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I ett annorlunda läge där många idrotter och verksamheter har 
det tufft har golfen kunnat ge människor möjlighet till aktivitet 
och friskvård. Många nya har hittat till golfen och flera som spelat 
tidigare har återupptagit golfen under året. 

Hos oss på Österåkers Golf är det inget undantag. Med vår anläggning med en topp
rankad ny bana, stor träningsanläggning och en spännande korthålsbana är intresset  
och antalet utövare och besökare rekordstort. 

I denna rapport kan du läsa mer om hur våra olika verksamhetsdelar gått under andra 
kvartalet.  

Trevlig läsning!

Nominee for World’s Best 
New Golf Course 2020

– ÖSTER BY STENSON – 
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KVARTALET SOM GÅTT
En händelserik försommar som bäddar för framtiden

Trots, eller kanske på grund av, rådande förhållanden med Covid-19 har det varit 
full aktivitet på anläggningen sedan start. Några tävlingar har fått ställas in och 
alla kanonstarter omvandlats till linjestart. Vi har mötts av fullbokade banor, 
full aktivitet på rangen, fler nybörjarutbildningar än först planerat och extremt 
bra fart på padeln. Det visar i dessa tider hur viktig vår anläggning är för fritid 
och aktiviteter och som samtidigt uppfyller rekommendationerna från Folkhäl-
somyndigheten. Hur aktiviteterna påverkat vårt resultat hittills redogörs längre 
fram i rapporten.

Det är stimulerande att höra alla positiva kommentarer från medlemmar och gäster om 
vår anläggning. Ofta hör vi medlemmar uttrycka sin stolthet över av vara medlem i  
Österåkers Golfklubb.

Anläggningens första utvecklingsfas, den s k Fas 1, börjar nu nå sitt slut när träningsom
rådena bortom rangen och 9håls korthålsbana öppnat och Himalayagreenen öppnas 
under september. Nu återstår förstås finputsning och komplettering med detaljer.

Under våren har styrelsen och VD arbetad intensivt med våra markförsäljningar vilket 
bland annat har lett till ett förbättrat avtal med Veidekke i området närmast Hagbyhöj
den, kallat Hagby Äng och Kulle. Detaljplanen för hela detta område beräknas skickas ut 
av kommunen i september för granskning och vi hoppas att planen vinner laga kraft Q1 
2021 vilket då ger oss ytterligare intäkter.

INFORMATION FRÅN STYRELSEN
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Vi har även tillsammans med Aftén Fastigheter AB genomfört en markaffär med Wallen
stam AB innefattande helikopterplattan, som vi först återköpte från kommunen, samt 
kringliggande markområden bl a gamla Hagbyrangen. Avtalen kommer att ge oss en 
mycket stabil ekonomi och en bra första delbetalning redan i höst.

Österåkers Golf AB kommer tack vare detta att framöver kunna bygga om Västerled och 
göra övriga nödvändiga investeringar i anläggningen, inte minst fräscha upp klubbhuset. 
Vi ska dock investera klokt och eftertänksamt och naturligtvis göra oss ekonomiskt obe
roende genom att amortera bort externa lån.

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

Vi välkomnar Anna Averud och  
Simone Westerberg till styrelsen.
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SAMMANFATTNING FÖRSTA HALVÅRET 2020

CORONA/COVID-19

Den oro och ovisshet som rådde under första kvartalet i början av epidemin har för golfen 
och vår verksamhet stillats och vänt till något positivt. Vi har upplevt ett ökat flöde av 
människor på anläggningen vilket självklart är mycket roligt.

Utmaningen har varit att mobilisera resurser för att hantera förändringar och anpassa 
verksamheten i både klubb och bolag utifrån krav från myndigheter och rekommenda
tioner från Svenska golfförbundet. 

Väldigt många branscher och individer påverkas hårt av Covid-19. Som vi nämnde 
i inledningen har golfen istället fått ett ordentligt uppsving, vilket har påverkat 
oss på många olika sätt.

Vi har varit tvungna att anpassa verksamheten utifrån myndigheternas direktiv 
för att på säkert sätt ta hand om den ökning golfsverige upplevt. 

