
PRESSMEDDELANDE 

Svenska Golfförbundet flyttar och säljer Golfens Hus 

Nu finns SGF:s kansli i nya lokaler vid Skanstull i Stockholm tillsammans med 

Riksidrottsförbundet, SISU och 29 andra specialidrottsförbund. De tidigare 

lokalerna i Kevinge har sålts och ska ombildas till lägenheter. 
 

Stockholm, 2016-01-12. Svenska Golfförbundet (SGF) har fått ny adress. Den sedan början 

av 2015 beslutade flytten har nu genomförts och förbundskansliet har lämnat Golfens Hus i 

Kevinge och klivit in i nya Idrottens Hus vid Skanstull i Stockholm. De nya 

kontaktuppgifterna som gäller från och med 11 januari är:  

 Postadress: Svenska Golfförbundet, Box 11016, 100 61 Stockholm 

 Besöksadress: Idrottens Hus, Skansbrogatan 7 

 Telefon (som tidigare): 08-622 15 00 vxl 

 

I nya Idrottens Hus huserar Riksidrottsförbundet (RF), SISU Idrottsutbildarna och 30 

specialidrottsförbund inklusive SGF. Sammanlagt sitter cirka 350 personer i de ombyggda 

kontorslokalerna, som är tänkta att skapa förutsättningar för bättre erfarenhetsutbyten och fler 

möten i vardagen.  

 

– Det är naturligtvis en smula vemodigt att lämna Golfens Hus efter nästan 20 år. Samtidigt 

är det med en stor portion optimism vi kliver in i helt nya lokaler anpassade efter vår 

verksamhet och ett modernt arbetssätt. Genom flytten till Idrottens Hus hamnar vi nära RF, 

SISU och ett stort antal andra specialidrottsförbund, vilket är mycket positivt, säger SGF:s 

generalsekreterare Gunnar Håkansson.  

 

– Golfen är ett av Sveriges största specialidrottsförbund och utöver den idrottsliga satsningen 

arbetar vi aktivt med samhällsfrågor som hälsa, miljö, turism och jämställdhet. Att golfen nu 

kommer närmre övriga Idrottssverige innebär fördelar i form av kortare beslutsvägar och 

stora möjligheter att kunna utbyta erfarenheter och driva frågor tillsammans med RF och 

andra förbund, fortsätter Gunnar Håkansson.  

 

Försäljningen av Golfens Hus i Kevinge är nu också genomförd. Ny ägare är ALM Equity 

som tillsammans med investerare förvärvat kontorshuset intill Stockholms Golfklubb i 



Danderyd. Deras mål med förvärvet är att på sikt konvertera huset till attraktiva bostäder. För 

mer information om förvärvet, vänligen se ALM Equitys pressinformation. 

 

För mer information, vänligen kontakta:  

Gunnar Håkansson, generalsekreterare Svenska Golfförbundet  

Tel: 08-622 15 25, e-post: gunnar.hakansson@golf.se.  

 

### 

 
Om Svenska Golfförbundet 

Svenska Golfförbundet (SGF) bildades 1904 och är ett av Sveriges äldsta och största specialidrottsförbund. SGF 

består av 468 golfklubbar/anläggningar och 476 837 medlemskap (2015) fördelade på 21 golfdistrikt. SGF:s 

vision är "Världens bästa golf – för alla" och förbundet verkar för att främja golf som motions- och 

tävlingsidrott samt sprida kunskap om golfens samhällsnytta när det gäller miljöarbete, turism, samhällsekonomi 

och friskvård. Efter 112 års frånvaro är golfen tillbaka i de olympiska spelen 2016. Svenska Golfförbundet 

startade 2011 en stor OS-satsning med ny organisation och ett riktat program till proffsspelare, med svenska 

medaljer som målsättning. Mer information på www.golf.se.  
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