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Historik om Gullringens simhall, tennis- och golfbanor 
 
1965 Gullringshus bygger tennisbanor och klubbhus i närhet till det nya centrum som 

växte      fram under andra hälften av 60- talet. Den gamla tennisbanan byggdes 
1936 och låg intill  stationsområdet. 

 

1965 Gullringshus Tennisklubb bildades med syfte att aktivera medarbetarna på sin 
fritid. 

 

1966 Gullringshus AB övertar Bastuföreningens lokaler. 
Gullringshus AB bygger en swimmingpoolanläggning och omklädningsrum att 
nyttjas av de anställda på Gullringshus. 

 

1969 Gullringshus AB bygger in swimmingpoolen och en ny modern simhall står 
färdig att nyttjas av de anställda med familjer på Gullringshus. 

 

1970 Gullringshus AB överlåter utan kostnad simhall och tennisbanor till 
Gullringshus Tennisklubb. 

 

1970-1975 Gullringshus Tennisklubb driver simhallen med öppet på kvällar för anställda 
med familjer i samhället och för boende i samhället. Gullringshus AB anställer 2 
st halvtidstjänster och står för alla kostnader. 

 

1976 Gullringshus Tennisklubb hyr ut simhallen till Vimmerby kommun. Kommunen 
startar simskoleundervisning för samtliga skolbarn i kommunen samt 
motionssimning för allmänheten. Tidigare personal anställdes av kommunen. 

 

1979 Gullringshus AB bygger golfbana i närheten av Lyan-området. Golfbanan 
överlåtes kostnadsfritt till Gullringshus Tennisklubb, som ändrade namn till 
Gullringens Golf-och Tennisklubb. 

 

1982 Gullringshus AB skänker en komplett byggsats till ett klubbhus som uppföres 
vid golfbanan. 

 

1984 Gullringshus AB finansierar byggandet  av tre nya golfhål på golfbanan. 
 

1996 Gullringens Golf-och Tennisklubb står utan hyresgäst fr. o m 1 februari, 
eftersom Vimmerby kommun ansåg sig inte ha råd att driva den enda simhallen i 
kommunen. 

 

1996 Gullringens Golf- och Tennisklubb står med simhallen utan verksamhet i 
februari och mars. 
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1996 Gullringshus Golf- och Tennisklubb förhandlar fram en lösning med 

Bygdekommitten i  
Gullringen att Bygdekommitten kostnadsfritt hyr hallen fram till september 1996, 
då föreningen Gullringens Simhallsanläggning ekonomisk förening bildas. 
 
1 november 1996 förvärvar den nya föreningen simhall och tennisbanor av 
Gullringshus Golf- och Tennisklubb för en symbolisk summa av en krona. 
Samtidigt betalar Gullringshus AB anslutningsavgiften till kraftbolaget. 

 

1996 Gullringshus Golf- och Tennisklubb upplöses. En ny föreningen bildas; 
Gullringens Golfklubb med syfte att sköta golfbanan och elljusspår. 
 

1997 Gullringens Simhallsanl. ek. för. renoverar simhallen, med tillbyggnad av en ny 
entredel, cafeteria och motionsrum, renovering av omklädningsrum samt ny 
ventilationsanläggning installeras. 

 

2002 Gullringens Simhallsanl. ek. för. ansluter simhallen till fjärrvärme från Vimmerby 
Energi. 

 

Gullringshus AB skänker kr. 300.000:- till golfbanan för utbyggnad av ytterligare tre 
hål. Nu finns en komplett korthålsbana med nio hål.  

 

2003 Gullringhus AB bekostar renovering av klubbhus samt asfaltering och uppfräschning 
av tennisbanorna. 

 

2004 Gullringens Simhallsanl. ek. för. erhålles bygglov för renovering av yttertak på 
simhallen från 
platt papptak till tak med 14 gr takstolar och plåtbeklädnad med utvändig 
takavvattning. Arbetet  planeras att utföras under hösten 2005. 

 

2005 Gullringshus AB skänker material till bollplank på tennisbanorna. 
Ombyggnadsarbetet av simhallstaket påbörjas 8 augusti 2005 och beräknas vara 
klart i slutet av september månad. 

 

Angarius-Stiftelsen ger 2005-09-19 ett bidrag .om kr. 165 000: - till Gullringens 
Golfklubb. 

 

Angarius-Stiftelsen ger 2005-09-19 ett bidrag på kr. 500 000: - till Gullringens 
Simhallsanl.  ek. för. för ungdomsaktiviteter inom simsport och tennis. 