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 FÖRSTA HALVÅRET 2020

SAMMANFATTNING  
FÖRSTA HALVÅRET 2020

För Österåkers Golf har Covid-19 inneburit ett ökat tryck och större intresse än 
någonsin. Självklart innebär pandemin som vi tidigare nämnt att vi fått anpassa 
vår verksamhet genom att följa myndigheternas riktlinjer med organisatoriska 
utmaningar där personal fått täcka upp och arbeta över gränserna för att lösa 
den rådande situationen. Nu är det full aktivitet på alla områden och vi har 
 kunnat växla upp personalstyrkan enligt plan. 

Vi är stolta över att i den osäkerhet och turbulens som varit kunnat genomföra en fast
ighetsaffär av stor dignitet, leverera två fina banor, öppnat nytt träningsområde, färdig
ställt en korthålsbana, nästan byggt klart Himalayagreenen och samtidigt haft 20 000 
fler spelade rundor jämfört med förra året. Så visst händer det saker på anläggningen 
och det häftigaste är att resan bara har börjat! 

Vi ser fram emot en intensiv och rolig höst.  
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ORGANISATION
Vi var organisatoriskt väl förberedda inför säsongen där all säsongspersonal var 
rekryterad. Med Covid-19 tvingades vi begränsa intag av säsongsanställda för 
att se hur det pandemin påverkade oss. Kommer vi ens att få ha anläggningen 
öppen? Utfallet blev något helt annat än det vi förväntat oss. 

Vi öppnade banorna tidigt och många var permitterade vilket gjorde att våra medlem
mar och andra gäster tillbringade väldigt mycket tid på anläggningen. Vi inledde säsong
en med intensivt arbete och täckte över avdelningsgränserna för att klara av det hårda 
trycket. När vi såg att vi hade fortsatt bra beläggning tog vi successivt in säsongsanställda 
från maj. 

Vi har tvingats vara oerhört lösningsorienterade i denna annorlunda tid där anställda har 
fått skruva på verksamheten och det dagliga arbetet. Något vi är stolta över att ha klarat 
av på ett bra sätt. 

Vi är också nöjda att vi inte behövt permittera fast personal och dessutom i dessa tider 
kunnat erbjuda arbete för drygt 30 säsongsanställda. 

SAMMANFATTNING FÖRSTA HALVÅRET 2020 – ORGANISATION
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FÖRSTA HALVÅRET 2020 – VERKSAMHETEN OCH EKONOMI

VERKSAMHETEN OCH EKONOMI

Vi har fått en mycket bra start det första halvåret och nedan presenterar vi de 
olika verksamhetsdelarna. 

MEDLEM
Vi har fram tom 30 juni avyttrat ca 60 aktier och intresset är fortsatt stort att 
bli medlem hos oss. Vi har utbildat ca 100 nybörjare som får välja mellan olika 
instegsmedlemskap i klubben och många nya juniorer har tecknat medlemskap 
hos oss under året. 

Vi ser även en normal omsättning på aktien där ett 40tal byten skett under året. Det är 
något vi ser som positivt då de som köper en aktie verkligen uppskattar vår anläggning, 
är aktiva och tillbringar mycket tid hos oss.

Vi ser även att golfare som haft ett längre uppehåll i spelet förvärvar en aktie och åter
vänder till oss på Österåker.

Tillgänglighet
Som vi tidigare nämnt har trycket på anläggningen 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.  Precis som tidigare tycker vi detta är en extremt 
viktig faktor och vi vill verkligen premiera medlemsspel i största mån. 

Till och med den 31 juli 2020 har det spelats ca 41 000 varv hos oss jämfört med ca 19 
000 varv under 2019. Det är viktigt att poängtera att vi nu har två 18hålsbanor jämfört 
med föregående år när vi bara hade en bana under samma period. 

Då intresset är stort för att spela och bli medlem i vår anläggning är det av yttersta vikt 
att vi under hösten 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 
planeringen av fas 2 byggnation av ”nya Västerled ”. 
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FÖRSTA HALVÅRET 2020 – VERKSAMHETEN

BANORNA

Öster by Stenson och Västerled
Vi fick i år en tidig öppning av våra banor. Det blev dock en ganska kylig vår som gjorde 
att banorna inte riktigt tog fart på en gång. På grund av Covid19 hade vi inte fullt man
skap från start och kylan kombinerat med den tidiga starten resulterade bland annat i att 
kvalitén på Västerled kom lite efter.

Den hårda beläggningen med oerhört mycket spel har gjort att vi fått arbeta mycket 
med återhämtningen av banorna. Med full bemanning har vi nu jobbat med att komma 
ikapp för att uppnå bästa kvalitén på anläggningen. 

