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Wow, vilket tryck och vilken säsong! 
När pandemin slog till i våras visste vi inte ens om vi skulle kunna ha öppet i år 
och nu kan vi se tillbaka på ett tredje kvartal på Österåkers Golf som varit fan-
tastiskt roligt, intensivt och annorlunda på så många sätt. Vi hade aldrig vågat 
gissa att säsongen skulle bli så bra som den ändå har blivit. 

Många av er medlemmar har spelat mer golf än vad ni någonsin gjort och vi är väldigt 
glada att ni har tillbringat så mycket tid på klubben. Vi är också glada över att se så 
många ”nygamla” medlemmar tillbaka på olika delar av anläggningen.

Det har varit och är fortfarande en mycket osäker tid, men tillsammans har vi klarat utma-
ningarna vi haft under året mycket bra och även gjort ett bra resultat under detta kvartal. 

I denna Q3-rapport kan du läsa mer om våra olika verksamhetsdelar och hur det 
har gått under perioden juli, augusti och september.

Trevlig läsning!
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INFORMATION FRÅN STYRELSEN
En ny grund är lagd för fortsatt nödvändig utveckling

Vi kommer att minnas säsongen 2020 för en rad olika saker. Pandemin med alla 
de utmaningar den ställde oss inför, så som restriktioner för hur vi fick umgås, 
spela och tävla kanske kommer fylla sidorna i historieböckerna. 

Många som ville vara ute 
under pandemin passade på 
att spela golf och det kändes 
verkligen att vi hade en bra 
anläggning att erbjuda för 
spel inte bara för golf utan 
också för padel. 100 nya 
 aktieägare kunde vi också 
räkna in innan vi nu har ett 
stopp på medlemsökningen. 

Men det som främst gjort av-
tryck på oss i styrelsen är av 
en annan karaktär. Först och 
främst på det sätt vår perso-
nal mött och presterat under 
de här förutsättningarna. Hur 
vi som medlemmar trots ett 
högt tryck har respekterat 
och förhållit oss till de rådande restriktionerna. Apropå högt tryck så går säsongen 2020 
till historien som rekordåret då golfen vände uppåt. Öster by Stenson stod pall för det 
höga trycket och levererade kvalitet ända till sista dagen då den stängde för säsongen.

Under det tredje kvartalet invigdes Halfway House, som nu har fått namnet The Lake 
House, en efterlängtad plats som ersatte den provisoriska kiosken. Just provisorier, dåliga 
lösningar eller inga lösningar alls är inget vi ska förknippas med på Österåkers Golf. 

Det är därför glädjande att vi under tredje kvartalet kunde realisera och genomföra den 
stora markaffären med Wallenstam som vi skrev avtal med i slutet på juni. Denna affär 
ger oss möjligheter att genomföra de nödvändiga investeringar/förbättringar som styrel-
sen haft på agendan under flera år. För att nämna några:

• Ombyggnad/renovering i klubbhuset av toaletter, omklädningsrum med dusch, mm

•  Utökning av personalutrymmena för banpersonalen som bl.a. delar två duschar på 20 
personer och har ett alltför litet pentry

•  Teeskyltar, papperskorgar och övrig skyltning på Öster by Stenson och runt klubbhuset 
samt planteringar av träd och buskar

• Vattentoalett/er på banan

INFORMATION FRÅN STYRELSEN
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Vi har via svaren på medlemsenkäten ”Players 1st” som skickats ut under året fått en bra 
och med styrelsen samstämmig bild på vad som ska prioriteras. 

Det arbetas nu fram en prioritetslista på de insatser som behöver göras de närmaste åren 
för att vidmakthålla och förbättra en redan bra anläggning. Ombyggnaden av Västerled 
är naturligtvis en av dessa nödvändiga åtgärder. Att också ordna för personalen så de får 
en god arbetsmiljö är viktigt då personalen är vår viktigaste resurs. Trivs de, stannar de 
och gör ett bra jobb.

Styrelsen vill slutligen tacka alla som bidragit till vår framgång och önska alla medlemmar 
en riktigt trevlig, säker och bra jul- och nyårshelg.

Styrelsen för
Österåkers Golf AB

Mats Lundin, Ordförande Claes Thomsson, 
Vice Ordförande

Britt Hörding, Ledamot

Martin Bolter, Ledamot

Simone Westerberg, Suppleant Anna Averud, Suppleant 

Leif Dahlberg, Ledamot Mikael Wallgren, Ledamot Peter Wanhainen, Ledamot

INFORMATION FRÅN STYRELSEN
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SAMMANFATTNING JANUARI-SEPTEMBER 2020 — CORONA/COVID-19

CORONA/COVID-19

Vi följer krav och riktlinjer
Vi har noga anpassat oss till de riktlinjer, rekommendationer och krav som Folkhälsomyn-
digheten, Svenska Golfförbundet och Miljö- och Hälsa ställer på oss som företag. Vi har 
även en nära och mycket bra dialog med Miljö- och Hälsa i Österåkers kommun. De har 
regelbundet besökt oss både som gäster för en dagens lunch men även för att följa upp 
och kontrollera gällande riktlinjer. Information om riktlinjerna och hur vi anpassar oss 
efter dessa finns uppsatta på flera ställen på anläggningen. 

Eget ansvar
Vi på klubben har gjort allt vi kan för att säkerställa vår arbetsmiljö efter rådande direktiv 
och tar individuellt ansvar för att minska risken för smittspridning. Vi försöker även vara 
uppmärksamma och påpeka för våra gäster när de inte följer reglerna. Det individuella 
ansvaret för sin egen och sina medmänniskors hälsa kan vi inte påverka fullt ut, utan här 
måste vi alla hjälpas åt. 

Vad händer under hösten och vintern?
Sensommaren har präglats av osäkerhet och oro för en ökning av pandemin under hösten 
och vintern. Hur kommer det att påverka vår verksamhet? Om smittan ökar drastiskt, 
hur ska vi agera då? Vi har diskuterat dessa olika scenarios och står redo att ta snabba 
actions och anpassa verksamheten beroende på vad som händer i världen.

Fortsatt påverkan av Covid-19
Verksamheten har även under det tredje kvartalet fortsatt fått ta stor hänsyn  
till Covid-19. Med mycket hårt tryck på anläggningen, fullbokade banor från 
morgon till kväll och gott om gäster i restaurang och på våra övningsområden 
har vi hela tiden fått vara på vår vakt.

2-metersregeln

Så ofta  
du kan

Ett sätt för dig att rädda liv.

Stanna
hemma om
du är sjuk

Feber 
Hosta 
Snuva
Halsont

När du har något av dessa symtom

Var rädd om våra äldre
och våra sköra

Minska risken att bli sjuk.

Tvätta 
händerna!

1. Löddra ordentligt.
2. Tvätta mellan fingrarna, ovanpå 

handen och runt tummen.
3. Skölj och torka.

sekunder

I hela

30
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SAMMANFATTNING JANUARI-SEPTEMBER 2020

SAMMANFATTNING  
JANUARI-SEPTEMBER 2020

För Österåkers Golf har säsongen fram till och med september inneburit mer 
tryck och större intresse än vad vi någonsin kunnat förutspå. Det har nog aldrig 
spelats så mycket golf i Sverige som i år. Jämfört med 2016, innan vi började 
bygga om, spelades det ca 35 000 runor på Österled och Västerled tillsammans. 
I år har det spelats nästan lika många rundor på respektive bana dvs 70 000 
rundor totalt. 

