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Denna rapport är en sammanfattning av arbetet som gjorts fram 
till idag och hur det ser ut i olika delar av vår verksamhet.

Vi kan blicka tillbaka på en rolig, spännande och intensiv period på klubben. Olika typer 
av aktiviteter har under säsongen avlöst varandra såsom golftävlingar, padelkurser, trä-
ningar, företagsevent, konferenser och inte minst har vi under sommaren invigt vår nya 
bana Öster by Stenson. 

Ni medlemmar är oerhört viktiga och vi uppskattar verkligen feedback från er från vad 
som är bra och vad vi kan göra bättre, som hjälper oss att fortsätta utveckla verksam-
heten och anläggningen på bästa sätt. Tack för att så många medlemmar svarat på 
undersökningen och även tagit sig tid att ge oss feedback. 

Vi önskar er en fin höst och vinter och ser fram emot säsongen 2020 med er!

Trevlig läsning! 
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FÖRSTA ETAPPMÅLET NÅTT 
– en golfanläggning utöver det vanliga!

Från att aktieägarna under 90-talet fick betala in ett extra aktieägartillskott på 
7 500 kr har vi nu, utan att någon behövt betala in något extra, via markför-
säljningar skaffat ett starkt kapital som återinvesteras i anläggningen för att 
säkerställa dess utveckling och bevarande många år framåt.

För ett år sedan skrev vi om projektet i rapporten under följande rubriker:
• Ett målmedvetet och hårt arbete har gett resultat
• En realistisk och sund ekonomi
• Stort intresse både i Sverige och internationellt
Samma rubriker skulle kunna användas igen

Efter några års intensivt arbete kunde vi i augusti med KM och golfveckan äntligen 
öppna den nya banan som fått namnet Öster by Stenson. Som vi förstått av alla positiva 
kommentarer i pressen och återkoppling från medlemmarna har investeringen verkligen 
gett valuta för pengarna. Det är många år sedan någon bana hos oss har varit så fullbo-
kad varje dag från att den öppnades för spel!

Vägen till den stora drömmen har minst sagt varit full av aktiviteter under flera år och 
det är verkligen något speciellt som har växt fram. Med möjlighet att spela från sex olika 
tee:s passar banan alla typer av golfare från nybörjare till proffs och är därför i sin design 
ett mästerverk.

Öppen dialog
Vi har haft full kontroll på projektets ekonomi och uppskattar verkligen den konstruktiva 
och positiva feedback vi fått på den tydliga och omfattande information som skickas 
ut till medlemmarna/aktieägarna i likhet med denna rapport. Den öppna dialogen med 
medlemmarna skapade inte bara förtroende för vad styrelse och personal utför utan 
även stora förväntningar på när banan skulle öppna. Och vi ska fortsätta med denna typ 
av information.

Ökat aktievärde
Den färdiga banan och vår totala satsning framöver har skapat ett förtroende på golf-
marknaden och styrelsen beslöt därför nyligen att försiktigt utöka antalet medlemmar 
genom att sälja några fler av de vilande aktiepaketen (spelrätterna). Det har redan varit 
en bra respons från 30-talet nya medlemmar av de som står i kö och vilka som anser det 
värt att investera i 40 000 kr i en spelrätt för att kunna bli medlem. När båda banorna 
är färdiga har vi möjlighet att utöka antalet spelrätter upp till 1800. Vi kan på 36 hål ha 
1800 fullt betalande samt 300 juniorer utan att riskera tillgängligheten. Det är också en 
balans mellan antal medlemmar som betalar årsavgift och årsavgiftens storlek för att 
klara driften i framtiden.

Fortsatt utveckling av Fas 1
Hela första etappen, som är färdiginvesterad, blir klar att nyttja nästa säsong när trä-
ningsområdet bortom rangen och 9-hålsbanan öppnar. Detta kommer att ge ytterligare 
medlemsvärde. Och utanför restaurangen färdigställs just nu en ondulerad ”upplevelse-
green”, kallad Himalayagreen på grund av sin form. 

INFORMATION FRÅN STYRELSEN
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Detaljplaner
Vi fokuserar nu på arbetet med detaljplanen Hagby Äng & Kulle för att den ska  antas  
och vinna laga kraft så att slutlikvider från byggherrarna kan betalas ut till oss. Vi har 
 tidigare informerat om att det kan bli ytterligare försening tills planen antas. Vår de-
taljplan är kommunens högst prioriterade plan just nu, men det är en stor plan och 
många involverade vilket gör att vissa moment tar tid vilket vi tyvärr inte kan påverka.  
Vår cashflow, se längre fram i presentationen, uppdateras kontinuerligt så styrelsen kan 
förutse eventuella behov till justering.

Kommunen har även givit oss planbeskedet att påbörja planarbetet för marken där 
 Hagbys range låg tidigare samt runt och inklusive helikopterplattan. Den tänkta marken, 
som inte behövs för golfbana, är lämplig för ytterligare bostäder och delvis handel.  
Vi räknar med att arbetet med denna detaljplan kommer att ta lång tid där vi ser en 
antagen detaljplan inom ca 5-7 år, så det är ett resultat på sikt som styrelse och personal 
nu arbetar med.

Fas 2
Planeringen har påbörjats för att genomföra Fas 2, dvs ombyggnad av Västerled som 
beräknas starta någon gång under 2021. Dessutom ser styrelsen över nödvändiga 
investeringar som kan behövas för att underhålla och förbättra klubbhuset. Vi ser också 
på möjligheter till tak över utslagsmattorna på rangen samt belysning av range, tränings-
område och puttinggreen. En plan för detta kommer att utarbetas.

Styrelsen i Österåkers Golf AB 

Mats Lundin, Ordförande Claes Thomsson, 
Vice Ordförande

Britt Hörding

Martin Bolter Leif Dahlberg Mikael Wallgren

INFORMATION FRÅN STYRELSEN
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INVIGNINGEN AV ÖSTER BY STENSON

ÖSTER BY STENSON

Över 1 000 personer deltog 
Det blev över 1000 personer som kom till den stora officiella invigningsdagen för att 
 umgås, fira och inspireras av golfproffsen som senare på dagen skulle spela mot och 
med varandra. Ett 80-tal medarbetare, engagerade medlemmar och ett antal leverantö-
rer och samarbetsparters stod för värdskapet under dagen. 

Medlemmarna i fokus
Invigningsdagen var öppen endast för medlemmar, medarbetare och deras familjer. Det 
är personer som under flera år längtat efter den nya banan och som på olika sätt enga-
gerat sig i arbetet med den. 

