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Denna rapport är en sammanfattning av arbetet som gjorts under 
de senaste fyra månaderna och hur det ser ut i olika delar av verk-
samheten fram till idag.

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

Äntligen börjar vi närma oss säsongsstart. Det har hänt mycket mer på klubben än vad 
man tror under årets första månader. Vi tycker själva att vi är mer redo inför säsongen än 
vad vi någonsin har varit och nu är det dags att gå in i den mest spännande säsongen i 
klubbens historia. 

Trevlig läsning!
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DET ÄR I ÅR VI KOMMER ATT SKÖRDA 
RESULTATET AV HÅRT ARBETE!
Den nya banan, vad vi nu kommer att ge den för namn, är klar för att öppnas i 
augusti. Detta känns tillfredställande för styrelsen och våra anställda som arbetat 
hårt i flera år med projektet. Nu kommer vi troligen att ha minst två säsonger 
med två banor att spela på. Tillgängligheten till spel samt kvalitet och service  
är några av de viktigaste parametrarna vi arbetar med. Vi ser fram emot alla 
kommentarer om nya banan från medlemmar och gäster.

Styrelsen, tillsammans med vår duktiga personal, har noga följt ombyggnadsprojektet av 
Österled som löpt på utan några större problem. Oförutsedda händelser och justeringar 
har gått att lösa inom tids- och kostnadsramen för projektet. Just den kompetens och 
det engagemang som vår personal visar i projektet har varit ett lyckokast där vi i styrelsen 
koncentrerar oss till tids- och kostnadsbeslut och låtit personalen sköta det praktiska ar-
betet med fullt förtroende från oss i styrelsen. För styrelsen har naturligtvis grundstenen 
varit att alla ändringar, tillägg mm ska rymmas inom cash-flowplanen, vilken vi informe-
rar om längre fram i dokumentet. 

Ett målmedvetet och hårt arbete har gett resultat 
Vi har under förra året kunnat på håll eller under någon av de mycket uppskattade 
rundvandringarna se banan, de fina formerna på varje hål och träningsområdena. Just 
träningsområdena med en 9-håls par tre bana blir något speciellt bra vilket vi saknat 
under alla år sedan klubben bildades. Vi vill vara en anläggning där våra medlemmar ska 
kunna utveckla sin golf och få roligare upplevelser på banan. 

Den nya banan kommer att passa alla typer av spelare om man väljer rätt tee och spelar 
med visst mått av strategi. Upplevelsen av de böljande hålen och vattenspeglarna kom-
mer att bli mycket speciell. 

Det är inte bara banan som rönt uppmärksamhet. Vi har även tre banor för padeltennis. 
Vi är särskilt stolta över att restaurangen fått utmärkelsen ”2018 års bästa golfrestau-
rang i klubbens regi”. Styrelsen tror att vi står oss väl även i konkurrensen med externt 
skötta golfrestauranger. Det kommer att bli många aktiviteter under säsongen med syfte 
att engagera och glädja våra medlemmar. Vi har som mål att Österåkers Golf är en plats 
att ”hänga och spendera tid på”.

Vår satsning och uppvisande av hur anläggningen tar form har skapat en kö av intresse-
rade att köpa en aktiepost hos oss. Värdet på aktieposten har stigit från 0:- till just nu  
35 000:-. Detta är ytterligare ett bevis på att vi gjort rätt satsning. Styrelsen har som mål 
att sakta och kontrollerat utöka antalet fullvärdiga seniormedlemmar utan att aktievärdet 
sjunker eller tillgängligheten försämras för medlemmarna. Det är en balans i ekonomin 
med hur många medlemmar vi ska vara och vilken intäkt vi behöver ha.