Det har verkligen varit en intensiv och annorlunda säsong som biter sig kvar när det i 
skrivande stund fortfarande är spel på Västerled, träning på rangen samt spel på våra 
padelbanor.

En gemensam fråga som inte bara vi själva har brottats med under året utan även  
kanske är golfsveriges enskilt viktigaste fråga – hur hanterar vi tillgängligheten framöver? 
En fråga som inte är lätt och berörs och styrs av många parametrar. Hur skall medlem-
skapen se ut och hur tar vi betalt? Hur många rundor kan du som medlem förvänta dig 
att kunna spela? Det är frågor som vi tar med oss in i höst- och vintersäsongen för att 
titta på potentiella och bra lösningar i framtiden. 

När vi blickar tillbaka på de 9 månader som passerat kan vi konstatera att vi är oerhört 
stolta över den säsong vi haft och det Österåker Golf levererat. Det har varit en stor 
 osäkerhet och turbulens i omvärlden men vi har ändå genomfört en fantastisk säsong 
med hårt tryck. 

Vi har även slutfört en fastighetsaffär av stor dignitet, levererat två fina banor, öppnat 
ett nytt träningsområde, färdigställt en korthålsbana, byggt klart Himalayagreenen och 
samtidigt haft över 130 000 medlemmar och gäster på vår anläggning. Med andra ord 
högt tryck på alla våra delar såsom restaurang, padel, shop/reception, range, kiosker och 
som sagt även på våra banor. 

Det är inte svårt att förstå att denna säsong utmanat inte bara på anläggningen i sig 
utan även våra medarbetare och ideella som hjälper till. Alla har verkligen gjort ett 
 fantastiskt jobb med att leverera bra service, atmosfär och kvalitét under året. 

Nu ser vi till att leverera på topp in i det sista, sen laddar vi batterierna och 
 planerar för en ny spännande säsong.
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SAMMANFATTNING JANUARI-SEPTEMBER 2020 – PLAYERS 1st

PLAYERS 1st

Verktyg för utvecklingsarbete
Tanken är att Players 1st ska vara ett av våra arbetsverktyg för utvecklings- och förbätt-
ringsarbete. Resultatet analyseras främst ur ett klubbperspektiv men ger även en jäm-
förelse på regional och nationell nivå. Med andra ord en viktig vägledning inom vilka 
områden vi bör fokusera. 

Vad är Players 1st?
Players 1st är ett enkätverktyg som mäter och analyserar kundnöjdhet hos golf-
spelare. Den ingår i medlemsavgiften och samtliga golfklubbar anslutna till SGF 
får en kostnadsfri medlemsundersökning som årligen skickas till alla medlemmar.

Tees i absoluta världsklass.
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Lojalitet och ambassadörspoäng
Vi kan följa hur de olika områdena utvecklas över tid samt lojalitetsnivån hos våra 
medlemmar. De viktiga ambassadörspoängen visar i vilken utsträckning du som medlem 
rekommenderar klubben till dina vänner. 

Nio olika områden
Medlemsundersökningen består av cirka 100 frågor, fördelade på nio olika serviceom-
råden; bana, ledning, träning, service och upplevelse, restaurang, shop, medlemskap/
avgifter, klubbliv och träningsfaciliteter. För att ytterligare kunna bryta ner och bearbe-
ta statistiken finns ett antal bakgrundsvariabler i form av kön, åldersgrupp, handicap, 
 ambassadörstyp, medlemstyp och om man är aktiv i klubben eller ej.

Vad tar vi med oss från undersökningen?
Först och främst kan vi glädjande konstatera att över 50% av våra medlemmar tagit 
sig tid att svara på enkäten vilket ger oss en oerhört hög validitet. Vi har även en av de 
bästa svarsfrekvenserna i hela Sverige. Med andra ord ett mycket värdefullt material som 
kommer att betyda mycket i arbetet att skapa en ännu bättre klubb och upplevelse för 
dig som medlem.

Nöjda medlemmar
Vi har generellt nöjda medlemmar och får bra poäng, men självklart finns det områden 
som kan förbättras. Det är ett omfattande underlag som vi kommer att fördjupa oss i 
och återkomma till löpande.

Banor och träningsområden i topp
Generellt sett får träningsområdena och banorna höga poäng. Vi kan utläsa en stor 
nöjdhet med kvalitet, speltempo och hur banorna framställs. Det som sticker ut vad det 
gäller banorna är bunkrarna och det största problemet är att de inte krattas, en konse-
kvens av Covid-19 då vi en stor del av säsongen inte hade krattor i bunkrarna eller att 
det var frivilligt att använda dem. Vi är dock medvetna om att bunkrarna på Västerled 
inte haft den standard som vi strävar efter. 

Höga ambassadörspoäng
Vi har mycket nöjda medlemmar på klubben och får vi mycket höga poäng inom de 
 flesta områden i enkäten. Det tyder på att våra medlemmar verkligen trivs på klubben. 

Önskan om bättre tillgänglighet
Det är finns en fråga i denna kategori av kundnöjdhet som sticker ut i undersökningen, 
det är tillgängligheten. Det här har varit den största utmaningen denna säsong, inte 
bara hos oss på Österåker, utan något som hela golfsverige upplevt och som diskuterats 
flitigt. 

Tillgängligheten är en fråga som kommer att genomsyra allt när vi tittar på verksam-
heten inför kommande säsong. Vi ska ha tillgänglighet i beaktning när vi tittar på  
t.ex. medlemskap, bokningsregler, greenfee, företagsspel samt gäst till medlemsspel. 
Det finns ingen enkel och snabb lösning som skapar tillgänglighet på banan och som är 
hållbar i alla led. Det här är en högt prioriterad fråga som vi noggrant får väga ihop med 
många olika parametrar för att hitta en bra lösning framöver. 

SAMMANFATTNING JANUARI-SEPTEMBER 2020 – PLAYERS 1st
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SAMMANFATTNING JANUARI-SEPTEMBER 2020 – ORGANISATION

ORGANISATION 

Vi växlar upp
Under Q3 växlar vi upp vår organisation, en förändring som är rolig, intensiv   
och utmanande. Som vi nämnt tidigare har vi ca 25 året runt anställda som 
 arbetar på våra samtliga resultatenheter. I stort sett alla våra tjänster är 
 säsongsbaserade vilket innebär att vi arbetar lite mer under golfsäsongen  
och något mindre under lågsäsong. 

Den största skillnaden är att vi under lågsäsong nästan inte har några säsongsanställda 
alls, men under perioden juli, augusti och september (tredje kvartalet) är vi som flest 
anställda under året. Vi fyller på vår personalstyrka med ända upp till ytterligare 40 st 
säsongsmedarbetare och därmed är en styrka på närmare 65 personer.  

Viktigt att arbeta åt samma håll
Det är väldigt roligt att se att vår anläggning verkligen blomstrar under tredje kvartalet 
och det är fullt tryck överallt. Den största ökningen på personalstyrkan sker på banan/
rangen. Vi går från att under vintern inte ha en enda säsongsanställd till att vi under 
dessa månader förstärks med nästan 20 personer.
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SAMMANFATTNING JANUARI-SEPTEMBER 2020 – ORGANISATION

Även restaurangen och kioskerna går upp i styrka under säsong. De hade som mest 
nästan 15 säsongsanställda, personal som kommer in och ska leverera på topp i några 
månader. 

Här har vi en av våra största utmaningar, att få alla fast- och säsongsanställda att arbeta 
åt samma håll. Att leverera på en hög nivå när vi har som mest att göra och samtidigt 
hinna utbilda, följa upp och inspirera alla oavsett vilken avdelning och position alla har. 
Vi är verkligen inte starkare än den svagaste länken. 