Wow, vilken invigningsdag!
Söndagen 15 september var dagen för stora invigningen med Henrik Stenson på 
plats. Till toner av en skotska säckpipor vandrade Henrik och de andra proffsen 
upp till första tee för att inviga den nya banan Öster by Stenson. 
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INVIGNINGEN AV ÖSTER BY STENSON

Många aktiviteter under dagen 
Huvudpunkten för invigningen var de symboliska invignings-
talen av kommunalrådet Michaela Fletcher, Ordföranden Mats 
Lundin samt Henrik Stenson med efterföljande klippning av 
bandet. Direkt efter att bandet klippts slog Henrik det första 
utslaget. Det blev starten på den mycket uppskattade scram-
bletävlingen med proffsen. En tävling som följdes av cirka 700 
personer som fick se spelarna på mycket nära håll. 

Matchspel under avslappnade former
Henrik Stenson spelade i lag tillsammans med Camilla Len-
narth mot vår egna profil och stolthet, Richard S Johnson som 
spelade tillsammans med Daniela Holmqvist. De 700 perso-
nerna som följde spelarna slag för slag, kunde även höra hur 
spelarna pratade med varandra och sina caddies. De hade mik-
rofoner på sig och den högtalarutrustade bilen som följde med 
på banan gav alla en unik närhet till spelarna.

Det här var en dag som vi verkligen kommer minnas och lägga 
till historien.

Invigningsåva till aktiemedlemmarna 
Akitemedlemmarna fick en specialtillverkad green-
lagare i med invigningsdatumet ingraverat och en 
hälsning från Henrik. 

Österåkers kommunalråd Michaela Fletcher klipper 
bandet till Öster by Stenson.

Österåkers Richard S Johnson tillsammans med Daniela Holmqvist, Henrik Stenson och 
Camilla Lennarth underhöll publiken med vasst spel i den tuffa vinden.
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OMBYGGNATIONEN

OMBYGGNATION

BANPROJEKTET, TRÄNINGSOMRÅDEN – FAS 1

Det finns mycket vi kan säga om säsongen 2019 men det vi tar med oss allra 
mest är den fina uppbackning vi fått av er medlemmar. Så mycket positiv feed-
back och en fantastisk stöttning fram till öppning av Öster by Stenson och som 
även fortsatt efter det. Nu jobbar vi vidare med Fas 1 som bland annat innehåll-
er Himalayagreenen, träningsområden och par-3 banan.

Himalayagreen
Vi har påbörjat arbetet med vår nya upplevelsegreen som placeras utanför restaurangen 
där vi tidigare haft en mindre puttinggreen, en så kallad Himalayagreen.

En upplevelsegreen/Himalayagreen är en puttbana som är betydligt mer ondulerad än en 
vanlig puttinggreen. En green där man inte tränar golf i samma utsträckning utan mer 
spelar och puttar 9 till 18 hål. Om vi jämför kommer den att se ut ungefär som green 13 
på Öster men ytterligare lite mer onduleringar.

Ursprunget kommer från St Andrews där det finns en enormt stor Himalayagreen (4-5 
gånger större än den vi nu bygger) som dessutom är betydligt mer ondulerad än vad vår 
kommer att vara.

Atmosfär runt klubbhuset
Vi tror och hoppas att greenen kommer skapa en mycket trevligare och härligare miljö 
och atmosfär runt klubbhuset och restaurangen. Vi hoppas den ska locka fler till att 
 stanna och prova på den. Och du behöver absolut inte vara golfare för att spela!

Vi bygger även en loungedel mitt i greenen och några runtomkring där man kan sitta 
och njuta före, under och efter golfen. Vårt mål är att hinna färdigställa greenen inn-
an vintern. Det är osäkert om vi sår den före årsskiftet eller till våren det beror helt på 

Himalayagreenen under byggnation vid klubbhuset.
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vädret. 

Par-3 banan
Par-3 banan såddes i slutet på juni och har tagit sig mycket bra. Layouten är både utma-
nande och precis som på stora banan finns en lättare väg om man så önskar.

Hålen mäter mellan 50-110 meter och banan är uppbyggd på samma sätt som stora 
banan med dränering, sandcapade fairways och riktiga greener med samma gräs som 
ute på stora banan. Utslagen däremot blir i konstgräs då det skulle vara omöjligt att 
bibehålla en bra grästee då man tar torv på ”alla” utslag. Det kommer alltså inte finnas 
eller vara tillåtet att spela från någon form av grästee på par-3 banan.

Det som återstår att göra på par-3 banan är bunkrarna, något vi planerat till våren och 
även här blir det vit sand. 

Par-3 banan kommer bli markerad som Out-of-Bounds till nästa säsong, så det blir en 
tydlig gräns mot Öster by Stenson.

Vi siktar på en öppning någon gång under juni månad 2020.

Par-3 banan
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Träningsakademin med en del av konstgräsområdet i förgrunden.

Träningsakademin
Området med naturgräs såddes i slutet av oktober 
2018 och vi fick en mycket bra etablering av gräset. 

Området består av fyra naturgräsgreener på totalt  
2 400 kvm. Träningsakademin har samma gräs som 
ute på banan. Vi vill skapa samma känsla vid träning 
som vid spel.

Sju bunkrar ger möjlighet till olika typer av slag för 
att maximera träningen. Bunkrarna kommer att ha vit 
sand.

Det finns 15 000 kvm fairway- och ruffyta för att 
kunna ge optimala möjligheter till att träna på många 
olika typer av slag.

En gångväg kommer att anläggas till området så att 
det är enkelt och säkert att gå dit.

Fakta – Träningsakademin

NATURGRÄSYTOR
– 4 naturgräsgreener på totalt 2 400 kvm

– 7 st bunkrar med vit sand

– 15 000 kvm fairway och ruff

KONSTGRÄSYTOR 
–  2 st konstgräsgreener på totalt 900 kvm 

(även för putträning)

– 3 st bunkrar med ”riktig” vit sand

– 4 000 kvm fairway och ruff
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Konstgräsområdet
I anslutning till akademin har vi ett område helt i konstgräs (detta hör givetvis ihop med 
akademin). Här erbjuder vi två greener på ca 450 kvm samt ytterligare 4 000 kvm fair-
way och ruff, även det med konstgräs. Det finns även tre bunkrar och de innehåller riktig 
sand och då självklart den vita sanden.
 
Konstgräs förlänger säsongen och avslastar gräsytorna
Vi vill framför allt kunna erbjuda golf senare och tidigare på säsongen. Konstgräs är även 
utmärkt för mera ”lek” (knattegolf) där vi inte behöver vara ”försiktiga” med gräset.

Putträning är något vi ser passar på den sortens yta och då pratar vi om övningar där du 
står still på samma ställe. Vi har haft problem med det under året, spelare står så länge 
på samma ställe att gräset dör under fötterna.

Det här blir den absolut bästa konstgräsmattan för puttning som finns på marknaden 
och kommer ge fina förutsättningar att träna sitt puttstroke.

Öppningsdatum för akademin är preliminärt satt till någon gång under  
maj-juni 2020.

En av bunkrarna under byggnad på konstgräsområdet.
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Arbeten på Öster by Stenson
Under hösten och vintern arbetar vi med förbättringsjobb på Öster by Stenson:

–  Där gångstråk har tagit mycket stryk lägger vi konstgräs för att se om det ser bätt-
re ut och fungerar bättre.

