäsby Golf önskar er en riktigt Glad Påsk!  

 

 

 

 

Inga fler utskick tack  

Vill du inte ha fler utskick från oss eller andra golfklubbar du inte är medlem i? 

Logga in i Min Golf , gå till Mina inställningar > Sekretess och nix och bocka ur 

"Jag lämnar samtycke till att ta emot information från Ej medlemsklubb".    

 

Följ oss i sociala medier!  

 

   
 

Hemsida: www.wasbygolf.se 

Kontakt: kansli@wasbygolf.se  / 08-514 103 30 

Adress: Nibblevägen 4, 194 92 Upplands Väsby 

Personuppgiftshantering 

 

 

 
 