Viktigaste resursen
Vår personal är vår ABSOLUT viktigaste resurs och de som gör den verkliga skillnaden 
både med den produkt vi levererar i form av alla delar på vår anläggning och är också de 
som kan skapa den härliga känslan och stämningen på klubben som är minst lika viktig. 
Vi är oerhört stolta över det team som vi har (och hade under Q3). Det är ett stort enga-
gemang och ett fantastiskt teamwork över verksamhetsområdena, något som är väldigt 
unikt i golfbranschen och som vi är väldigt stolta över. Det skapar nämligen både effekti-
vitet och ger definitivt möjligheter att ge er medlemmar en bättre helhetsupplevelse när 
ni kommer till anläggningen. 
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SAMMANFATTNING JANUARI-SEPTEMBER 2020 – VERKSAMHETEN OCH EKONOMI

VERKSAMHETEN OCH EKONOMI

Det har verkligen varit full fart i alla våra delar där vi nu efter tre kvartal med 
största sannolikhet kommer att summera det bästa året i ÖGAB:s historia på 
flera sätt. Nedan presenterar vi de olika verksamhetsdelarna. 

MEDLEM OCH TILLGÄNGLIGHET
Det är ett stort intresse för att bli medlem och vara en del av Österåkers Golf. 
Under året har vi ökat med ca 400 medlemmar varav 300 är nybörjare och 
juniorer. Utöver det har vi tagit in 100 nya aktieägare, vilket är helt i linje med 
vår långsiktiga plan. Intresset för medlemskap alla kategorier har aldrig varit 
så stort som nu och vi tar för tillfället inte in fler medlemmar oavsett ålder och 
kategori. 

En gemensam fråga som inte 
bara vi själva har brottats med 
under året utan kanske ÄR 
golfsveriges enskilt viktigaste 
fråga – hur hanterar vi tillgäng-
ligheten framöver? En fråga 
som inte är lätt och berörs och 
styrs av många parametrar. Hur 
skall medlemskapen se ut och 
hur tar vi betalt? Hur många 
rundor kan du som medlem 
förvänta dig att kunna spela?

Det har nog aldrig spelats så 
mycket golf i Sverige som i år 
och så även hos oss. Jämfört 
med 2016, innan vi började 
bygga om, spelades det ca 
35 000 runor på Österled och 
Västerled tillsammans. I år har 
det spelats nästan lika många rundor fast på respektive bana.

Av det totala antalet spelade rundor står ca 75% för medlemsspel och ca 25% för gäst-
spel dvs greenfee. Av dessa 25% är en stor del gäst till medlemsspel och en mindre del 
är företag, företagsgolf och rent gästspel.

Trycket på anläggningen har ökat kraftigt under 2020. Vi ser ett ökat flöde av besökare 
på alla våra delar av verksamheten, inte bara på golfbanorna, vilket självklart påverkar 
tillgängligheten. Det här är en extremt viktig faktor och vi vill verkligen premiera med-
lemsspel i största mån.

Då intresset är stort för att spela och bli medlem i vår anläggning är det av yttersta vikt 
att vi nu jobbar fram nya nyckeltal och strategi för antal medlemmar beroende vilken fas 
vi går in i vår utveckling. Det arbetet är såklart kopplat till visionsarbetet samt planering-
en av fas 2 byggnation av ”nya Västerled ”.
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SAMMANFATTNING JANUARI-SEPTEMBER 2020 – VERKSAMHETEN

BANORNA

Öster by Stenson och Västerled
Våra banor har klarat det hårda trycket bra där bangänget gjort ett fantastiskt 
jobb med skötseln av våra banor och övriga områden på ett eminent sätt, vilket 
inte är det lättaste när det spelats från tidig morgon till sen kväll.

Att vi har 12 minuters intervall mellan starterna har varit mycket uppskattat av medlem-
mar och gäster och bidrar till mer än bara snabbt spel. Det har fungerat som en sund 
ventil för banarbetarna, så att de på ett bra sätt hinner och kan klippa under spelet  
utan att få vänta för mycket. Tiden mellan bollarna fungerar även som ett automatiskt 
reglage för att det inte skall bli för mycket spel per dag/vecka/månad utan ger banorna 
lite andrum.

Det var fortsatt hårt tryck under tredje kvartalet på Öster by Stenson, Västerled på kort-
hålsbanan och träningsakademin. Att vi kunde stänga Öster by Stenson under tre dagar  
i augusti var mycket välkommet för att ostört under dessa dagar kunna fokusera på sköt-
sel och en välbehövlig återhämtning av banan. Vi hann med att lufta samtliga greener, 
tees och fairways samt dressa dessa ytor. Stödsådd och gödsling på dessa ytor lyckades vi 
också hinna med, något som vi normalt inte kan göra under högsäsong. 

Veckan avslutades tyvärr med ett blixtnedslag som slog ut en del av bevattningen.  
Vi tappade en del av styrningen till hål 2 - 8 samt och hål 13 vilket gjorde att vi fick  
slita oerhört hårt med att få tillbaka kvaliteten på de ytor som inte klarade den extrema 
värme vi hade under denna period.
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SAMMANFATTNING JANUARI-SEPTEMBER 2020 – VERKSAMHETEN

Det har varit mycket intressant att följa hur banorna klarat det enorma trycket av golfspel 
vi haft under juli, augusti och september. Vi upplever att Öster by Stenson klarat trycket 
mycket bra. Självklart blir det en del slitage på de områden och ytor där de flesta golf-
spelare passerar. Vi ser också att greenerna på hål 11 och 14 (som är de minsta greenerna) 
drabbats av slitage eftersom möjligheten till flaggplacering är starkt begränsad.

Västerled blev tyvärr lidande vid några tillfällen under det tredje kvartalet när slitaget på 
Öster by Stenson krävde ett antal större insatser. Vi fick flytta personal från Väster till 
Öster och pausa olika insatser som var planerade på Västerled såsom bunkerputs, extra 
skötsel av tees med mera. Vi tycker ändå att kvalitén på Västerled har i det stora hela 
varit bra under året. 

Vår frivilligkår hjälpte till så mycket de kunde under sensommaren med att laga fairways 
och vi hade även tre medlemskvällar med fairwaylagning. En mycket uppskattad aktivitet 
av både de medlemmar som ställde upp och jobbade och från oss på banan som fick 
denna ovärderliga hjälp när slitaget var som störst. 

I september hade vi vädret med oss och har kunnat reparera många slitageområden och 
där fortsätter vi med flera arbeten under hösten.

Sveriges åttonde bästa bana
Tidningen Svensk Golf presenterade i juni 2020 sin 
ranking av Sveriges 50 bästa banor och rankar nu 
Öster by Stenson som Sveriges åttonde bästa bana! 
Att banan mindre än ett år efter öppnandet rankas så 
högt är såklart väldigt tillfredställande och är samtidigt 
en bekräftelse på att vi satsat rätt och gjort ett bra 
jobb tillsammans med Henrik Stenson Golf Design. 

Nominerad till världens bästa nybyggda bana
Tidigare under året blev Öster by Stenson nominerad 
av World Golf Awards som en av de tio bästa nybygg-
da banorna i världen 2020. Det skedde i konkurrens 
med banor designade av t ex Tiger Woods och Jack 
Nicholaus. Tyvärr räckte vi inte hela vägen utan får 
nöja oss med den fina nomineringen som en av de tio 
bästa nybyggda banorna i världen – inte fy skam det 
heller.