–  Bäcken på hål 16 – fallen behöver justeras där vattnet har gått fel väg och rinner 
under stenarna.

–  Områdena runt green 8 och green 14 är prioriterade för att få ner mer sol på dessa 
ytor.

–  Golfbilsvägarna ska asfalteras vilket fortfarande är planen, men vi vill vänta tills 
marken satt sig, så att vi inte behöver göra om detta.  

Driving range
Vi har ett antal saker vi vill förbättra och planering pågår när och hur det ska göras. En 
åtgärd är att få greenerna mer mottagliga. Vi vill att bollarna ska reagera mer naturligt 
när man slår in till green. En annan åtgärd är att bygga ytterligare någon målgreen för 
att optimera träningen ännu mer. 

Vi ser över någon form av taklösning till delar av rangen för att erbjuda lite trevligare 
förutsättningar vid sämre väder. Belysning står också på önskelistan.

I samband med att Akademin slår upp portarna öppnar även utslaget på andra sidan så 
man kan slå från båda sidorna.
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Till skylt utanför shop 2019
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    1        2        3        4        5        6        7       8        9        UT         10      11     12      13     14     15     16      17     18        IN         TOT   

65  400   415   380   165   520   350   170   495   400   3295 415   135   450   535   400   165   270   360   495    3225     6520
62  375   390   360   150   495   335   160   470   385   3120 395   125   425   515   380   155   250   335   475    3055     6175
56  335   350   330   130   455   310   145   430   350   2835      365   115   390   465   360   140   230   310   435    2815 5645
48  295   300   290   120   385   240   105   380   300   2415      310    90    335   405   290    110   210   250   390    2390 4805
43  260   240   265   105   355   225    85    345   275   2155      275     80    310   360   255     85   190    220   345    2120 4275
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64  500   320   290   525   155   310   155   400   350   3005 355   400   410   480   170   440   410   195   565    3425     6430
61  475   305   275   500   145   295   140   380   320   2835 335   380   390   460   160   415   395   175   540    3250     6085
57  450   285   260   470   135   280   125   360   290   2655      320   360   350   440   150   390   375   150   500    3035 5690
49  400   240   215   400   120   235   105   295   240   2250      280   300   300   385   125   340   310   120   420    2580 4890
41  360   200   190   365   100   200    75   260   195   1945      235   250   245   355     95    290   260    90    360    2180 4125
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48  295   300   290   120   385   240   105   380   300   2415      310    90    335   405   290    110   210   250   390    2390 4805

43  260   240   265   105   355   225    85    345   275   2155      275     80    310   360   255     85   190    220   345    2120 4275

PAR           4       4        4        3        5        4       3        5        4        36          4         3        4        5       4        3        4        4        5        36          72      

ÖSTERLED

S 
C
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 R

 E
 C

 A
 R

 D

    1        2        3        4        5        6        7       8        9        UT         10      11     12      13     14     15     16      17     18        IN         TOT   

64  500   320   290   525   155   310   155   400   350   3005 355   400   410   480   170   440   410   195   565    3425     6430

61  475   305   275   500   145   295   140   380   320   2835 335   380   390   460   160   415   395   175   540    3250     6085

57  450   285   260   470   135   280   125   360   290   2655      320   360   350   440   150   390   375   150   500    3035 5690

49  400   240   215   400   120   235   105   295   240   2250      280   300   300   385   125   340   310   120   420    2580 4890

41  360   200   190   365   100   200    75   260   195   1945      235   250   245   355     95    290   260    90    360    2180 4125

PAR           5       4        4        5        3        4       3        4        4        36          4         4        4        5       3        4        4        3        5        36          72   
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OMBYGGNATIONEN

Vissa förändringar i banlayouten har gjorts 
jämfört med denna skiss av masterplanen.
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BANPROJEKTET – FAS 2 VÄSTERLED

Planering/projektering
Planering och projektering har påbörjats för Fas 2 där förarbete behöver göras för att få 
olika tillstånd på plats. Vi behöver även invänta antagande av pågående detaljplan som 
kommer att finansiera byggnationen av Fas 2.

En annan viktig aspekt är att Fas 1 har varit mycket mer omfattande än vad vi kunnat 
förutse för alla inblandade. Därav är det bra med en ”återhämtning” och reflektion 
 innan vi ger oss på och startar Fas 2.

Vi tar med oss kunskap och erfarenheter på vad vi kan göra bättre men även saker vi 
gjort bra. Vi ser att det kan vara en stor fördel att köra in allt material innan vi börjar 
bygga banan för att kunna jobba mer koncentrerat och inte så utspritt och vara mer 
effektiva.

Det innebär att vi erbjuder spel på båda banorna under hela 2020 och stora delar av 
2021.

Bansträckning
Hur kan vi utveckla Långhundraleden och ängen bakom hål 13 på Västerled är en annan 
fråga vi jobbar med. Det finns mycket historia kring Långhundraleden som vi vill lyfta 
fram, samt den fina vattenspegeln som delvis växt igen. För oss är det mycket viktigt att 
banorna har helt olika karaktär. Här siktar vi mot en ”fejk links”/hedbana med lite mer 
högruff och en lite mer ”sliten” look men såklart välskött.

Skötsel
Effektivitet är även i Fas 2 en mycket viktig fråga. Stora fairwayytor och så lite handsköt-
sel som möjligt är några av punkterna som vi planerar för.

Precis som vi gjort på Öster by Stenson skall vi skapa ögongodis. En rolig bana som blir 
olika utmanande beroende på vilken tee du väljer.

Vi har en vattendom som är tillräcklig för hela anläggningen. För att säkerställa framtida 
behov så tar vi med frågan i designen av Fas 2 då det finns andra aspekter som påverkar 
möjligheten att nyttja vår vattendom, t ex höjden på vattennivån i Garnsviken.

Framtida vattenförsörjning 
Vattenfrågan kommer att vara en viktig faktor framöver. Många golfbanor inklusive våra 
blev berörda av förra årets varma sommar. Med framtida klimatförändringar och restrik-
tioner behöver vi ta hänsyn till vattenfrågan i vår planering.

Vi har idag en bra vattendom som ger oss möjligheten att försörja hela vår anläggning 
på ett bra sätt. För att säkerställa framtida behov så tar vi med frågan i designen av Fas 2 
då det finns andra aspekter som påverkar möjligheten att nyttja vår vattendom, t ex höj-
den på vattennivån i Garnsviken. Det vi behöver se över är vattenmagasinet vid pump-
huset. Vi kommer också att titta på det framtida bostadsområdet med möjligheten att ta 
emot gråvatten, dvs disk-, dusch-, och tvättvatten, vilket skulle göra oss självförsörjande.