En realistisk och sund ekonomi med medlemmen i centrum
Det är ju allmänt känt att löner, material mm ökar på den allmänna marknaden med 
ca 3% varje år, något som vi årligen försökt kompensera genom rationaliseringar och 
inbesparingar. Inför 2019 justerades årsavgiften dock upp för första gången sedan 2012, 
då 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 därför något vi måste räkna med för att kompensera kostnadsutvecklingen 

INFORMATION FRÅN STYRELSEN
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på marknaden framgent. Vi vill i detta sammanhang poängtera att intäkterna från våra 
markförsäljningar kommer att återinvesteras i anläggningen nu och i framtiden och 
ekonomiska reserver behövs för oförutsedda större investeringar och reparationer samt 
fortsatt utveckling av anläggningen. 

Vi ska fortsätta att utveckla våra medlemsaktiviteter och medlemsförmåner både på och 
utanför golfbanan för att ytterligare förstärka medlemskänslan. Redan nu kan vi konsta-
tera att medlemmar har speciella förmåner på varor i shopen, specialpris i restaurangen 
vid köp av ”10-kort”, lägre pris på bollar på rangen, bättre pris på padel mm. Samarbe-
ten med andra klubbar med visst fritt spel eller kraftigt reducerad greenfee finns för att 
öka tillgängligheten för spel. Ytterligare medlemsförmåner är under utveckling.

Österåkers Golf kommer att vara en golfklubb som varken har de högsta eller de lägsta 
årsavgifterna men som kommer att ge väldigt mycket värde och valuta för pengarna. 

Stort intresse både i Sverige och internationellt 
Vår satsning har gett ett mycket positivt eko i golfvärlden och nyfikenheten är stor på 
hur Henrik Stenson med Christian Lundin lyckas skapa en bana utöver det vanliga.  
Vi gör en ”smygöppning” med KM den 3–4 augusti. Den officiella invigningen med 
 Henrik Stenson m.fl. kommer att ske 14–15 september.

Så klart att vi, liksom ni, är stolta över att få vara med och utveckla Österåkers Golf till 
något speciellt! 

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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OMBYGGNATIONEN

OMBYGGNATIONEN

BANPROJEKTET – FAS 1 – NYA BANAN

Året började med is
Vintern lider nu mot sitt slut och banan börjar ändra färg från grå/brun till ljusare grön 
och vi är extra spända på att se hur den klarat av vinterns prövningar.

Om vi backar tillbaka till början av året såg det länge ut som att det inte skulle bli någon 
snö, men den kom i mitten av januari. Det började som snö under natten och in på mor-
gonen för att sedan övergå i kraftigt regn. Marken var frusen så regnet blev till is direkt! 
Ingen bra start på året, då hela banan i princip var täckt av ett lager is som varierade i 
tjocklek mellan 2-8 cm.

Avrinningsytor och kyla
Här ser vi skillnaden mellan en platt bana och en bana med stora avrinningsytor. Allt 
vatten samlas på samma ställe, vilket kan vara både bra och dåligt. Det positiva är att 
vattnet kommer undan fort under golfsäsong och det negativa är att vi just under vin-
tern kan få problem med is under en längre tid i dessa områden. 

Det var riktigt kallt mellan 15-31 januari vilket gjorde att vi inte kunde göra något för att 
ändra isläget. Det var helt enkelt bara att invänta varmare väder. 

Hål 17 på nya banan.
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Isfria greener i början av februari
Vändningen kom ganska snabbt och i början av februari skot-
tades alla greener fram så när som några få som ligger lite för 
skuggigt. Vi gick från nästan 10 cm is på vissa ställen till helt 
isfritt på några få dagar. Nu var nästa dilemma – hur skyddar vi 
greenerna om det blir jättekallt igen? Vi la på lite sand som ett 
skydd på greenerna och höll tummarna för lite snö om det nu 
skulle fortsätta att vara vinter. 

Vi är sällan helt nöjda. Det finns alltid plus och minus med 
alla typer av väder. Vi hade lite flyt och fick lite mer snö innan 
temperaturen föll till ända ner till -16 grader. Perioden som alla 
golfare kallade bakslag, men för oss var det fortfarande vinter.