Nominee for World’s Best 
New Golf Course 2020

– ÖSTER BY STENSON – 
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NYHETER PÅ PLATS UNDER 2020
Vi har under tredje kvartalet haft glädjen att få öppna både övningsområdet och kort-
hålsbanan samt gjort en del arbeten på driving rangen för att förbättra upplevelsen vid 
träning. I juli öppnade vi äntligen träningsakademin, den 1 augusti var det premiär för 
korthålsbanan, under september byttes bland annat slagmattan på rangen och under 
hösten har vi färdigställt Himalayagreenen och allt kring denna. 

Träningsakademin
Vårt nya träningsområde öppnades upp för medlemmar i juli. Ett riktigt bra tillskott på 
anläggningen för mer och bättre träning. 

På träningsakademin finns:
• Fyra greener med en totalyta på 2 000 m2

• Cirka 13 000 m2 fairway för spel in mot greenerna 

• Det finns 6 bunkrar på naturgräsområdet 

• Ett konstgräsområde på 4 200 m2 med:
   – Två greener (på 500 m2 och 350 m2)
   – Tre bunkar med samma sand som på Öster by Stenson
   – Fairway och ruffytor som är öppna så länge det ej är snö ute

• Belysning som är igång under tidig morgon och på kvällstid 

•  Ett grästee på ca 1 000 m2 som vi håller öppet så mycket det bara går under  
växtsäsongen (maj till september)

Träningsakademin.
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Korthålsbanan
Korthålsbanan öppnades den 1 augusti. Den är öppen för dig som medlem och för dina 
gäster, vi har inget greenfeespel på korthålsbanan. Den har 9 spännande hål som mäter 
mellan 40 och 95 meter, samtliga med utslag från matta. 

Vi kan inte erbjuda utslag från gräs. Ytorna på korthålsbanan är för små och det finns 
ingen chans för oss att hålla tees i bra skick om vi skulle tillåta utslag från gräs. 

Himalayan
Planen var att öppna den under 2020, 
men allt blev inte riktigt klart.  
Beslut togs därför om att skjuta upp 
premiären till 2021. Himalayan har 
under kvartal tre gjorts klar, även 
områdena och ytorna omkring denna. 
Vi har byggt en fin trappa upp till 
greenen och planterat flera träd och 
buskar för att rama in och skapa en 
riktigt fin vy från uteserveringen. 

Lite fakta om Himalayagreen
•  Himalayan blir en upplevelsegreen 

och en bana i miniatyr 

•  Vi sätter ut 9 eller 12 hål med  
”tee/startplats” och nummer på 
flaggorna

•  Det kommer att vara en loungedel 
mitt på green

•  HS-tee på hål 1 Öster by Stenson är 
integrerad i greenen, endast öppen 
vid speciella tävlingar

Himalayagreenen med sina vackra planteringar.

Korthålsbanan.
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Rangen
Byte av matta på rangen
Vi har fått en del feedback angående mattan på driving rangen och har själva inte varit 
nöjda med den. Därför gjorde vi under sensommaren ett mer omfattande arbete på 
rangen. Utslagsplatsen på klubbhussidan fick en ny utformning med mer definierade 
platser och en gjutning av underlaget under mattan för att få ett jämnare tee. Vi hoppas 
att det blivit stor skillnad och att underlaget och mattan känns bättre och gör det roligare 
att träna. 

Grästees på driving rangen
Många har undrat varför vi inte öppnar grästee på klubbhussidan. Tyvärr är trycket så 
högt på den sidan av rangen att vi inte kan få gräset att växa tillbaka tillräckligt fort.  
Vi testade under tiden vi byggde om mattan och då slogs 1 100 m2 sönder på 7 dagar. 

Är det inte ett alternativ att ha grästee öppen endast för medlemmar? Tyvärr är det inte 
möjligt säkerhetsmässigt. Om en spelare står och slår från gräsytan och någon annan på 
mattan 8-10 meter bakom är det alldeles för stor risk att bli träffad. 

Under perioden maj till september kommer vi att hålla grästee öppen på andra sidan 
rangen och den är endast öppen för medlemmar vilket varit mycket uppskattat och 
 nyttjats flitigt efter att vi öppnade upp det på sensommaren i år. 

Varför har vi en grästee på klubbhussidan? Vi har framför allt byggt den för att det ger 
ett snyggt visuellt intryck. Om vi i framtiden kommer att vara värd för större tävlingar 
t.ex. European Tour kan den komma att öppnas för spel. 
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PADEL
Padel är Sveriges och en av världens snabbaste växande sporter, detta märks 
även hos oss. Så roligt att våra padelbanor bidrar till den aktiva golfklubb vi vill 
vara med ”mer än bara golf”.

Vi har under perioden juli-september haft 2 075 bokningar, vilket är ca 22/dag. Under 
samma  period har vi haft intäkter på drygt 592 000 kr. Det är väldigt roligt att vi har så 
många tjejer som hittat hit. Under året har vi haft 150 tjejer i träning. Av våra 27 kurser 
så har en kurs varit en mixkurs, dvs två killar och två tjejer, resterande kurser har bara 
varit tjejer.

Initialkostnaderna av padelbanorna, dvs projektering och byggnation är i princip redan 
betalda efter två säsonger, vilket har överträffat våra förväntningar och budget med råge.
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SHOP OCH RECEPTION
Det stora trycket på banorna och många fler besökare på anläggningen har gett 
shopen bra skjuts i försäljningen och kvartal tre blev mycket bra resultatmässigt. 
Året som började i stor ovisshet med Covid-19 har visat sig bli ett riktigt bra år 
som lutar åt rekordförsäljning.

En av utmaningarna under tredje 
kvartalet har varit att få tag på 
tillräckligt med produkter och vi har 
dessutom haft en hel del förseningar 
i leveranserna av beställda varor. 

Bra försäljning av klubbor
Under sensommaren och tidig höst 
har vi sålt rekordmånga klubbor, 
mycket tack vare ett stort intresse 
och många bokningar av custom 
fitting. Det som varit tuffare är de 
stundtals långa leveranstiderna på beställningarna med anledning av 
pandemin.

Inköpsperiod
Under tredje kvartalet görs de flesta inköp för kommande säsong. Vi är 
i stort sett i hamn med både mjuk- och hårdvara och är mycket nöjda 
med det vi kommer att presentera nästa år. Vi har ett nytt varumärke på 
konfektionssidan, Rönisch. På hårdvara jobbar vi på att få in ytterligare 
ett varumärke i shopen. 

Vår Österåkerskollektion med loggade kläder och tillbehör har sålt mycket 
bra i år. Till nästa år kan vi se fram emot nya pikéer, långärmade tröjor 
och jackor i Österåkerskollektionen. 

Medlemserbjudanden – en succé
För två år sedan införde vi medlemserbjudanden med extra bra priser på 
utvalda produkter, som nu är våra storsäljare. Under tredje kvartalet sålde 
vi slut på i stort sett alla produkter i kategorin. Vi fortsätter att utveckla 
dessa och pressar våra leverantörer på fler och bättre erbjudanden till 
säsongen 2021. 

Uthyrning av golfbilar och vagnar
En viktig bit i vår helhetsservice på klubben är uthyrning av bilar och 
vagnar. Under juli, augusti och september har intresset varit fortsatt stort 
för hyra av golfbil och ett stort antal dagar har vi hyrt ut samtliga bilar. 
Resultatmässigt genererar golfbilar och vagnar inget stort överskott, utan 
det här är mer en service som vi tillhandahåller för våra medlemmar och 
gäster. Det viktiga är att intäkterna kan bära kostnaderna och det är själv-
klart trevligt om det kan generera ett litet överskott till verksamheten. 