OMBYGGNATIONEN
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FASTIGHETSUTVECKLING

Hagby Äng & Kulle

Hagby Äng & Kulle

Hål 13
Öster by Stenson

Hål 13
Öster by Stenson

FASTIGHETS
UTVECKLING
Detaljplanen för Hagby Äng & Kulle 
fortskrider där det nu bereds och sam-
manställs synpunkter som kommit in, 
samt att kompletterande utredningar 
görs för att planen ska kunna gå ut på 
ny granskning till våren för att sedan 
antas under senare delen av 2020.

Det är en stor plan som innehåller många 
olika typer av bostäder, förskola och viss 
kommersiell verksamhet. Eftersom det 
är många delar att ta hänsyn till och att 
koordinera så har det påverkat tidsplanen. 
Detaljplanen är i fokus och är den högst 
 prioriterade i kommunen. Nytt antagande 
för planen är satt till någon gång under 
senare delen av 2020. Frustrerande att det tar sådan tid, men 
bättre att arbetet blir ordentligt gjort och att samtliga aktörer 
inklusive kommunen är nöjda innan planen blir granskad igen.

Kommunen har även givit oss planbeskedet att påbörja planar-
betet för marken där Hagbys range låg tidigare samt runt och 
inklusive helikopterplattan. Den tänkta marken är lämplig för 
ytterligare bostäder och delvis kommersiell verksamhet men 
kommer även att inrymma förskolor, äldreboende m m. Vi räk-
nar med att arbetet med denna detaljplan kommer att ta lång 
tid där vi ser en antagen detaljplan inom ca 5-7 år.

Kommunen har startat ytterligare ett planprogram som berör 
oss på ett positvit sätt. Detta gäller området Täljö/Gottsunda och den utveckling som 
 planeras i dessa områden. För oss berör detta och går paralellt med vår utveckling av  
Fas 2 och då speciellt på på och omkring Långhundraleden och ängen bakom hål 13.

Mer information om detta arbete kommer vi att presentera längre fram.
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FASTIGHETSUTVECKLING

Hur påverkar rådande fastighetsmarknad  
och klimat våra intäkter?
Som vi tidigare informerat om har de affärer vi gjort byggt på att en likvid betalas ut 
när detaljplanerna vunnit laga kraft. Det gör att vi inte är beroende av att bostäder skall 
färdigställas och säljas innan vi får betalt.

För framtida affärer råder ett förändrat fastighetsklimat och affärsuppläggen byggs upp 
på annat sätt än tidigare. Det vi kan se är att intresset är fortsatt stort när vår anläggning 
utvecklas. Än en gång – vi är väldigt nöjda att arbetet fortskridit snabbt med vår utveck-
ling av anläggningen. Annars hade vi nog inte varit där vi är med byggnationen av nya 
banan.

Byggnation av cirkulationsplats och ny entré till vår anläggning 
Som ni säkert sett är den nya infartsvägen vid Coop öppnad. Gällande byggnationen 
av cirkulationsplatsen på 276:an, d v s vår nya infart, vågar vi inte sia om förrän första 
spadtaget är taget. 

ICA Maxi
Gällande byggnation och etablering av ICAs butik så kommer de enligt senaste informa-
tionen att sätta spaden i marken när byggnationen av cirkulationsplatsen är påbörjad 
eller färdigställd.
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EKONOMI · FASTIGHETSUTVECKLING · OMBYGGNATIONEN

EKONOMI – CASH FLOW
Cash-flow kvartal 3 2019 kopplat till banprojektet  
och fastighetsutvecklingen
 
Ett mycket viktigt instrument för uppföljning av om-
byggnadsprojektet är vår cash-flow rapportering. 

Inflödet till denna avser intäkter från vår markförsäljning. Intäk-
terna erhålls i poster om en första betalning vid undertecknan-
de av försäljningskontraktet och en senare som slutbetalning 
när detaljplanen för områdena vunnit laga kraft. Utflödet avser 
investeringar i vårt stora banprojekt men även andra nödvän-
diga investeringar som styrelsen beslutat genomföra parallellt 
med ombyggnadsarbetet. Exempel på sådana investeringar är 
uppfräschning av restaurangen, nytt värmesystem, ny avlopp-
sanläggning, skidspår och padeltennisanläggning. 

Samtliga fakturor, stora som små, som flyter in och avser 
vårt ombyggnadsprojekt registreras i ett särskilt system och 
penetreras kontinuerligt. Varje månad summeras dessa upp i 
en cash-flow rapport som presenteras för styrelsen. Var tredje 
månad presenteras även kvartalsvis en cash-flow rapport för 
aktieägarna via hemsidans inloggningssida. 

Under detta kvartal har nya banan Öster by Stenson färdigställts och invigdes officiellt 
den 15 september. Nu återstår endast några mindre arbeten inom vissa områden innan 
hela Fas 1 är klar. Det slutliga cash-flow utfallet kan nu med rimligt stor säkerhet prog-
nostiseras vilket presenteras i det bifogade cash-flow dokumentet. 

Det som fortsatt har högsta fokus vid sidan av själva slutförandet är att påskynda och 
underlätta detaljplanearbetet för bostadsbyggande på vår sålda mark. Det är ju som 
bekant först efter att detaljplanen vunnit laga kraft som slutlikviderna regleras. Detaljpla-
nearbetet med Hagby Äng och Kulle, som området vid nya banan heter, har varit ute på 
samråd och för allmänhetens granskning. För närvarande sammanställs och bearbetas 
fortfarande de synpunkter som kommit in från berörda parter. I detta skede kan även 
kompletterande utredningar samt korrigeringar av planritningar mm behöva göras. Detta 
för att bland annat minimera risken för eventuella överklaganden. Det är en omfattande 
detaljplan med flera aktörer involverade vilket gör att vissa moment tar tid. Den realistis-
ka bedömningen, som kommunen fastslagit och samtliga aktörer har fullt fokus på, är 
att planen antas och vinner laga kraft under andra halvåret av 2020. Alltså drygt två år 
senare än första prognosen.

Som vi tidigare nämnt har förseningen fått till följd att inflödet av slutlikvider från 
markförsäljningarna blivit försenade. För att inte riskera att färdigställandet av Fas 1 av 
banprojektet fördröjs har styrelsen beslutat att dels senarelägga det som går att skjuta 
på t ex anläggande av skidspår, dels trygga finansieringen genom en tillfällig kortfristig 
bankkredit som kan utnyttjas vid behov helt eller delvis under denna period. Den eventu-
ellt utnyttjade bankkrediten återbetalas omedelbart när slutlikviderna flyter in.

Länk till Cashflow-fil kvartal 3 2019 
(Inloggning krävs med Golf-ID)

KLICKA HÄR!