Vi är väldigt stolta över de två banor vi presenterar. Med det trycket vi har och varav en 
så pass ny bana (Öster by Stenson) så levererar vi en bra och uppskattad produkt. 

Vi är nu mitt inne i klippsäsong och det växer snabbt. Vi vill betona vikten av att hjälpa 
personalen i deras arbete genom att laga nedslagsmärken och lägga tillbaka torv. 

Vi har ett samarbete med Husqvarna där vi tagit in ett 20tal klipprobotar. Dom jobbar 
febrilt, effektivt och tyst. Robotarna kommer även på ett smidigt sätt åt områden i lut
ningar som kan vara knepiga för personal att sköta. 

Ekonomin för banan är i fas enligt budget och inga stora överraskningar har hittills dykt 
upp.

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 sedan 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. 

Tidigare under året blev Öster by Stenson nominerade av World Golf Awards som en av 
de tio bästa nybyggda banorna i världen 2020. Detta skedde i konkurrens med banor 
designade av t ex Tiger Woods och Jack Nicklaus. 

Nominee for World’s Best 
New Golf Course 2020

– ÖSTER BY STENSON – 
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Nominee for World’s Best 
New Golf Course 2020

– ÖSTER BY STENSON – 
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FÖRSTA HALVÅRET 2020 – VERKSAMHETEN

KORTHÅLSBANAN
Det har pågått ett intensivt arbete under kvartal 2 med att fylla på bark, färdigställa 
bunkrarna med liner och fylla i sand. När du läser detta har vi öppnat korthålsbanan, 
men det återstår fortfarande arbeten med vägar, träd, buskar, bark och en hel del fin
puts. 

DRIVING RANGEN
Det är full fart och fortsatt tryck på rangen. 

Under maj och juni genomfördes ett omfattande garantiarbeten där samtliga målgreener 
förbättrades. Det lades in en så kallad pad som dämpar och tar emot bollen på ett annat 
och mer naturligt sätt. Utöver garantiarbetet lyfte vi även fram ett antal målgreener så 
att de syns bättre från utslagsplatsen. Vi är nöjda med resultatet och har fått positiv 
respons.

I juni smygöppnade vi utslagsplatsen bakom rangen som bidrog till minskat tryck och 
bättre tillgänglighet för träning på rangen vid klubbhuset. 

Utslagsmattan vid klubbhuset kommer att förbättras och bli likadan som mattan på bak
sidan av rangen. Arbetet genomförs senare i höst.  

Rangen har redan visat fint resultat och vi har första halvåret nått lite mer än 60% av 
budget för året, vilket känns roligt och bra. 

Par3 banan. 
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FÖRSTA HALVÅRET 2020 – VERKSAMHETEN

TRÄNINGSAKADEMIN
Träningsakademin öppnade under andra kvartalet. Området har mottagits över 
förväntan och är ett fint tillskott till tränarverksamheten, de har nu fått sin efterlängtade 
hemmaarena. Ytterligare en pusselbit för att skapa vår anläggning med en helhetsupp
levelse. 

Efter några veckors spel kan vi utvärdera hur våra medlemmar använder övningsområdet 
och vad vi ska tänka på framöver. Tyvärr kan vi redan nu se att området inte tas hand om  
av de som nyttjar området enligt gällande regler och instruktioner. 

Träningsakademin.
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FÖRSTA HALVÅRET 2020 – VERKSAMHETEN

HIMALAYAGREENEN
Himalayan såddes i slutet på maj och vi fick en smakstart med en fantastisk bra 
etablering på kort tid. Vi har jobbat med att färdigställa kringområdet med växter och 
buskar för att skapa trivsel. Nu fortsätter arbetet med att klippa, välta och vattna så att 
den växer sig stark. 

Det är svårt att säga exakt när vi kan öppna greenen för spel, men målet är under sep
tember.  

Himalayagreenen i anslutning till klubbhuset.
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FÖRSTA HALVÅRET 2020 – VERKSAMHETEN

PADEL
Under kvartal 2 har spelet på våra padelbanor verkli-
gen tagit fart. Vi får bra feedback på våra banor, det 
är ett högt tryck på bokningar och ett stort intresse 
för spelet.