ÖSTERÅKERS GOLFSHOP

Mizuno BR-D3 Titleist Players 4

4 olika färger. 2 olika färger.

En kompakt och skön bärbag  
som har överraskande stora 
förvaringsutrymmen.

Top: 4-vägs indelning
Antal fickor/utrymmen: 8

En kompakt lättviktsbärbag 
med en mjukt vadderad 
bärsele för högsta komfort.

Top: 4-vägs indelning
Antal fickor/utrymmen: 6

BAGAR
MEDLEMSERBJUDANDE

Ord. pris 2 000 kr

Medlemspris: 1 500 kr

Ord. pris 2 000 kr

Medlemspris: 1 500 kr

SKOR

ÖSTERÅKERS GOLFSHOP

Mizuno Wave Cadence

Vit eller mörkblå.

En lätt och skön sko som är 
 vattentät. Skon är byggd för 
bästa komfort och är baserad 
på Mizunos långa erfarenhet av 
bekväma  löparskor, här med den 
 stabilitet som golfen kräver.   

MEDLEMSERBJUDANDE

Ord. pris 1 700 kr

Medlemspris: 1 300 kr

ÖSTERÅKERS GOLFSHOP

FootJoy handskar

Att spela med en fräsch handske är ett måste och ökar din chans till ett bra spel. 
FootJoy har marknadens bästa och största handsksortiment. Kom in och välj!

Pure Touch Limited ProFLX

WeatherSofStaSof

TA 3 BETALA FÖR 2

HANDSKAR
MEDLEMSERBJUDANDE

Medlemspris
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Då i stort sett alla företagstävlingar ställdes in under våren och försommaren 
bidrog det tredje kvartalets företagsgolfer med ett bra tillskott till årets resul-
tat för sälj och marknad. Vi kommer fortfarande att hamna ca 1 miljon under 
budget, men det finns många ljuspunkter från året som vi tar med oss till nästa 
säsong. 

Tillgänglighet
Under våren och försommaren blev tillgängligheten betydligt bättre för sällskapsspel då 
allt som var bokat för företagstävlingar antingen blev inställt eller flyttades till hösten och 
även Covid-anpassades till en mindre skala. 

Komprimerade tävlingar
Det tredje kvartalet blev en bra period för sälj och marknad och vi genomförde ca 25  
företagstävlingar. Flera av dom blev dock ordentligt nerbantade för att följa de restrik-
tioner som finns, samt att flertalet spelades med linjestart. Trots de förutsättningar som 
detta år inneburit inbringade företagstävlingarna över 300 000 kronor mer än förra året.

Österåkers Golfklubb lockar
Intresset från företag som vill nyttja vår anläggning i form av golfspel, exponering eller 
andra samarbeten är stort. Vi ser en fortsatt positiv trend och en ökning att vilja synas 
och vistas på vår anläggning. 

Vi har också fått väldigt bra feedback för arrangemangen som helhet och är övertygade 
om att det kommer ha en positiv inverkan för kommande säsong för avdelningen sälj 
och marknad.

SÄLJ OCH MARKNAD
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GREENFEE
Tack vare en tidig start, bra kvalitét på anlägg-
ningen och ett stort intresse, inte bara för Ös-
ter by Stenson utan hela vår anläggning, har 
vi under Q3 passerat budgeten för greenfee. 
Det är något som kommer att kompensera 
både för ökade kostnader för banan pga lång 
säsong samt för det tapp vi har på företagssi-
dan med företagsgolf.

Vår anläggning är mycket populär att besöka 
där gäst till medlemsspel står för en stor del 
av vårt gästspel (greenfee). Tillgängligheten 
för medlemmar är viktig och prioriterad, vilket 
statistiken visar när vi tittar på rent medlems-
spel och gäst till medlemsspel hittills i år. Det 
är också en balansgång mellan intäkterna från 
greenfee/gästspel och tillgången till medlems-
spel. 

Av de 25% som är greenfee är en mycket stor 
del gäst till medlemsspel och en mindre del är 
företag, företagsgolf och rent gästspel, dvs en 
stor del av vår greenfeeintäkt kommer in via 
gäst till medlemsspel.

RESTAURANG
Restaurangen gjorde ett väldigt bra tredje 
kvartal, trots osäkerheten och utmaningen 
med Covid-19. Vi har under denna pandemi 
haft många kontroller från miljö och hälsa i 
vår restaurang och i våra kiosker. Detta har 
varit väldigt tryggt och bra för oss då vi kunnat 
ha en dialog med dem och alltid vara säkra 
på att vi agerat rätt och följer de regler och 
föreskrifter som råder. 

Många restauranger i Stockholm och uti lan-
det har fortsatt lidit hårt av de omständigheter 
som varit och många har behövt permittera 
personal och en hel del har till och med fått 
stänga ner. Vi har istället tagit in fler säsongs-
anställda och gjorde även resultatmässigt ett 
väldigt bra tredje kvartal trots att företagsgol-
fen minskat, vilken normalt ger en väldigt bra 
och viktig intäkt även till restaurangen. 
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KIOSKERNA OCH NYA ”THE LAKE HOUSE” (HALFWAY HOUSE)
Kioskerna är något som vi fått en hel del negativ feedback på under året. Framförallt i 
medlemsundersökningen Players 1st (som skickades ut i juni och augusti) och även i den 
enkät vi skickade ut i ett medlemsmail (i oktober). Denna feedback är oerhört viktig och 
bra för att vi ska kunna göra det ännu bättre till nästa säsong. Så ännu en gång, tack till 
er alla som tog er tid att svara. 

Svårt att förutse trycket
Komplexiteten att få kioskerna att fungera smärtfritt är 
en större utmaning än vad man kan tro. Under Q3 har 
vi t.ex. haft en variation på att en dag sälja 10 st mackor 
medan en annan dag sälja 180 st mackor. Ibland går det 
timmar mellan att spelare kommer in och handlar och vid 
andra tillfällen kommer det stora grupper där alla vill ha 
någonting att äta. 
 
Högt tryck och premiär för The Lake House
Vi har konstaterat att det var en del vi kunde gjort bättre 
under Q3. Med tanke på förutsättningarna vi hade 
med några större personalförändringar i början på Q3 
och Covid-19 som gjorde att vi behövde anpassa vår 
verksamhet i kombination med det höga tryck vi hade 
på hela anläggningen är vi ändå nöjda med utfallet i 
kioskerna under tredje kvartalet. Under denna period 
slutförde vi även arbetet med halfway house och gjorde 
alla förberedelser som krävdes för att äntligen kunna slå 
upp portarna (för en smygöppning) den 30/8 och den 
riktiga premiären den 13/9. 

The Lake House  
– klubbens halfway house
Ett halfway house är ofta en benämning på 
en mindre kiosk som ligger halvvägs på banan 
där man kan fylla på energi i form av dryck, 
smörgåsar, korv, snacks etc.

Vi är mycket stolta att klubbens halfway house 
är mer än så, både vad gäller miljö, utrymme 
för att umgås och det vi erbjuder att äta och 
dricka. 

Nu har vi namngett huset och vad passar då 
bättre än huset vid sjön – The Lake House.

Vi hoppas att du fortsatt kommer att trivas och 
ha många sköna stunder här!