Claes Thomsson  
Vice ordförande i Österåkers Golf AB

https://www.ostgk.se/se/kommitt-er/medlem/arsmoten/kallese-till-hostmote-2019
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VISION OCH FRAMTID

VISION OCH FRAMTID
Vi har öppnat Öster by Stenson och under nästa år öppnas korthålsbanan, 
träningsområden och i skrivande stund färdigställer vi vår nya upplevelsegreen 
som kommer att bli ett fantastiskt tillskott. Detta är delar av den framtida hel-
heten och är ett resultat av hårt och målmedvetet arbete mot vår vision. 

Vi vill vara den mest spännande golfanläggningen utöver det vanliga och med 
kvalité i alla led. Vi ska vara det självklara valet för ett aktivt liv med så mycket 
mer än bara golf.

Utöver detta så pågår det ett kontinuerligt och långsiktigt arbete med att utveckla vår 
anläggning och de delar som finns idag samt nya delar i vår totala erbjudandepalett.

Vår ambition och målsättning har delvis infriats då vi är en av de mest spännande golfan-
läggningarna i golfsverige och övriga Norden. Intresset av att bli medlem är stort och i 
skrivande stund har vi över 500 personer i kö på vår intresselista och aktievärdet har ökat 
dramatiskt det senaste året och har idag ett substantiellt värde.

Melemsklubb med hög trivselfaktor
Vi vill vara en medlemsklubb med hög trivselfaktor och stark tillhörighetskänsla där golf 
är grunden, men där aktiviteter som padel, skidspår, mm adderas eller redan har adde-
rats. Parallellt med att anläggningen växer fram jobbar vi med att utveckla våra medlem-
skap. I framtiden vill vi paketera våra olika medlemskap utefter intresse från nuvarande 
medlemmar som framtida medlemmar. Utgångsläget är vad olika målgrupper efterfrågar 
och vill ha. Du som medlem ska kunna välja vilka delar av verksamheten som ska ingå i 
just ditt medlemskap och betala utefter det. T ex att endast spela golf kommer innebära 
årsavgift med en årlig prisjustering som vi tidigare kommunicerat.  

Öster by Stenson är invigd och säsongen ligger bakom oss – nu är vi redo att gå in i näs-
ta fas med ett fortsatt spännande utvecklingsarbete med Österåker Golf. Precis som med 
nya banan så är vi inte klara med det arbetet utan vi vill förädla och tydliggöra vår vision, 
positionering, målgrupp, medlemskap och våra mervärden. Vi vill att det ska vara lätt för 
alla inblandade, medlemmar, medarbetare och gäster att förstå vår resa och vart vi är 
på väg samt att beslut och utveckling sker i linje med visionen. I detta arbete kommer vi 
involvera våra medlemmar på olika sätt i medskapande av vår utveckling, gemensamma 
värdegrunder och vår spännande resa. 



20 (31)

ÖSTERÅKERS GOLF · LÅNGHUNDRAVÄGEN 36 · 184 44 ÅKERSBERGA

TEL 08-540 851 65 · WWW.OSTGK.SE

Verksamhetsrapport 3 – 2019 · 14 november

ORGANISATION
Vi har ett fantastiskt gäng som jobbar för dig som medlem och glada och stolta 
över den stämning och sammanhållning som vi har skapat och hoppas verkligen 
att ni känner av det. 

Personalen är vår viktigaste resurs och de som gör den verkliga skillnaden. Idag är vi 
drygt 20 stycken som arbetar (fast- eller lång-säsong) och under högsäsong är vi up-
pemot 50 stycken på anläggningen. Det är ingen liten organisation vilket har krävt ett 
bra förarbete med tydliga ramar och en noggrann introduktion, för att alla ska känna 
sig trygga i sin roll och kunna ge bra service till medlemmar och gäster. Vi arbetar över 
”verksamhetsgränserna”, dvs personalen hjälper till på olika områden beroende på 
 behov, vilket skapar lönsamhet, effektivitet och förståelse för varandras områden.  
Vi arbetar långsiktigt med hela organisationen för att utbilda och bygga en stabil  
grund för att säkerställa kvalitét och kompetens året om.

ORGANISATION



21 (31)

ÖSTERÅKERS GOLF · LÅNGHUNDRAVÄGEN 36 · 184 44 ÅKERSBERGA

TEL 08-540 851 65 · WWW.OSTGK.SE

Verksamhetsrapport 3 – 2019 · 14 november

KOMMUNIKATION

KOMMUNIKATION
Fortsätt hjälp oss att sprida våra nyheter och aktiviteter som vi delar på 
Instagram och Facebook. Vi uppskattar det mycket och det ger en riktigt bra 
spridning och marknadsföring av klubben. 

Vi strävar efter att hitta nya sätt och kanaler att sprida information. Ett exempel är att vi 
under säsongen gjorde ett antal filmer som vi delade på nätet. Det blev ett mycket lyckat 
drag där vår film om att laga nedslagsmärken fått över 70.000 visningar på webben! 

Ett annat utvecklingssteg är att vi utvärderar appar som gör det enklare att boka samt att 
nå ut med rätt och riktad information till rätt målgrupp. 

Följ oss via Facebook, Instagram, medlemsmejl, klubbtidning, vår hemsida, medlems- 
möten m m.

N R  3 /4  ·  2 0 1 8  –  K LU B B L A D E T  Ä R  E N  M E D L E M ST I D N I N G  F Ö R  ÖST E R Å K E RS  G O L F K LU B B

Rapport från
banchefen

Nya banan, korthålsbanan, 
träningsområdet m.m.

JULBORD 

VINTERRESOR

VINTERTRÄNING

Hål 15 på 
nya banan

Smack!

29 nov kl 18.30

Välkommen  
till höstmötet!

På höstmötet  
berättar vi om året 

som gått, spännande 
saker gällande  

ombyggnationen, 
framtidsplaner m m.  

PS. Vi bjuder på 
sandwich och kaffe. 

VI SES!

Omslag_Klubbladet_3-4-2018_A.indd   1 2018-11-06   10:41
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Premiär för
nya rangen!

Rapport från ombyggnationen

Shopen firar 5 år
I egen regi

Vår expert på 
custom fitting

Daniel Gustavsson

Stora Testdagen · Golfens Dag · SM Match

26 april kl 19.00

Välkommen  
till vårmötet!

Omslag_Klubbladet_1-2-2018_A.indd   1 2018-04-09   10:03
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En riktigt stor demodag – 18 maj

STORA TESTDAGEN 

25 april kl 18.45

Välkommen  
till vårmötet!

På vårmötet  
berättar vi om året 

som gått, spännande 
saker gällande  

ombyggnationen, 
framtidsplaner m m.  

PS. Vi bjuder på 
smörgås och kaffe. 

VI SES!

Nya banan

Nedräkningen 
har börjat...

Å
R

ETS        BÄST
A

G
O L F K R O G

20182018

Ö ST E RÅ K E R S  GK
Restaurang TwoSixtyFour

Omslag_Klubbladet_1-2-2019_A.indd   1 2019-04-08   13:12
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28 nov kl 18.30

Välkommen  
till höstmötet!