Våra kurser och aktiviteter har varit i stort sett fullbokade 
och likaså vår inhyrda tränare. Något som syns i boknings
schemat där vi har mer än fördubblat beläggningen jäm
fört med föregående år. Det återspeglas även i resultatet 
där vi faktiskt redan uppnått budget för året, vilket är helt 
fantastiskt. 

SHOP OCH RECEPTION
Kombinationen shop och reception är inte enkel, en 
balansgång mellan att ge bra och snabb service vid 
golfrelaterade frågor och samtidigt sköta försäljning-
en i shopen.

Vi har haft 20 000 mer golfrundor jämfört med 2019 som 
självklart påverkat flödet av kunder. Det är positivt att kun
derna blir fler, men det ställer högre krav på personalen 
och tar mer tid och resurser i anspråk. 

Tyvärr har även bokningssystemet GIT/Min Golf haft stora problem och övergången till 
nya världshandicapet gick inte heller smärtfritt. Vi har fått mycket frågor över disk, per 
telefon och på mejl och verkligen försökt lösa problemen. Det har varit frustrerande för 
oss på klubben när vi inte själva kunnat påverka allt som gått fel under året. 

Försäljningen är bra där Custom fitting utmärker sig och fortsätter att öka. Vi har verk
ligen skapat ett eget varumärke och en nisch med erkänt duktig personal som gör att vi 
får kunder från hela Sverige. 

Årets försäljning och resultat hittills i år är enligt budget. Tack för lojaliteten, för att ni 
handlar era golfprodukter i klubbens shop.

UTHYRNING GOLFBILAR OCH VAGNAR
En viktig bit i vår service är uthyrning av bilar och vagnar. Vi ser ett ökat intresse 
för hyra av golfbil och en hel del dagar hyr vi ut samtliga bilar. Resultatmässigt genererar 
golfbilar och vagnar inget stort överskott, utan vi ser det framför allt som en bra och 
viktig service till våra medlemmar och gäster. 

SÄLJ OCH MARKNAD
När vi gick in i andra kvartalet var det i stort sett fullbokat med företagsgolf. 
Men under maj månad fick vi boka om vårens tävlingar till hösten. Under juni blev 
tävlingarna antingen avbokade eller ombokade till 2021 och vi genomförde endast en 
företagstävling under andra kvartalet. Företagsgolf är en viktig intäkt för oss men med 
anledning av Covid19 vi kommer inte uppnå budget 2020. 

En positiv följdeffekt är att det skapats större tillgänglighet för medlemmar och gäster 
för sällskapsspel på våra banor, vilket i sin tur givit oss ökade greenfeeintäkter. Tappet 
kommer att bli betydande för sälj och marknad gällande företagstävlingar. 
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FÖRSTA HALVÅRET 2020 – VERKSAMHETEN

GREENFEE
För oss är tillgängligheten för medlemmarna viktig och prioriterad, vilket statis-
tiken visar med 71% rent medlemsspel hittills i år. Dock är intäkterna från greenfee 
en viktig del i verksamheten (framför allt när vi tappar företagstävlingar) och under andra 
kvartalet har intresset varit stort att få gästspela hos oss. Gästtillmedlemsspel står för 
24% av de bokade tiderna och 5% är rena gästbollar. 

Tack vare en tidig start, bra kvalitét på anläggningen och ett stort intresse för Öster by 
Stenson ligger vi bra till intäktsmässigt och ser ut att klara årets budget och mer därtill. 

RESTAURANG
Restaurangen gjorde ett fantastiskt andra kvartal, trots Covid-19 och de tuffa 
omständigheter vi fick ta ställning till. Många restauranger i Stockholm och landet 
har lidit hårt och fått stänga. Vi har lyckats att balansera våra kostnader och intäkter, så 
resultatmässigt går vi ur andra kvartalet med svarta siffror och tom bättre än budget. 

KIOSKERNA OCH NYA HALFWAY HOUSE
Vi upplever att kioskerna har fungerat okej med det stora tryck som är med så 
mycket mer spel. Det har varit viss omställning p g a Covid-19 med hanteringen 
av mat och dryck. 

Renoveringen av det nya Halfway House har tagit mer tid än planerat då ett flertal för
bättringar varit nödvändiga som betydande förstärkningar av takstomme, ny golvstomme, 
nytt tak invändigt och utvändigt, utbyggnad av ny del och inte minst ny dragning av el 
och vad allt det innebär. 