Det är bara att njuta!
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Kort, intensivt och positivt
Vi fick en bra start i nya The Lake House under september och det gjordes ett fantastiskt 
arbete av personalstyrkan. Det var inte helt lätt att mitt under säsong öppna upp en ny 
verksamhetsdel och uppfylla de högt ställda kraven och förväntningarna från medlemmar. 
Vi behövde rekrytera personal som skulle arbeta under sex veckor, en utmaning då sko-
lorna hade börjat och vi inte kunde rekrytera skolungdomar. 

Vi är nöjda och tacksamma för all positiv feedback ni kom med. Dessutom hann vi testa 
oss fram en del, känna på utbudet, öppettider och rutiner. Viktig kunskap som vi tar med 
oss till nästa säsong.    
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KANSLI OCH ADMINISTRATION

Fortfarande problem med Min Golf
Problemen med GIT/Min Golf har tyvärr fortsatt även under tredje kvartalet som skapat 
en hel det jobb för kansliet. Vilket till största del handlat om Min Golf Tävling men även 
tidsbokning i Min Golf och olika golfappar. Det har varit stora problem med tävlings-
bokningar som inte blivit registrerade, vi har fått leta efter betalningar som krånglat till 
det med återbetalningar från evenemang och tävlingar. Tack för tålamodet när vi gjort 
allt för att lösa detta åt er. 

Klubbens verksamhet och tävlingar
Det tredje kvartalet kom tävlingarna och kommittéverksamheten igång i mycket större 
utsträckning och det blev tre intensiva månader med alla aktivitet på klubben. Kansliet är 
behjälpliga med stöd kring aktiviteter, tävlingar, betalningar och information – en viktig 
funktion för att allt ska fungera på resans gång och bli rätt när vi summerar säsongen för 
året.

Gruppbokningar
En aktivitet som tar mycket tid i anspråk från kansliet och som vi har haft oerhört hårt 
tryck på är gruppbokningar. Det handlar både om grupper av medlemmar som spelar på 
återkommande tider och sällskap från andra klubbar och orter som vill spela hos oss på 
Österåker. 

I dessa tider med Covid när många väljer att inte resa utomlands har framför allt Öster by 
Stenson varit ett mycket intressant alternativ och oerhört efterfrågat.  

Till nästa år behöver vi ytterligare se över våra regler kring gruppbokningar, dvs begräns-
ningar i antal grupper på olika dagar och tider samt införande av en bokningsavgift. 

F
O

T
O

: J
O

N
A

S
 A

LV
S

T
E

N



24 (34)

ÖSTERÅKERS GOLF AB · LÅNGHUNDRAVÄGEN 36 · 184 44 ÅKERSBERGA

TEL 08-540 851 65 · WWW.OSTGK.SE

Verksamhetsrapport kvartal 3 – 2020

19 november 2020

SAMMANFATTNING JANUARI-SEPTEMBER 2020 – VERKSAMHETEN

VÅRA FASTIGHETER
Österåkers Golf bildades 1988 och då byggdes även de flesta av våra byggnader.

Vi är en stor anläggning med många byggnader som kräver löpande underhåll och upp-
gradering. Vi har under åren byggt upp en stor underhållsskuld, då vi inte haft resurser 
eller möjlighet att underhålla och utveckla våra fastigheter på ett önskvärt sätt.

Det här är ett område vi prioriterar och som även många av er medlemmar lyft i  
Players 1st undersökningen. Det kan vara saker som toaletter både i klubbhus och på 
banan, omklädningsrum, restaurang, klubbutrymmen, personalutrymmen m.m. Listan 
kan göras lång och här kommer vi tillsammans med styrelsen och med era synpunkter 
skapa en gedigen prioriteringslista, som vi redan har påbörjat och ska börja beta av 
under kommande år.
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KLUBBVERKSAMHETEN

Klubbverksamheten har fortsatt påverkats av rådande omständigheter med Covid-19. 
Tävlingsverksamheten och andra arrangemang har även under tredje kvartalet anpassats 
utifrån myndigheternas krav och Svenska Golfförbundets riktlinjer. 

Ingen samling och linjestarter
Det som varit de stora och viktigaste förändringarna har varit att undvika samling både 
före och efter rundan och att till allra största del genomföra tävlingarna som linjestarter 
för att undvika den trängsel som kan uppstå före och efter en kanonstart. 

Mycket uppskattad verksamhet
Samtliga kommittéer har genomfört både tävlingar och aktiviteter under Q3 och det har 
varit mycket uppskattat av medlemmarna. Golfen har varit en mycket viktig funktion i 
vardagen där mycket annat blivit inställt eller inte kunnat utövas. 

Alla som jobbat i de olika kommittéerna har fått ta del av oerhört mycket tacksamhet 
och glädje för att vi fortsatt att skapa ett forum och aktiviteter som du kan göra utan att 
riskera för mycket i dessa tider. 

MASTERS
HALFWAY HOUSE

1

ÖSTER BY STENSON · 4-MANNA BÄSTBOLL

MINI MASTERS
HALFWAY HOUSE

2

KORTHÅLSBANAN · SINGELTÄVLING · KL 9-16

INVIGNING
HALFWAY HOUSE

3

HELA DAGEN · KL 9-17

INVIGNING  
AV NYA  
HALFWAY 
HOUSE

13 SEPTEMBER
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VISION OCH FRAMTID

VISION OCH FRAMTID

Ett hårt och målmedvetet arbete mot vår vision under många år har tagit Österåkers Golf 
dit vi är idag. För att fortsätta utveckla hela anläggningen behöver vi förädla och förtyd-
liga vår vision och våra övergripande målsättningar. Arbete påbörjades för nästan två år 
sedan och vi hoppades kunna knyta ihop detta under 2020. Under Q3 planerades och 
förbereddes mycket inför de stora workshoparna som skulle genomförts under hösten, 
men i och med Covid-19 blev vi tvungna att skjuta upp arbetet ytterligare. 

Vi vill vara den mest spännande golfanläggningen 
utöver det vanliga och med kvalitét i alla led. 

Vi ska vara det självklara valet för ett aktivt liv 
med så mycket mer än bara golf.

Vår vision idag lyder:
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Förändringar på Öster by Stenson som kommer att utföras i vinter

Vi kommer göra ett antal förändringar på Öster by Stenson under vintern, efter-
som vi vill utveckla banan ytterligare och skapa en ännu bättre spelupplevelse.

Ny bunker, chip- och puttinggreen
Mellan 1:ans och 10:ans tee byggs ett område för uppvärmning innan du går ut och 
spelar Öster – öppnar till säsongen 2022.

Detta område har verkligen saknat någonting och många spelare har efterfrågat en yta 
för chippning och bunkerslag innan spel. Vi har lagt märke till att många chippat just på 
detta område och nu gör vi i ordning den ordentligt.

Greenen blir ca 1 000 m2 och omges av lika mycket fairway- och foregreenyta. Vi place-
rar även två bunkrar på området, en i vardera änden av greenen. Runt greenen skapas 
ögongodis likt det ni finner runt Himalayagreenen.

UPPDATERING PÅ  
ÖSTER BY STENSON
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Förbättringar hål 15 och 16
Till höger om green på hål 15 och bakom och bredvid tee på hål 16 ska dammen grävas 
in, för att skapa ett vackrare och mer intressant golfhål.

Vi har chansen att göra förändringen nu när vi kan köra in massorna på området där de 
nya husen ska byggas. Det hade varit svårt att köra in massorna över banan vilket skulle 
ha skapat mycket återställningsjobb.