Före höstmötet 
 informerar vi bland 

annat om pågående 
arbete och framtida 

planer.  

Vi bjuder på smörgås 
och kaffe/te. 

Välkomna!

Rapport från
banchefen
Par-3 banan 
Himalayagreen 
Träningsakademin m.m.

Allt om 
invigningen

Öster by Stenson

JULBORD 

VINTERTRÄNING
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Denna rapport är en sammanfattning av arbetet som gjorts under 
de senaste sex månaderna och hur det ser ut i olika delar  av vår 
verksamhet.

Vi vill att du som medlem ska få en bra inblick och kännedom om vad som har hänt och 
kommer att hända på klubben och i verksamheten.

Vi har varit och är inne i en rolig, spännande och intensiv period. Olika typer av aktivite-
ter har avlöst varandra med golftävlingar, padelkurser, träningar, företagsevent, konfe-
renser och inte minst förberedelserna inför öppningen av den nya banan.

Ni medlemmar är oerhört viktiga och vi uppskattar verkligen feedback från er från vad 
som är bra och vad vi kan göra bättre, som hjälper oss att fortsätta utveckla verksam-
heten och anläggningen på bästa sätt.

Vi önskar er en fortsatt skön sommar och hoppas få se er mycket på anläggningen under 
sensommaren och hösten.

Trevlig läsning! 

Hål 13.
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VERKSAMHETEN

Ekonomi
Vi kan konstatera att efter 3:e kvartalet är vi i bra fas ekonomiskt mot budget. 
Vi har bra kontroll på vår verksamhet och kan snabbt ta action där det behövs. 
Något som är extra kul är padelspelet som har tagit ordentlig fart och kommer att 
kunna redovisa ett bra tillskott till verksamheten. Det är viktigt att  poängtera 
att de olika aktiviteter som vi tillför ska bära sig själv med målsättning att bidra 
till verksamheten.

Inför 2019 justerades årsavgiften upp för första gången sedan 2012. Vi stod inför det 
faktum att det inte går att dra ner ytterligare på kostnaderna om vi ska kunna ge den 
kvalitet och service som förväntas av våra medlemmar och gäster och samtidigt ha en 
sund ekonomi.

En framtida ökning av avgiften med några procent varje år är något vi måste räkna 
med för att kompensera kostnadsutvecklingen på marknaden framgent. För säsongen 
2020 så höjs således avgiften i linje med ovan från 7 995 kr till 8 300 kr. Österåkers Golf 
kommer att vara en golfklubb där du som medlem får mycket mervärde och valuta för 
medlemsavgiften.

Framtida investeringar
Våra fastigheter måste ses över där bland annat toaletter och omklädningsutrymmen 
börjar bli undermåliga. Vi tittar över möjligheten att bygga tak över utslagsmattan på 
rangen och likaså belysning på både range och träningsområden. Halfway house vid 
Öster by Stenson, nytt bagförråd vid klubbhuset och även en studio står högt på listan. 
Men som allt annat vi gör ska vi investera klokt, ta steg framåt när vi kan och på ett 
genomtänkt sätt.
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Shop
Försäljningen i shopen har varit bra 
under säsongen. Vi har sett ett fin till-
strömning av kunder efter att nya banan 
öppnade. Vi har bra kontroll på kostna-
der och intäkter och det ser mycket bra 
ut för året.  

Custom fitting och demodagar
Custom fitting fortsätter att vara populärt, 
där både medlemmar och kunder från andra 
klubbar förstår vikten av denna specialkom-
petens vid köp av ny utrustning. 

Våra populära demodagar fortsätter att dra 
till sig nyfikna golfare som vill lära sig mer 
om utrustning och uppdatera sin bag med 
senaste nytt. Vi har genomfört sju demoda-
gar under säsongen med bra resultat. Stora 
händelsen och något vi satsar stort på är den 
Stora Testdagen i maj. Det var andra året vi 
genomförde detta event och åter mycket 
lyckat med riktigt bra försäljning och många 
besökare. 

Österåkerskollektionen
Vår egna Österåkerskollektion blev en succé. 
Vi sålde slut på flera storlekar på kort tid 
och feedbacken har var mycket positiv kring 
kläderna. Till säsongen 2020 kommer vi att 
både fylla på storlekar i befintlig kollektion 
samt utöka med lite nyheter – nya färger och 
modeller.  

Reception
Receptionen är en mycket viktig funktion på många sätt. Framför allt att vi finns 
tillgängliga för frågor och funderingar av olika slag och för att ge bra service till 
medlemmar och gäster. Receptionen blir nästan som ett typ av kansli. Det är of-
tast vårt första möte med kunden och mycket viktigt sådant, vilket ställer höga 
krav på kunskap från de anställda. 

Tidsbokning – enkelt att göra själv
Hantering av medlemmars bokning av starttid/tävlingar, registrering av golfrundor och 
andra ändringar i MinGolf är något som vi ägnar mycket tid åt under säsong. Vårt mål är 
att kunna ge bra service och stöd över disk till de frågor som kräver mer tid och förkla-
ring. Ett stort steg i att frigöra tid för att kunna ge ännu bättre service är att du som 
medlem hanterar det mesta av din golf digitalt. 

Det finns idag utmärkt tekniskt stöd så att du själv kan hantera din golf och dina bok-
ningar på ett smidigt sätt. Om du känner dig osäker låt oss hjälpa dig, så att du känner 
dig trygg med att göra det själv. 

VERKSAMHETEN

Österåkerskollektionen. 
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Marshalls 
Vi vill att våra medlemmar och gäster ska få ett proffsigt bemötande och känna 
sig sedd även ute på anläggningen. 

Med vår nya marshaltjänst kan vi kontinuerligt åka ut 
på banan och prata med spelarna. Det gör vi främst för 
att säkerställa speltempo samt följa upp återställning av 
uppslagen torv, lagning av nedslagsmärken och kratt-
ning av bunkrar. Vi kommer även följa upp betalningar 
av greenfee och padelhyra.

Tillsammans med två engagerade och trevliga golfande 
medlemmar utvecklar och testar vi vår nya marshalser-
vice. De två marshals du kommer att möta på anlägg-
ningen är Christian Palén och Bertil Nordström.

Sälj och marknad 
Vi fortsatte vårt arbete för att säkerställa medlemmarnas tillgänglighet och 
även i år fortsatte företagsspelet att minska. Vi gick igenom alla avtal vi har 
gällande företagstider och försökte planera tävlingsverksamheten efter bästa 
förmåga utifrån kundernas önskemål. 

Totalt sett sjönk antalet bokade företagstider från 795 stycken förra året till 518 stycken 
i år.

Antalet tävlingar var totalt 22 stycken i år, vilket var något färre än förra året trots att vi 
hade fem tävlingar på Öster by Stenson. Det totala antalet tävlande vid företagstävling-
arna var c a 1100 personer. 

