
Den 25 augusti 2010 invigdes Sveriges kanske 
häftigaste golfbana. Mitt i Malmö Folkets Park 
har man byggt 14 hål alla med temat MALMÖ. 

Idén föddes 2008 när parkchef Sverker Haraldsson 
ville uppgradera folkparken och bygga om den gamla 
minigolfbanan. LG Nilsson tog fram ett förslag på 
14 hål som låg nära Malmöbornas hjärtan. Han in-
spirerades av teamet som gjort banan ”Värmdö runt” 
i Siggesta.

Arkitekt Björn Ollner skissade, förslaget gillades och 
arbetet tog fart. Marken skulle saneras och förbere-
das och de bästa underleverantörerna skulle väljas ut. 
Banans tematiseringar skulle tillverkas i betong med 
effektytor av laserskuren rostfri plåt. Kompletterande 
delar skulle byggas i metall. 
Johnny Fors från Nifo AB, verksam inom bangolf se-
dan 1986, fick uppdraget att tillverka banans ikoner. 
Ytterligare en handfull utvalda leverantörer knöts till 
projektet.

Stanly Plåt AB var en av dem och har tillverkat den 
laserskurna rostfria plåten!

Läs mer på www.malmoaventyrsgolf.se. 

Malmö i våra hjärtan
Äventyrsgolf i betong och rostfritt! 

”Turning Torso-hålet”. 
Allt på banan har valts ut med omsorg. 
Den har till exempel det bästa konstgräs
som finns att få.

Ska vi gå några hål?

De flesta metalldetaljerna är tillverkade i laserskuren rostfri plåt.
En infraröd laserstråle riktas med hjälp av speglar eller fiberoptik mot skärhuvudet, där den fokuseras via en lins till en 
liten punkt nära ytan på arbetsstycket. Den intensiva ljusstrålen upphettar snabbt materialet och ett smalt snitt bildas.  
Lasern är lämplig för precisionsskärning med fria konturer. 
Kapacitet: 3100 x 1500 mm. Skär Rostfritt 6 mm, Svartplåt 12 mm,Aluminium 10 mm

Förhoppningsvis ser spelaren ljuset i tågtunneln Mazetti chokladfabrik har ett hål

Zlatan är såklart med på banan.
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Väljer du den smala eller breda vägen?
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