Vi skapar nu en yta som blir mycket vackrare och mer välskött och får en tydligare 
vatten spegel och vackrare utsikt till och från det nya bostadsområdet.

I och med det nya vattnet kommer ett riktigt snett slag som tidigare klarat sig istället att 
hamna i dammen.

Vi breddar fairway en aning på hål 15 så att avrinning mot bäcken blir bredare och inte 
så skarp vilket kan rädda ett halvdåligt slag från att gå i vattnet.

Vi drar om vägen till 16:e tee för att slippa den kladdiga backen upp till teeområdet.

Träden vid 16:e tee tas bort, de ger mycket skugga och skräpar ner på tee. Dessa träd är 
inte heller i speciellt bra skick och kan bli en säkerhetsrisk inom snar framtid. Vi kommer 
istället att skapa planteringar i slänten, i stil med området runt Himalayagreenen.
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Övriga förbättringar

Ny tee på hål 9
På hål 9 bygger vi nytt tee 4 då vi haft problem med säkerheten med slag från hål 8.

Asfaltering
Under senhösten påbörjas en asfaltering av vägarna runt banan. Det har varit vår plan 
från start att asfaltera, men vi har valt att vänta in eventuella sättningar på vägarna 
 innan vi påbörjar arbetet.

Planteringar på Öster by Stenson
Vi tittar på olika planteringar ute på banan. Vad som kommer att planteras beror helt på 
vädret under vintern och våren.

Det kommer att sättas in lite extra bevattning runt ett antal bunkrar, som inte riktigt 
håller den klass vi önskar. Vi fokuserar på att kunna applicera vatten i gräskanten utan 
att bevattna andra ytor. Det behövs framför allt vid de bunkrar som ligger i solen under 
en stor del av dagen.

Det kanske även finns utrymme för en och annan överraskning till våren.

Hoppas att årets nyheter med övningsområdet och korthålsbanan har gett dig glädje och 
inspiration till mer träning och bättre golf.

Nu håller vi tummarna för en bra vinter som är skonsam mot våra banor, greener och 
övningsområden!
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EKONOMI – CASH FLOW

Cash-flow kvartal 3 – 2020 kopplat till banprojektet Fas 1
och fastighetsutvecklingen

Arbetssätt och rapportering
Ett mycket viktigt instrument för uppföljning av ombyggnadsprojektet är vår 
cash-flowrapportering. Inflödet till projektets cash-flow avser vår markförsälj-
ning. Intäkterna erhålls i poster om en första betalning vid undertecknande av 
försäljningskontraktet och en senare som slutbetalning när detaljplanen för 
områdena vunnit laga kraft. Utflödet avser vårt stora banprojekt men även 
andra nödvändiga investeringar vi beslutat ta parallellt med ombyggnadsar-
betet. Detta har vi kunnat göra då styrelsen bedömt att totala intäkterna från 
försäljningarna täcker dessa utbetalningar med marginal. Exempel på sådana 
investeringar är uppfräschning av restaurangen, nytt värmesystem, ny avlopps-
anläggning, skidspår och padelanläggning. 

Samtliga fakturor, stora som små, som flyter in och avser vårt ombyggnadspro-
jekt registreras i ett särskilt system, som penetreras kontinuerligt. Varje månad 
summeras detta upp i en cash-flowrapport som presenteras för styrelsen. Var 
tredje månad presenteras även kvartalsvis en cash-flowrapport för aktieägarna 
via hemsidans inloggningssida.
 
Händelser under senaste kvartalet
Under senaste kvartalet har återstående budgeterade arbeten med upplevelsegreenen samt några 
kompletteringar av drivingrangen skett.

I slutet av detta kvartal tillträdde fastighetsbolaget Wallenstam vårt dotterbolag och där med sin 
del av marken som vi sålde i slutet av juni månad. I samband med det erhöll vi den första delbe-
talningen på ca 58 Mkr. Det möjliggör nu att förprojekteringen av ombyggnaden av Västerled kan 
starta upp och några andra nödvändiga förbättringar av anläggningen kan förverkligas. Där utöver 
har vi nu, tidigare än planerat, kunnat återbetala den tillfälliga bankkrediten vi tog upp för att 
kunna färdigställa Fas 1 enligt plan. 

Pågående arbete
Det som fortsatt har högsta fokus vid sidan av själva slutförandet av Fas 1 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. Detaljplansarbetet med Hagby 
Äng och Kulle, som området heter arbetas det nu intensivt med då den går ut på granskning inom 
kort. I detta skede kompletteras även utredningar samt korrigeringar av planritningar mm. Det är 
en omfattande detaljplan med flera aktörer involverade vilket gör att vissa moment tar tid. Den 
realistiska bedömningen som kommunen fastslagit och samtliga aktörer har fullt fokus på är att 
planen antas och vinner laga kraft under första halvåret 2021 om inga överklaganden försenar 
tidsplanen.

Förutom finjustering av nya anläggningen har styrelsen beslutat att under kommande höst och 
vår genomföra färdigställandet av golfbanevägar och asfaltering av dessa, anlägga en ny chip/
putt-green mellan hål 1 och 2 samt göra en layoutförändring mellan hål 15 och 16 på Öster by 
Stenson. Ett program för skyltning och vägvisning mm kommer även att lanseras inför öppningen 
2021. En ordentlig uppfräschning av sanitetsutrymmen i klubbhuset samt av personalutrymmen 
är ett stort behov där det kommer att arbetas fram en plan för åtgärder under kommande vinter. 
Första januari 2020 tog vi över Hagbystugorna med ett långt arrende och kommer nu även här att 
ta fram en plan i samråd med Hembygdsföreningen för upprustning av stugorna.

Länk till Cashflow-fil kvartal 3 2020    KLICKA HÄR!

(Inloggning krävs med Golf-ID)

Claes Thomsson  
Vice ordförande i Österåkers Golf AB

SAMMANFATTNING JANUARI-SEPTEMBER 2020 – EKONOMI

https://www.ostgk.se/DM/Logout?afterUrl=%2Fse%2Fombyggnationen%2Fprojektoversikt-ekonomi
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FASTIGHETSUTVECKLING

FASTIGHETS UTVECKLING  

Detaljplanen Hagby Äng och Kulle
Arbetet med detaljplanen Hagby Äng och Kulle fortskrider och är inne i en 
 intensiv fas. Vi har väntat länge för att den skall bli klar och arbetet går nu in  
i slutskedet.

Det är en plan som vuxit ordentligt med många bostäder och en bra mix av flerbostads-
hus, radhus, villor och parhus. Det blir ett område där grönområden vävts in på ett bra 
sätt och med vår fina golfbana som möter i norr och öster. Hagby Äng och Kulle kom-
mer att bli ett attraktivt och trevligt bostadsområde med många olika kvaliteter och en 
spännande arkitektur.

Tidsplanen är att detaljplanen går ut på granskning i december för att sedan antas i 
kommunfullmäktige under första halvåret 2021.

Österåkers Golfs framtida utveckling är säkrad
I slutet av juni genomförde Österåkers Golf en betydande fastighetsaffär med 
fastighetsbolaget Wallenstam. Marken omfattar totalt cirka 100 000 m2 och 
 ligger till öster om hål 5 på Öster by Stenson. Ett område som även benämns 
som ”Helikopterplattan”. Arbetet med detaljplanen beräknas starta under 2020 
och en första byggstart bedöms då kunna ske under 2024.

Kvarteret kommer att innehålla främst bostäder men även kontor, servicehandel och 
kommunal service. Ett område med ambitionen att vara en stolt och modern framsida av 
Österåker och centralorten Åkersberga.