Byggnationen har även växt och blivit av en helt annan omfattning än vad vi planerade 
i höstas. Vi tänkte om och flyttade bagförrådet till andra änden av huset. Det gjorde att 
byggnationen nu omfattar mer än bara Halfway house, även toaletter och bagförråd är 
renoverade. 

Livsmedeltillstånd samt alkoholtillstånd är på plats och det återstår endast finputs, samt 
att vi inväntar startbesked av kommunen innan vi öppnar.  

Tack för tålamodet med 
den stundtals röriga si
tuationen runt kioskerna 
med anledning av bygget. 
Snart kommer det att bli 
så mycket bättre med vårt 
nya fina Halfway house som 
beräknas öppna i början på 
september. 

Det nya ”Halfway House” ligger med utsikt över hål 9 och 18 på Öster by Stenson.
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FÖRSTA HALVÅRET 2020 – VERKSAMHETEN

KANSLI OCH ADMINISTRATION
Kansliet är en central del i verksamheten som är involverad i det mesta som sker 
på anläggningen. Med anledning av det stora intresset och rådande situation 
har belastningen ökat markant på kansliet. Vi pratar om över 200 mejl i veckan, 
upp till 20 samtal per dag och alla som kommer in till kontoret för att få hjälp på 
olika sätt. 

Frågorna har främst handlat om nya världshandicapet, problemen med GIT/Min Golf, 
hanteringen av nya medlemmar och allt kring tävlingar och klubbaktiviteter som påver
kats och förändrats med anledning av Covid19. 

Vi balanserar mellan vad vi ska leverera och vilka resurser vi har. Ibland missbedömer vi. 
Ibland är det att faktum att vi inte har resurser utifrån det trycket vi har på anläggningen. 
Vi försöker att kommunicera vad och varför. Personalen på kansliet strävar efter att ge er 
medlemmar bästa möjliga service. Något som stundtals har varit svårt att upprätthålla, så 
vi hoppas på förståelse för den situation vi har haft. 
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TRÄNARE
Våra tre tränare fick en rivstart 
på säsongen med många  
nybörjare och stort intresse  
för privatlektioner. 

Tränarna har fått sin efterläng
tade yta på övningsområdet som 
 skapar bra möjligheter till träning 
och utvecklingen av golfare. 

Efter flera år av begränsade ytor 
för möjlighet till nybörjarträning 
kan vi nu erbjuda en fantastisk 
kvalité och fina ytor för våra nya 
golfare. Intresset är stort och 
samtliga kurser har blivit full
bokade under året. 

Peter Michols Maria Bertilsköld Markus Otternäs
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VÅRA FASTIGHETER
Vi har flertal byggnader som har över 30 år på nacken. Fastigheterna kräver under
håll och det är mycket som behöver förbättras, här gör vi löpande insatser. Än så länge 
inga större överraskningar på fastighetssidan, utan vi jobbar på med underhåll enligt 
plan. 

Under andra kvartalet har vi bytt larm på anläggningen, något som verkligen behövdes 
samt att vi var tvungna att göra det då vår tidigare larmfirma gick i konkurs. 

Avloppen har fortsatt krångla vilket är efterdyningar från att vi bytt fettavskiljaren. Det 
finns fortfarande mycket fettlagringar i våra ledningar som leder till brunnen från fettav
skiljaren. Befintliga ledningar som vi inte har bytt utan nu spolat ordentligt rent. 

Vi har ett gammalt klubbhus som har fina ytor men många skavanker och brister när 
man synar ytorna. Under hösten kommer vi att genomföra en ordentlig fastighetsbesikt
ning för att få en bra bild av klubbhuset och övriga byggnader som vi äger.
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KLUBBVERKSAMHETEN

Klubbverksamheten har påverkats kraftigt av rådande omständigheter med 
Covid-19. Framför allt tävlingsverksamheten har anpassats utifrån myndigheternas krav 
och Svenska Golfförbundets riktlinjer. 

Träningsverksamheten för junior och elit har kunnat genomföras i stort sett enligt plan, 
men tävlingar har ställs in under första kvartalet. 

Senior och kategorilagsverksamheten blev inställd under andra kvartalet. Däremot har 
vi kunnat genomföra tävlingar (med vissa anpassningar) för dam, herr, tävlings och 
medlemskommittéerna. Aktiviteter för dessa kommittéer har vi dock fått begränsa antal 
deltagare eller ställa in helt. 

Vår handicapkommitté har däremot haft mer och göra än någonsin med anledning av 
nya WHS och problemen med systemet. 