Banan har övervintrat bra
I början av april fick vi ytterligare ett bakslag, men det ser ändå mycket bra ut. Banan har 
övervintrat bra och vi ser inga skador från is eller snö. Det finns några ytliga spår efter 
svamp. Något vi kanske får vänja oss vid då användningen av kemikalier kommer att bli 
mer restriktivt och kanske till och med förbjudet.

Ytorna klipps i påskveckan
Innan kylan kom tillbaka i början av april hann vi med att lägga en första gödning. Det 
gör vi för att stilla värsta ”hungern” i plantorna efter vintern på greener, tees och fair-
ways och i påskveckan klipps alla ytor. 

Paus under vintern i ombyggnation
Vi pausade byggarbetet i november 2018 då det blev för blött och kladdigt. Om vi valt 
att fortsätta arbeta med bygget skulle vi ha skapat mer extra arbete än vad vi producerat 
på banan. SOL Golf tog hem sin personal för att återvända till våren 2019. En del maski-
ner som inte behövs längre skeppades ifrån bygget. 

Vi satte en plan augusti 2016 med mål att alla ytor skulle vara sådda den sista september 
2018. 

Vårt första byggår 2017 avslutades tidigt, redan i september, då vädret var riktigt uselt. 
Vi blev såklart lite oroliga för vad som skulle ske under 2018. Vår plan var att 7 till 9 hål 
skulle vara sådda efter 2017 och resterande hålen samt träningsområdet skulle sås under 
2018. 

Vi hann endast så 4 hål under 2017 vilket innebar att vi hade 14 hål samt träningsområ-
det att bygga klart samt så under 2018. Allt gick först helt enligt plan och hålen kom fram 
i en rasande fart och vi trodde att det skulle gå vägen. Tyvärr stötte vi på nya problem då 
tvätten som producerade sanden till fairways gick sönder. Leverantören kunde inte levere-
ra sand i den takt vi kommit överens om och bygget stannade upp i princip under någon 
vecka. När allt skulle varit klart hade vi fortfarande inte sått hål 8, 9, 14 och 18. 

Vi får tacka det fantastiska vädret under hela förra året, som hjälpte oss att komma 
ikapp med bygget och i mitten av oktober hade vi sått alla hål på banan. Gräset hann till 
och med komma upp riktigt bra innan vintern kom. 

Magnus Ljungman, banchef.
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Hål 15 på nya banan.

Gräset har övervintrat bra
Det nya gräset har övervintrat bra, mycket bättre än vi hoppats på. Nu behövs det värme 
för att gräset ska komma igång och växa. Vi startade bevattningen väldigt tidigt i år, re-
dan i slutet av mars, då våra ”nysådda” ytor höll på att torka ihjäl. Vi kör fortsatt bevatt-
ning trots låga temperaturer, vilket är nödvändigt för att gräset ska överleva. 

Träningsområdet såddes under förra året, även om det blev lite senare än planerat, den 
15 november var området färdigsått. Vi täckte allt med mulch, som är ett material som 
används för att skydda sådden från vind, hårt regn och annat som kan förstöra grodden 
innan gräset kommit upp. 

Det var viktigt att få fröna i marken så att de var på plats till våren, men att det inte skulle 
gro innan vintern. Nu är fröna på plats och kan börja gro så fort temperaturen är rätt. 

Det vi inte hann med förra året var att klippa alla ytor. Vi vet därav inte riktigt hur lång 
tid det tar att göra det. Vi har självklart gjort en uppskattning och det ska bli väldigt 
spännande att se hur nära vi prickar den. 

Planen har varit att ha banan klar för spel under juli månad 2019. Nu är planen att öpp-
na banan den 3-4 augusti, vilket får ses som godkänt.