Fastighetsaffären är ett led i vår plan och utveckling vilket innebär att vi blir långsiktigt 
finansiellt starka och kan fortsätta jobba mot vår vision.

I och med denna affär har vi inlett plan- och projekteringsarbetet med Fas 2 gällande 
ombyggnad av Västerled samt utvecklingen och uppgraderingen av anläggningens 
övriga delar. Utöver intäkten från markförsäljningen ger antalet boende och verkande i 
kvarteret stora möjligheter till konsumtion av det utbud av produkter och tjänster som vi 
kommer att erbjuda i framtiden.

Vi har arbetat med affären i drygt fyra år där vi hittade Wallenstam som en stark partner 
med samma syn på att utveckla området och att vara en del i kommunens utveckling. 
Vi är såklart väldigt glada för detta samt att vi nu säkrat upp Österåkers Golfs framtida 
utveckling.
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BANPROJEKTET – FAS 2 VÄSTERLED

Planering/projektering
I skrivande stund så håller vi på att avsluta Fas 1. Vi har några delar kvar som 
kommer på plats under vintern och våren 2021. 

Vi har startat planeringen för Västerled, men byggnationen kommer att starta tidigast 
hösten 2021. Det innebär att vi erbjuder spel på båda banorna under hela säsongen 
2021. Parallellt med planeringen av Fas 2 förs diskussioner med andra anläggningar för 
att hitta den bästa möjliga lösningen för er medlemmar under ombyggnationen. 

Erfarenheter från det pågående bygget
Vi tar självfallet med oss massor med kunskap och erfarenheter på vad vi gjort bra under 
Fas 1 men framför allt vad som kan göras bättre. Ett bra exempel på vad vi kan göra 
annorlunda och som skapar mer lugn och effektivitet i byggnationen är att köra in allt 
material innan vi börjar bygga banan. På detta sätt eliminerar vi stillestånd i byggnatio-
nen och mer effektivitet och fokus på att bygga banan.

Bansträckning
Vi jobbar för att göra Västerled ännu mer intressant samt har ett fokus på att hitta sätt 
att gömma bort vägen som många ser som störande. Vi vill ändå bevara den fantastiska 
entrén till Åkersberga och skyltfönstret till anläggningen.

Hur Långhundraleden kan utvecklas är en annan fråga vi jobbar med och som Österåkers 
kommun och andra intresseorganisationer är måna om och positiva till. Det finns mycket 
historia på anläggningen som är av värde att lyfta fram och integrera i Fas 2 och i vår 
framtida utveckling. 

Henrik Stenson Golf Design innefattar även Fas 2, med Henrik Stenson och Christian 
Lundin i spetsen. Självklart är det viktigt att ge dem utrymme att vara kreativa och skapa 
en produkt utifrån deras kunskap och erfarenhet, men med en tydlig kravspecifikation 
från ÖGAB.

• Effektiv skötsel

• Ögongodis

• Mer poäng i scorekortet

• Större greener

• Jobba bort vägen

• Tydlig skillnad i karaktär mellan Öster by Stenson och Nya Västerled

• Mindre byggnation av nya vatten 

• Lyfta fram Långhundraleden

BANPROJEKTET – FAS 2 VÄSTERLED
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Mycket förarbete kommande månader
Tiden går snabbt och det är mycket förarbete innan vi kan sätta spaden i marken.

Vi behöver tillstånd för en tillfällig byggavfart från väg 276 i höjd med pumphuset. Det 
behövs sannolikt både marklov för byggnation av banan och lov/anmälan för ändring av 
vattenverksamhet då vi kommer att påverka våra befintliga vattenhinder.

Vi behöver säkerställa att vi kan förvärva ängen (området bakom green på hål 13 och 
bakom tee på hål 14) samt tillstånd att bygga den sträckningen av banan vi önskar. 

Vi behöver även med största sannolikhet att söka planändring, dvs arbeta igenom en ny 
detaljplan för ängen. Denna mark och möjlighet är av yttersta vikt för nya banans sträck-
ning och karaktär.

I ovanstående frågor har vi en nära dialog med Österåkers kommun och markägare med 
förhoppning att under de närmaste månaderna få en bra bild vad vi kan och får göra 
kopplad till en tidsplan.

HSGD:s beskrivning av designspråk för ”Väster by Stenson”

”När vi planerade utformningen för båda banorna 
på Österåker var tanken att vi skulle skapa två helt 
olika golfupplevelser. Därför kommer förändringen 
av Västerled ge dig en helt annan upplevelse än vad 
den gröna, välansade och strategiskt så utmanande 
Öster by Stenson gör idag. 

Nya Västerled kommer utan tvekan vara en golfbana 
som innehåller många taktiska val och ett spännan-
de, estetiskt uttryck som sällan ses i Skandinavien. 
Bunkrarna kommer bli få men välplacerade och 
med en utformning som utmärker sig genom den 
inramande mjuka högruff som tillsammans med de 
rakbladsvassa torvade bunkerkanter, skapar något 
jämförbart med en klassisk skotsk linksbana. 

Nya Västerled kommer att erbjuda generösa spel-
ytor med många mindre kullar och svackor på de 
finklippta delarna, medan den kringliggande om-
givningen av ruff ramar in med böljande former.  
Vi hoppas kunna skapa en golfupplevelse likt en 
hybrid av skotsk linksgolf och modern Skandinavisk 
golfbana som har tydliga strategiska inslag. 

Vi lovar att ni inte blir besvikna när ni slår ert första 
slag 2023!”

Henrik Stenson

Henrik Stenson och Christian Lundin under 
ett av besöken på Västerled.
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SAMMANFATTNING JANUARI-SEPTEMBER 2020

Vilken galen säsong vi har haft och som i skrivande stund fortfarande pågår. 
Vi har i mitten av november fortsatt spel på Västerled och förra helgen var det 
fullbokat så länge det var ljust. 

Tack vare den nya belysningen på rangen som sattes upp i oktober har vi mer spel 
på vår range än vad vi någonsin tidigare haft vid den här tidpunkten på året. Förutom 
rangen har även delar av träningsområdet fått belysning. 

Vår restaurang och shop är öppen sju dagar i veckan och vi bedriver vår verksam-
het som vanligt. Det spelas fortfarande en hel del på våra padelbanor som även dessa är 
belysta på kvällarna. 

Vi har byggt en fin trappa upp till vår nya Himalayagreen och terassen vid The 
Lake House har byggts ut mot vattnet. 

Vi har under en längre period arbetat med upphandling av ett väldigt stort asfalterings-
arbete för alla golfbilsvägar på Öster by Stenson, ett arbete som påbörjas i skrivande 
stund.  

En ombyggnation av tee 4 på hål 9 på Öster by Stenson är också påbörjad, 
då nuvarande tee ligger lite farligt till. 

Utöver ovan är planeringen igång inför säsongen 2021. Vi har genomfört utvärderings- 
och planeringsdagar med både vår bolagsstyrelse samt med våra medarbetare. Med 
andra ord har vi hittills i år inte hunnit uppleva något lugn. Vi gasar på hela vägen till 
julledigheten som startar efter 20 december för de allra flesta av våra medarbetare.

Till alla er alla medlemmar vill vi bara säga TACK för att ni tillbringat så mycket tid hos 
oss under året och gjort detta till en fantastisk säsong som fortsätter ett litet tag till.

Nu njuter vi ordentligt av de veckor vi har kvar på denna säsong!

Personalen på Österåkers Golf 

VAD HAR HÄNT EFTER Q3?