Våra golfvärdar samt marshalls har gjort ett eminent jobb. Dom har viktigt uppdrag där 
de möter våra medlemmar och gäster och bidrar till att ordningen efterföljs. 

Frivilligkåren gör ett fantastiskt och ovärderligt jobb med att hjälpa till på anläggningen. 
Under andra kvartalet har fokus varit att hjälpa till med färdigställandet av Himalaya
greenen och korthålsbanan.

Fortsatt hög beläggning på anläggningen efter kvartal två fram tills idag 
Det har varit fortsatt bra tryck på alla delar anläggningen med riktigt mycket bokat på 
våra banor och padelanläggning under juli och början på augusti trots semestertider. 

Vi inledde augusti med vår golfvecka som blev mycket uppskattad och rekord på antal 
deltagare. 

Många stora tävlingar som genomförts i inledningen av Q3 och som har gett mycket 
besökare på klubben och bra fart på verksamheten.

Exempel på tävlingar:
– Golfveckan 37 augusti
– KM Open 89 augusti
– JSM klubblag 1415 augusti
– Nationell damdag 14 augusti
– KM Katergori 1213 och 1516 augusti
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Stor efterfrågan på aktier 
Ju fler bitar vi lägger i vårt pussel på anläggningen desto större blir efterfrågan på att få 
vara en del av klubben. Den senaste månaden har efterfrågan på aktier varit mycket stor 
och nu finns endast ett fåtal kvar av de 100 som vi tog beslut innan årsskiftet att sälja.

Inga överraskningar
Under juli och augusti har vi inte haft några stora överraskningar vad det gäller extraor
dinära kostnader. Det är fortsatt bra flöde på anläggningen, som ger oss en bra omsätt
ning. Självklart kommer den tidiga öppningen kombinerat med hårda trycket på banorna 
och anläggningen medföra vissa naturligt ökade kostnader, men som balanseras upp 
med ökade intäkter. 

Tillgängligheten är prioriterad
Tillgängligheten är för oss en fortsatt prioriterad fråga. Banorna är hårt belastade och vi 
tittar i skrivande stund på hur vi kan skapa utrymme för mer spontangolf, något som är 
efterfrågat. 

Vi har redan bollränna varannan tid på korthålsbanan. Något som vi tittar på att även 
applicera på Öster by Stenson och Västerled vissa delar av dagen. 

Det heta ämnet i hela golfsverige är tillgängligheten på landets banor. Vi har förmånen 
att ha två 18hålsbanor och en korthålsbana som ändå skapar bra möjligheter till spel.
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VISION OCH FRAMTID
Ett hårt och målmedvetet arbete mot vår vision har tagit Österåker Golf dit vi 
är idag. Wallenstamaffären var en tydlig signal att intresset för vad vi skapar är 
mycket starkt.  Wallenstam var mycket tydliga med att om Österåkers Golf inte 
gjort denna satsning och utveckling av anläggningen så skulle en etablering inte 
vara intressant. 

Internt pågår ett kontinuerligt arbete med vår vision och framtid i redan utstakad linje. 
Vår förhoppning är att vi under hösten kan fortsätta vårt utvecklingsarbete och arrang
era den ”visionsdag” för medlemmar som blev inställd i våras p g a Covid19 samt att 
styrgruppen för vision och framtidsarbetet som består av klubbstyrelse, bolagsstyrelse, 
personal och medlemmar kan träffas och arbetar vidare under hösten.

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.
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EKONOMI – CASH FLOW
Cash-flow kvartal 2 – 2020 kopplat till banprojektet Fas 1
och fastighetsutvecklingen

Arbetssätt och rapportering
Ett mycket viktigt instrument för uppföljning av ombyggnadsprojektet är 
vår cashflow rapportering. Inflödet till cashflown 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 om
byggnadsarbetet. 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 avloppsanläggning, skidspår och padeltennisanläggning. 

Samtliga fakturor, stora som små, som flyter in och avser vårt ombygg
nadsprojekt registreras i ett särskilt system, som penetreras kontinuerligt. 
Varje månad summeras detta upp i en cashflow rapport som presenteras 
för styrelsen. Var tredje månad presenteras även kvartalsvis en cashflow rapport för aktie
ägarna via hemsidans inloggningssida.
 