Varför kan vi inte öppna direkt till våren?
Banan behöver tid att få etablera sig och gräset behöver växa sig starkt för att klara slita-
ge. Vi vill inte heller äventyra banan genom att öppna den för tidigt. Allt på nya banan är 
inte helt klart, det finns en del kvar att bygga vilket innebär att vi behöver all tid vi kan få 
för att färdigställa detta. 

När vi slår upp portarna innebär det till en början begränsningar i bokningsschemat. 
Vi vet inte hur banan klarar slitage, men det ser vi ganska snabbt och kan sen anpassa 
spelet därefter.
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Vad återstår?
SOL Golf är tillbaka i arbete från och med vecka 16. Det är just nu 3 personer på plats 
och ytterligare 2 personer till ansluter under veckan. 

Vi har några utslag kvar att bygga, på hål 3 och 6, som blir det första som SOL Golf tar 
sig an. 

Därefter skall ruffområden mellan några av hålen skall finplaneras, korthålsbanan ska fär-
digställas och Himalayagreenen vid klubbhuset ska byggas. Bunkrarna ska också byggas 
klart och sanden läggas i dem. 

Vägarna som slingrar sig bredvid och mellan hålen kommer att asfalteras till slut. Det 
arbetet avvaktar vi med för att inte behöva göra om vid eventuella sättningar.

Himalaya green
Himalaya green kommer byggas på gräsytan utanför uteserveringen vid restaurangen. 
Det blir en stor putting green i böljande utformning, lite mer som en ”lekplats” för golf. 
Det blir som en golfbana i miniatyr som man puttar sig runt. En green vi är övertygade 
att många tuffa puttingsmatcher kommer äga rum och kommer garanterat att ge vårt 
putt-KM en helt annan dignitet. 

Träningsområdet
Det återstår att se när vi kan öppna träningsområdet. På ett träningsområde blir slitaget 
väldigt koncentrerat på samma ställen då det är begränsade ytor. Det är annorlunda ute 
på banan där spelet blir mer utspritt. Vi hoppas kunna öppna området innan säsongen 
är slut. 

Området är riktigt stort jämfört med tidigare träningsområden. Fyra stora greener om-
givna av bunkrar för allsidig träning. Ett stort område kommer att vara konstgräs vilket 
möjliggör träning både tidigt och sent på säsongen och kommer självklart att vara mer 
hållbart med tanke på att många kommer att nöta slag på området. 

Det nya träningsområdet.
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Nya banan.

Korthålsbanan
Vi har påbörjat bygget och färdigställandet av vår korthålsbana. Banan kommer att ha 9 
hål med mellan 50-110 meter i längd. Samtliga hål kommer att ha mattutslag, övrigt blir 
det naturgräs på alla andra ytor.

Målet är att så korthålsbanan under juni och har vi tur kan vi hinna testa den innan sä-
songen är slut. Allt är beroende av vädret och hur vi lyckats växa in gräset. 

Vi väntar med spänning
Vi går in i ännu en säsong med väntan och längtan, men vi närmar oss något riktigt 
spännande och unikt med nya banan, korthålsbanan och träningsområden. Vårt mål är 
att öppna banan och träningsområden enligt plan. Vi vill bara vara säkra på att vi inte 
skadar ytorna och behöver stänga igen för att vi öppnade för tidigt. 

Rundvandringar
Vi hade många rundvandringar på ombyggnationen under 2018 vilket var mycket upp-
skattat. Det kommer vi såklart att fortsätta med även i år tills banan öppnar. Datum för 
vandringarna kommer att skickas ut via medlemsmejlen. 

Banan är precis som förra året helt stängd, då det fortfarande är en byggarbetsplats. 
Även om grindarna ibland står öppna får man absolut inte gå ut på den nya delen. 

Vi har även under vintern satt upp staket mot Hagbyhöjden av samma anledning, banan 
har tyvärr beträtts av obehöriga. Vi kommer att öppna upp grindar i staketet när banan 
öppnar för golfspel och arbetsplatsen är upphävd. 
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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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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

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

 O
 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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VÄSTERLED18

NYA BANAN1818

OMBYGGNATIONEN

Vissa förändringar i banlayouten har gjorts 
jämfört med denna skiss av masterplanen.