De tävlingar som spelades på nya banan valde vi ut med omsorg utifrån att skapa ett 
antal ”företagsambassadörer” med breda kontaktnät som med största sannolikhet kom-
mer att generera nya kunder/medlemmar till klubben.

Om vi ser framåt till kommande säsong kommer vi att vara restriktiva med företagsspel 
och fortsätta välja företagspartners med omsorg. 

VERKSAMHETEN

Christian Palén
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Västerled  
Just nu är banteamets utmaning att invintra banorna på bästa sätt så att vi 
kommer ut med bra kvalité till våren 2020. Invintringen påbörjades redan i 
augusti med mer anpassade gödselgivor, topdressningar med sand, luftning av 
framförallt greener men även andra ytor. 

Det är viktigt att försöka hålla banorna torra och då främst Västerled som har ett mindre 
modernt dräneringssystem och annan uppbyggnad än Öster by Stenson. Vi kan styra 
mycket men tyvärr inte nederbördsmängder och temperaturer. 

Närmast har vi vintertäckning på agendan för några av greenerna på Västerled. Green 
1, 2, 5, 7, 13 och 14 är de greener som vi ska utöka det lyckade fjolårsförsöket med 
vintertäckning. 

När banorna nu stängt är fokus på att hålpipslufta greener, topdressa med sand, skära 
ner och lägga tät duk över greener med dräneringsrör över greenytan så vi kan blåsa in 
luft och ”vädra” greenerna under vintern. Denna metod försäkrar oss om att is inte får 
fäste i greenytan och vi undviker en kvävning av gräset. 

VERKSAMHETEN



26 (31)

ÖSTERÅKERS GOLF · LÅNGHUNDRAVÄGEN 36 · 184 44 ÅKERSBERGA

TEL 08-540 851 65 · WWW.OSTGK.SE

Verksamhetsrapport 3 – 2019 · 14 november

Medlem  

En stolthet att vara medlem
Vår uppfattning är att våra medlemmar känner en stolt-
het över att vara en del av klubben. Ni medlemmar har 
varit mycket flitiga på att ta med gäster till anläggning-
en under året, något som skapat både bra intäkter och 
marknadsföring av Österåker. Vi är oerhört tacksamma 
för att ni är så goda ambassadörer för klubben! 

Vi ser också att du som medlem tillbringar allt mer tid 
på klubben. Du stannar längre när du är här och vi ser 
att golfspelet ökat rejält under året. Något som vi ser 
som ett bra betyg för den trivsel och klubbkänsla vi gör 
allt för att lägga grunden och förutsättningarna för.
 
Medlemsförmåner
Våra medlemsförmåner är mycket uppskattade och 
nyttjas flitigt. 

De förmåner vi haft under säsongen 2019 till 
 medlemspris på följande: 
– Dagens lunch

– Padel

– Hyra av golfbil

– Bollar på driving rangen

– Bättre pris på våra temakvällar och aktiviteter (t ex julbord, grillkvällar)

– Medlemspriser i shopen på utvalda produkter

Greenfeesamarbeten
Vi kommer att fortsätta med olika greenfeesamarbeten även 2020. Vi jobbar aktivt med 
att utveckla och förädla dessa till kommande säsong, allt för att kunna erbjuda ett att-
raktivt och varierat utbud av samarbetsklubbar. Klart redan är fortsatt fritt spel på Salem 
samt på Högantorps 9-hålsbana enligt tidigare regler. 

Betalning av årsavgift via MinGolf
Vi kommer att införa betalning av årsavgiften via MinGolf. Under december kommer 
avgifterna för säsongen 2020 att läggas upp i MinGolf. Du loggar in precis som du skulle 
boka en tid och klickar dig vidare till sidan där du kan betala dina avgifter. Inom kort 
kommer vi att lägga upp en steg-för-steg manual på vår hemsida där du enkelt kan följa 
hur du går tillväga.

Vi har varit i kontakt med flera klubbar som under flera år hanterat sina avgifter på detta 
sätt och de har varit mycket positiva. 

Det finns många fördelar med att hantera betalningen via MinGolf. Först och främst är 
det en mycket smidig lösning då ditt medlemskap för säsongen 2020 aktiveras omgå-
ende så snart du betalat din avgift. Andra aspekter är miljötänket att vi kommer från 
pappersfakturorna till största möjliga mån, det är mycket enklare för oss att administrera 
än att mejla ut varje faktura separat och vi nyttjar de funktioner som finns inbyggda i 
systemen för golfklubbar och verksamheter.  

VERKSAMHETEN
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Range
Resultatmässigt har varit ett bra år för driving rangen. Vår range är välbesökt, det 
tränas mycket och det har under högsäsong ofta varit fullsatt. Vi är fullt medvetna om 
att det vid vissa tider på dagen råder begränsad tillgång, framför allt vid klubbträningar 
som är en viktig del av vår verksamhet. 

Det blir bra med extra plats i och med den nya delen, baksidan av rangen, som kommer 
att avlasta trycket betydligt. 

Vi kommer även att fortsätta utveckla rangen bland annat genom att t ex utvärdera be-
hovet av belysning och tak, se över greenerna som upplevts lite för hårda samt lyfta fram 
någon/några greener som syns mindre bra.

VERKSAMHETEN
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Sports Club

Mer än bara golf 
Ett av våra strategiska mål är att Österåkers Golfklubb ska vara en anläggning 
med mer än bara golf. De senaste åren har vi tagit flera steg i denna riktning där 
Padel är en självklar del av utvecklingen. 

Vi tittar vidare på olika aktiviteter som vi vill och kan utveckla på anläggningen. En över-
gripande benämning för dessa aktiviteter utöver golfen är Sports Club. Det vi gör ska vi 
göra på riktigt. Vi utvärderar, analyserar och benchmarkar för att skaffa oss en bra bild av  
aktiviteter/områden innan vi går till handling.

De aktiviteter/områden som vi utvecklar och utvärderar är t ex löpträning, mountain-
bikespår och längdskidor. Gällande längdskidor kommer vi inte att ha konstsnö i vinter, 
banan behöver vila så det kommer att bli aktuellt tidigast vintern 2020/21. 

Padeln har tagit fart under året
Under året har vi haft ett flertal introduk-
tionskurser som blivit fullbokade i stort 
sett samma dag som vi lagt ut kursen. 
Så roligt att det är så många som fått 
upp ögonen för denna roliga och relativt 
enkla sport för alla kategorier, både ung 
och som gammal.

Tillsammans med Åkersberga Padel-
klubb har vi haft ett lyckat seriespel som 
spelades i 10 omgångar under augus-
ti-september med 18 lag i 3 divisioner. Vi 
har även haft en del företagsevent med 
padel, golf och lunch/middag som varit 
väldigt uppskattade.