Händelser under senaste kvartalet
Det nya övningsområdet samt par3 håls banan har färdigställts under detta kvartal och nu 
återstår endast några mindre arbeten med upplevelsegreenen. Då vi nu med god säkerhet 
kan överblicka resterande kostnader för Fas 1 kan vi med denna rapport presentera den 
 slutliga cashflown gällande investeringskostnaderna i Fas 1. 

I samband med de nya avtal om försäljning av ytterligare markområden som skedde sista 
 dagarna i detta kvartal så kommer bolaget att tillföras betydande ökad likviditet. Det möjlig
gör att ombyggnaden av Västerled och några andra nödvändiga förbättringar av anläggning
en kan förverkligas. 

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 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 utred
ningar samt korrigeringar av planritningar mm behöva göras. Detta för att bland annat mini
mera risken för eventuella överklaganden. 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 hösten 2020 eller första kvartalet 2021 om inga överklaganden försenar tidsplanen.

Som vi tidigare nämnt har förseningen fått till följd att inflödet av slutlikvider från markför
säljningarna 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 vissa andra 
investeringar och dels trygga finansieringen genom en tillfällig kortfristig bankkredit som kan 
utnyttjas vid behov helt eller delvis under denna period. Den eventuellt utnyttjade bankkrediten 
återbetalas omedelbart när slutlikviderna flyter in.

Länk till Cashflow-fil kvartal 2 2020    KLICKA HÄR!

(Inloggning krävs med Golf-ID)

Claes Thomsson  
Vice ordförande i Österåkers Golf AB

FÖRSTA HALVÅRET 2020 – EKONOMI

https://www.ostgk.se/DM/Logout?afterUrl=%2Fse%2Fombyggnationen%2Fprojektoversikt-ekonomi
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FASTIGHETS UTVECKLING  
– WALLENSTAM OCH VEIDEKKE

Wallenstamaffären – Aften Fastigheter (AF)
I slutet av juni genomförde Österåkers Golf en extraordinärt bra fastighetsaffär tillsam
mans med AF. En affär där vi sålde av ett samägt markområde till fastighetsbolaget 
Wallenstam. En affär och upplägg som vi jobbat med i ca 5 år. Med denna affär säkrar 
vi nu upp att vi kan starta projektering och planering av kommande byggnation av ”nya 
Västerled” och därmed hålla planerad start hösten 2021.
 
Nedan finner ni en kort beskrivning av affären:
2014 sålde vi mark (klubbhusområde, hål 9 och fältet för egna bollar på gamla Hagby) 
till AF. Kort därefter såldes även hela rangen på gamla Hagby till AF. Dessa två affärer 
var två mycket viktiga pusselbitar för att vi skulle komma i gång med projekteringen och 
sedermera byggnationen av Fas 1. Det vill säga Öster by Stenson, rangen, korthålsbanan, 
Himalayagreenen och inte minst träningsområdet.

Från första början var det meningen att AF skulle bygga en Volkswagen anläggning, 
men sedan kom dieselskandalen i bilbranschen. Då behövde Volkswagen handlarna inte 
bygga lika stora anläggningar som det tidigare var krav på. Tiden gick och ICA kom in 
i bilden. AF försökte hitta en lösning med både ICA och bilanläggning tillsammans på 
markområdet. Efter många turer så landade det i att AF sålde hela fastigheten till ICA. 

AF började projektera för en ny bilanläggning bredvid sin gamla anläggning på Rallar
vägen då möjligheten öppnades. Kvar i AFs ägor fanns fortfarande markområdet med 
gamla rangen på Hagby. Här var det först meningen att planlägga området för kom
mersiella fastigheter och lätt industri. Vi hade en nära dialog med AF och efter några 
turer fram och tillbaka kom vi fram till att tillsammans jobba för att utveckla ett betydligt 
större område. Ett område som även innefattar ytterligare mark som vi äger och helikop
terplattan som Österåkers kommun ägde.

Gällande kommunens mark hade vi sen gammalt en återköpsrätt. En återköpsrätt som 
skulle aktiveras om/när helikopterverksamheten läggs ner.

Efter flera år av arbete med att presentera vårt ”case” för flertalet aktörer samt i nära dia
log med Österåkers kommun hittade vi rätt upplägg med fastighetsbolaget Wallenstam.