Jobbdagar för medlemmar på nya banan
Nytt för i år är att vi kommer köra några jobbdagar för medlemmar som vill hjälpa till att 
få det sista på plats innan vi öppnar. Är du intresserad av att hjälpa till anmäler du ditt 
intresse när vi går ut med en förfrågan via medlemsmejl. 

Vi har ett härligt team på plats inför säsongen och vi väntar fortfarande in några fler. 
Några är kvar från tidigare år och några är nya, alla är otroligt taggade på att få köra 
igång. 

Vi hade Svenska Golfförbundets bankonsulenter på besök den 10 april. Dom var verk-
ligen imponerade och väldigt positiva till hur vi jobbat med design, spelstrategier och 
olika svårighetsgrader från de olika utslagen. Något vi fick höra av flera var att ”den här 
banan kommer verkligen att passa alla”. Vi fick även mycket bra feedback på det jobb vi 
gjort med inväxtningen (grow-in) av gräset.

Invigning
Vi har planen inställd på att smyginviga nya banan helgen 3-4 augusti med KM Dam och 
Herr. Efter det kommer banan att öppna upp för bokning. Spel kommer att vara begrän-
sat till medlemmar och för gäst till medlem, samt några exklusiva företagsevenemang. 

Officiell invigning sker i mitten av september, helgen 14-15/9, då Henrik Stenson 
kommer att närvara. 
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BANPROJEKTET – FAS 2 VÄSTERLED

Planering/projektering
Tillgängligheten för våra medlemmar är prioriterad och nya banan måste få tid för vila 
och att mogna, d v s vi kan inte ha full beläggning från start. Vi behöver även få vissa 
tillstånd på plats samt invänta godkännande 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 Fas 2. 

Vi dock har startat planeringen för Västerled men byggnationen kommer inte att star-
ta före 2021. Det innebär att vi erbjuder spel på båda banorna under andra halvan av 
2019, hela 2020 och stora delar av 2021. 

Erfarenheter från det pågående bygget
Vi med oss massor med kunskap och erfarenheter på vad vi kan göra bättre men även 
saker vi gjort perfekt tar vi med oss och kör vidare på. 

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 på så sätt vara mer effektiva.

Bansträckning
Hur kan vi utveckla Långhundraleden är en annan fråga vi jobbar med, det finns mycket 
historia kring denna som vi vill lyfta fram. 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 ”sliten” look men såklart välskött.

Skötsel
Effektivitet är även på Västerled en mycket viktig fråga som vi jobbar stenhårt med. Stora 
fairwayytor och så lite handskötsel som möjligt är några av punkterna som vi ska planera för.

Precis som vi gjort på Österled eller vad banan kommer att heta, skall vi skapa ögongodis 
och en rolig bana.

En annan viktig fråga som är aktuell i och med förra sommarens torka är vår vattenför-
sörjning. Här har vi idag en vattendom som är tillräcklig för hela anläggningen. För att 
säkerställa framtida behov så tar vi med denna fråga i designen av Fas 2 då det finns 
andra aspekter som påverkar möjligheten att nyttja vår vattendom, t ex höjden på vat-
tennivån i Garnsviken. 

Framtida vattenförsörjning
Vattenfrågan kommer att vara en viktig faktor framöver. Många golfbanor inklusive oss 
blev berörda av 2018 års varma sommar. Med framtida klimatförändringar och restriktio-
ner behöver vi ta med detta i vår planering. 

Vi har idag en bra vattendom som ger oss möjligheten att försörja hela vår anläggning 
på bra sätt. Det vi behöver se över är vattenmagasinet vid pumphuset. Vi kommer också 
att titta på framtida bostadsområdet, om möjligheten att ta emot gråvatten, dvs disk-, 
dusch-, och tvättvatten, vilket skulle göra oss självförsörjande. 