Event – privat eller företag
Vi erbjuder specialarrangemang i samband med företagsevenemang, kick-off, möhippor, 
svensexor eller andra typer av gruppaktiviteter. Du kan t ex spela padel och äta frukost, 
lunch eller middag i vår restaurang TwoSixtyFour. Något som vi sett en ökning på under 
året och som vi satsar vidare på till säsongen 2020. 

Förmånliga medlemspriser
Som medlem på har du möjligheten att spela padel till ett förmånligt pris, som vi sett 
nyttjats flitigt under säsongen. 

Pris: 300 kr/bana och timme för medlem (400 kr för övriga)

Klippkort: 10 speltimmar på valfri tid 2 000 kr för medlem (3 200 kr för övriga)

VERKSAMHETEN
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Greenfee 
Redan innan öppnadet av Öster by Stenson så var gästspelandet och green-
feeintäkter mycket bra. När vi sedan öppnade Öster by Stenson så fick medlem-
mar ta med sig gäster vilket var mycket uppskattat då det var en stolthet att få 
visa upp den nya banan. Inresset från både medlemmar och gäster överträffade 
förväntningarna, vilket också påverkade greenfeeintäckterna på ett positivt sätt.

Vi kan alltså summera en stor procentuell ökning för gästspel vilket är kopplat till gäst 
till medlem och då framför allt på Öster by Stenson. Vi kommer också att redovisa ett 
mycket fint resultat för greenfee säsongen 2019 som är långt över budget. 

Tränarna
Tränarverksamheten på Österåkers GK har haft en fullsprakad säsong. Vi vill 
belysa att verksamheten riktar sig till olika nivåer och åldersgrupper. Vi har en 
fantastiskt bredd i våra elever, de som kommer till oss och vill bli bättre är från  
4 år till 91 år.

Intresset för att utveckla sin golf har 
varit stort under 2019 och vi är överty-
gade om att det fortsätter. Det har varit 
många fina kvällar och dagar med full 
fart på vår populära range. Härligt att se 
så många träningsflitiga golfare som vill 
toppa formen. 

Lektioner och kursaktiveter genom-
fördes mestadels från april till septem-
ber. En av årets riktiga startskott var 
 Superstart där 40 personer samlas en heldag och tränar olika moment tillsammans med 
tränare. Bland damaktiviteterna har det funnits mycket att välja mellan och damlägren 
på sommaren har varit lyckade där många fått nya spelkamrater och vänner. 

Junior, Elit och Golfgymnasiet jobbar på och börjar under hösten träna inomhus i Ullna 
för att behålla svingen och komma ut ännu starkare till våren 2020.

VERKSAMHETEN

Peter Michols Maria Bertilsköld
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VERKSAMHETEN

Restaurang
Antalet luncher under det första kvartalet var något sämre än vi hade väntat 
oss, men ändå väldigt bra jämfört med andra lunchrestauranger i kommunen. 
Från april fortsatte vi att öka igen och i och med öppning av banan hade vi fullt 
tryck igen. Vi nästan dubblade antalet gäster i restaurangen på helgdagarna 
under högsäsong i jämförelse med 2018.

Augusti och september bjöd på två riktigt ro-
liga månader med 250-350 luncher per dag, 
inklusive tävlingar och företagsgolf på Öster 
by Stenson. Vår kioskverksamhet ökade 
självklart med nya banan. Planen för 2020 är 
att bygga om kiosken vid Öster by Stenson 
så vi kan erbjuda bättre service och bredare 
sortiment till nästa säsong.

Under året har vi haft ett ökat antal bokade 
fester i våra lokaler – totalt 15 stycken. Dessa 
har varit mycket uppskattad och vi kommer 
att jobba för att öka antalet bokade fester 
ännu mer framöver.

Vi har även haft tre lyckade grillkvällar som 
alla varit fullbokade samt Afternoon Tea 
tillsammans med damkommittén samt alla säsongens tävlingar och avslutningar.

Lunchen drar fler och fler medlemmar och stamgäster, just nu serverar vi i snitt 200 lun-
cher per dag. Några större sällskap som återkommer hela tiden är Rotary för lunch (20 
personer), Assentiv med frukostmöte (20 personer) och Polisen med lunch (35 personer). 
Även samarbetet med kommittéerna har ökat under året.

Vi står nu inför en lite lugnare november månad innan vi drar igång med årets julbord. 
Bokningsläget ser väldigt bra ut där vi har runt 900 bokade i skrivande stund.

Välkommen till restaurang TwoSixtyFours   
julbord där vi  presenterar alla goda  julbords klassiker, 

egensignerade sillar, många gröna inslag samt  
ett härligt dessertbord.

VÄ L K O M M E N  AT T  B O K A

P Å  Ö S T E R Å K E R S  G O L F

JULBORDET SERVERAS MELLAN 29/ 11 – 18/ 12

Lunch vardagar
495:-/person

Medlem 475:-/ person

Kvällar och helger
645:-/person

Medlem 595:-/ person

Välkommen till restaurang TwoSixtyFours   
julbord där vi  presenterar alla goda  julbords klassiker, 

egensignerade sillar, många gröna inslag samt  
ett härligt dessertbord.

Välkommen att boka. Minimum 10 personer. 

HALVDAG (4 tim) 
 Frukost + lunch el middag 

895:-/person 

HELDAG 
 Middag 

995:-/person 

Konferens
Julbordmed

Elina Johansson, restaurangansvarig och Kevin Jansen, kökschef.



31 (31)

ÖSTERÅKERS GOLF · LÅNGHUNDRAVÄGEN 36 · 184 44 ÅKERSBERGA

TEL 08-540 851 65 · WWW.OSTGK.SE

Verksamhetsrapport 3 – 2019 · 14 november

VERKSAMHETEN

Klubben

Uppsving av deltagare i klubbverksamheten
I och med den nya banan har klubbverksamheten fått en större flexibilitet och möjlighet 
till aktiviteter och spel för medlemmarna. Något som varit mycket efterlängtat, då vi de 
senaste åren fått balansera tillgång och efterfrågan från kommittéer. 

Samtliga kommittéer har haft en rejäl uppsving med antal deltagare, totala antalet aktivi-
teter/tävlingar och innehållet i det vi presenterat.

Klubbverksamhet fortsätter att vara kärnan
Vår personal i nära samspel med klubbens kommittéer är och ska vara Österåkers 
 Golfklubbs kärna och är det som skapar trivsel, klubbkänsla och tillhörighet. 

Som vi tidigare nämnt har våra medlemmar under den gångna säsongen tillbringat allt 
mer tid på anläggningen och spelet på banorna har ökat. Vi ser att våra kommittéer har 
en stabil grund att bygga sin verksamhet kring och samtliga drivande i verksamheterna 
jobbar på ytterligare utveckling. 

Säsongen 2020 kommer med flera positiva inslag för nya idéer med korthålsbana, nya 
träningsområdet bakom rangen och Himalayagreenen. Områden som ger samtliga 
kommittéer utrymme och chans att skapa nya aktiviteter för att locka ännu fler till sina 
verksamheter. 