Dialogen med Wallenstam började i slutet av 2019 men intensifierades under våren 2020 
och för att realisera affären så var vi tvungna att köpa tillbaka marken av Österåkers 
Kommun dvs ”helikopterplattan”. Vi var också tvungna till att komma överens med Ar
landa Helikopter att flytta sin verksamhet och säga upp sitt arrende som sträckte sig fram 
till 2031. Inte den enklaste uppgiften då det även inkluderar politiska beslut. Ett hårt och 
intensivt arbete påbörjades för att lösa dessa knutar där datum för deadline var satt till 
sista juni. 

Vi lyckades med arbetet och kunde genomföra affären. Helt fantastiskt på många sätt 
och det ger oss finansiell styrka i oroliga tider. Det säkerhetsställer att vi kan starta Fas 2 
med ombyggnation av Västerled samt genomföra nödvändiga renoveringar av befintliga 
fastigheter. 

Wallenstamaffären ger oss som sagt en långsiktig trygghet och möjlighet att fortsätta 
vårt pussel där vi utvecklar vår anläggning. 
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Veidekke
Parallellt med förhandlingarna med Wallenstam har även förhandlingar om ett nytt avtal 
pågått med Veidekke gällande ett annat markområde (Hagby Äng och Kulle). Ett avtal 
som signerades den 29 juni efter flera månaders förhandling. 

Här följer en kort summering vad som hänt och vad det innebär för ÖGAB: 
2011 signerade ÖGAB ett optionsavtal med Veidekke. Ett avtal som gick ut på att ut
veckla del av en mark som nu ingår i en detaljplan som har arbetsnamn Hagby Äng och 
Kulle. En detaljplan som växt från ca 40 hus till runt 1000 bostäder, kommersiella verk
samheter samt förskolor och äldreboende. Viktigt att veta att denna detaljplan innefattar 
även mark som inte ägs av ÖGAB. 

Veidekkes avtal löpte alltså ut vid årsskiftet 2019/2020 där Veidekke trots detta påkallade 
optionen och drev en hård ton mot oss för att få igenom samma villkor som tidigare. 
Villkor som var mycket gynnsamma för Veidekke och inte tog hänsyn till ÖGAB:s utveck
ling. 

Vi agerade väldigt lugnt och metodiskt och med bra juridisk hjälp landade vi i ett nytt av
tal. Utfallet blev ökade intäkter samt en positiv skatteeffekt gentemot tidigare avtal. Som 
ni kan läsa i cash flow så innebar detta avtal ett ökat netto från ca 2025 mkr efter skatt 
till ca 51 mkr och ingen skatt, ett riktigt trevligt och bra tillskott till vår utveckling.
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BANPROJEKTET – FAS 2 VÄSTERLED

Planering/projektering
Fas 1 blev mycket mer omfattande än vad vi kunnat förutse och därav är det bra med en 
”återhämtning” och reflektion innan vi ger oss på Fas 2. 

Vi har startat planeringen för Västerled men byggnationen kommer inte att starta före 
tidigast hösten 2021. Det innebär att vi erbjuder spel på båda banorna hela 2020 och 
stora delar av 2021. Parallellt med planeringen av Fas 2 förs diskussioner med andra 
anläggningar för att hitta bästa möjliga lösningen för er medlemmar under ombyggna
tionen. 

Erfarenheter från det pågående bygget
Vi tar med oss massor med kunskap och erfarenheter på vad som kan göras bättre men 
även saker vi gjort bra tar vi med oss. Det kan vara en stor fördel att köra in allt material 
innan vi börjar bygga banan. För att kunna jobba mer koncentrerat och på så sätt vara 
mer effektiva.

Bansträckning
Vi jobbar på för att göra Västerled ännu bättre och på något sätt gömma bort vägen 
som många ser som störande. Men ändå samtidigt bevara den fantastiska entrén till 
Åkersberga och skyltfönstret till anläggningen.

Hur kan Långhundraleden utvecklas är en annan fråga vi jobbar med och något 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 
anläggningen. 

Henrik Stenson Golf Design innefattar även fas 2, med Henrik Stenson och Christian 
Lundin i spetsen. Självklart är det viktigt att ge dom utrymme att vara kreativa och skapa 
en produkt utifrån deras kunskap och erfarenhet. 

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 för ändring av vatten
verksamhet då vi påverkar 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 så att vi kan bygga den sträckningen av banan vi 
önskar. 

Vi behöver även söka planändring, dvs arbeta igenom en ny detaljplan. Denna mark och 
möjlighet är värdefull för nya banans sträckning och karaktär.