OMBYGGNATIONEN
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FASTIGHETSUTVECKLING

Hagby Äng & Kulle

FASTIGHETS
UTVECKLING
Gällande arbetet med fastighetsutveck-
lingen har vi arbetat målmedvetet och 
snabbt, parallellt med masterplanen för 
golfanläggningen, vilket har gjort att vi 
nu skapat oss en unik position.

Vi träffade rätt tidsfönster för vår satsning 
vilket vi skall vara mycket ödmjuka och oer-
hört tacksamma för. Skulle vi sjösätta denna 
satsning idag har vi svårt att se att det ens 
vore möjligt.

Hagby Äng & Kulle
Nu är snart den nya banan på plats och 
detaljplanen Hagby Äng & Kulle har varit 
ute på samråd. 

Nu bereds och sammanställs synpunkter 
som kommit in och kompletterande utred-
ningar görs. 

Planen har dragit ut på tiden och förväntas 
att antas under Q1 2020. Det är en stor 
plan som innehåller cirka 1 200 bostäder, 
förskola och viss kommersiell verksamhet, 
därav är det många delar att ta hänsyn till 
vilket har påverkat tidsplanen. Samtliga 
inblandade aktörer inklusive Österåkers 
kommun har fullt fokus på att planen skall 
antas Q1 2020. 
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FASTIGHETSUTVECKLING

Hur påverkar rådande fastighetsmarknad och  
klimat våra intäkter?
I de affärerna vi gjort bygger avtalen på att 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 har en tillfällig väg byggts från Coops baksida över Hagbys gamla par-
kering och vidare till vår befintliga väg. Detta görs för att byggnationen av cirkulations-
platsens tillfartsväg byggs och beräknas vara färdigställd under maj 2019. Detta innebär 
inte att rondellen är klar i maj, utan endast tillfartsvägen som leder fram till rondellen. 

Arbetet med cirkulationsplatsen skall påbörjas under våren 2019 men vi  vågar inte tro på 
det förrän första  spadtaget är taget.

ICA Maxi
ICA Fastigheter planerar att bygga en 
modern ICA Maxi-butik med ett brett 
kundorienterat sortiment till bra priser. 
Butiken kommer även ha lokalproduce-
rade varor, samt en non-food avdelning 
med varor för hushåll och fritid, samt 
en trädgårdsavdelning med allt för 
uteplatsen och grillningen. ICA-butiken 
kommer även att erbjuda online handel 
med tillhörande hämtastation, en ”Dri-
ve Thru”, för att hjälpa kunder att lösa 
veckans matinköp lite snabbare.

Som vi nämnt tidigare gällande etable-
ring av ICAs butik så kommer de enligt 
senaste informationen att sätta spaden i marken när byggnationen av cirkulationsplatsen 
är färdigställd. 
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EKONOMI · FASTIGHETSUTVECKLING · OMBYGGNATIONEN

EKONOMI – CASH FLOW
Cash-flow kvartal 1 2019 kopplat till banprojektet  
och fastighetsutvecklingen 

Ett mycket viktigt instrument för uppföljning av 
 ombyggnadsprojektet är vår cash-flow rapportering.

Inflödet till ”cash-flown” avser vår markförsäljning. Intäkterna 
erhålls i poster om en första betalning vid undertecknande av 
försäljningskontraktet och en senare som slutbetalning när 
detaljplanen för områdena trätt i laga kraft. Utflödet avser vårt 
stora banprojekt men även andra nödvändiga investeringar 
vi beslutat ta parallellt med ombyggnadsarbetet. Detta har vi 
kunnat göra då styrelsen bedömt att totala intäkterna från för-
säljningarna täcker dessa utbetalningar med marginal. Exempel 
på sådana investeringar är uppfräschning av restaurangen, nytt 
värmesystem, ny avloppsanläggning, skidspår och padeltenni-
sanläggning.

Samtliga fakturor, stora som små, som flyter in och avser 
vårt ombyggnadsprojekt registreras i ett särskilt system, som 
penetreras kontinuerligt. Varje månad summeras detta 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.Beträffande cash-flow för banpro-
jektet under första kvartalet så har det inte varit så mycket utflöde då byggnationen har 
gått på sparlåga på grund av vintern.

Det som fortsatt har högsta fokus vid sidan av själva ombyggnadsarbetet är att påskynda 
och underlätta detaljplanearbetet för bostadsbyggande på vår sålda mark. Det är först 
efter att detaljplanen vunnit laga kraft som slutlikviderna regleras. Detaljplansarbetet 
med Hagby Äng och Kulle, som området vid nya banan heter, har nu varit ute på samråd 
och för allmänhetens granskning. För närvarande sammanställs och bearbetas de syn-
punkter som kommit in från berörda parter. I detta skede kan även kompletterande ut-
redningar samt korrigeringar av planritningar mm behöva göras. Detta för att bland an-
nat minimera 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 
träder i laga kraft under kvartal 1 2020. Alltså ett år senare än tidigare prognos. 

Som vi tidigare nämnt får förseningen till följd att inflödet av slutlikvider från mark-för-
säljningarna blir försenade. För att inte riskera att färdigställandet av Fas 1 av banprojek-
tet fördröjs har styrelsen beslutat att dels senarelägga det som går att skjuta på 
t ex anläggande av skidspår etc. och dels trygga finansieringen genom en tillfällig kort-
fristig 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 1 2019 
(Inloggning krävs och informationen läggs ut i slutet på april)

KLICKA HÄR!

Claes Thomsson  
Vice ordförande i Österåkers Golf AB

https://www.ostgk.se/se/kommitt-er/medlem/arsmoten/varmote-gk-arsstamma-ogab-2019
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VISION OCH FRAMTID

VISION OCH FRAMTID
Tack vare hårt och målmedvetet arbete mot vår vision har Österåkers Golf AB ett 
substantiellt aktievärde för första gången på många år.

Det varumärkesarbete som har gjorts de senaste åren har utgått från vår nuvarande 
vision. 

”Vi ska vara en golfanläggning utöver det vanliga med kvalitet i alla led.  
Vi skall vara det självklara valet för ett aktivt liv och med mer än bara golf.”

Varumärkesarbetet och att arbeta med visionen är stort och omfattande. Nu är vi redo 
att gå in i nästa fas och står inför en fortsatt spännande utveckling där vi jobbar med 
varumärket Österåker Golf för att ta oss vidare. Vi vill förädla och tydliggöra vår vision, 
positionering, målgrupp, medlemskap och våra mervärden. 
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MEDLEMMAR

AKTIEN OCH MEDLEMSKAPET

Cirka 300 personer i kö
Om vi blickar tillbaka till oktober 2017 så köptes c a 50 aktier tillbaka av klub-
ben för 1 krona. I januari 2018 sålde klubben 260 aktier till årsmedlemmar och 
nya medlemmar för 5000 kronor. I december 2018 sålde klubben ytterligare 100 
aktier och dessa gick för 35 000 kronor. I skrivande stund har vi c a 300 personer 
i kö och klubben erbjuder inga aktier just nu till försäljning. 

Aktier som läggs ut till försäljning på Blocket resulterar i budgivning och blir sålda på 
mycket kort tid. Det är glädjande att intresset är stort för att bli en del av Österåkers 
Golfklubb och den utveckling och positionering som vi skapat. 

Klubben äger ytterligare c a 350 aktier som kommer att avyttras i takt med att tillgäng-
ligheten ökar. 

Medlemskapet
Vi har valt att ha ett begränsat antal medlemskapstyper då vi har en aktie och aktievärde 
att förhålla oss till. Parallellt med varumärkesarbetet och att anläggningen växer fram 
jobbar vi med att utveckla våra golfmedlemskap. I framtiden tittar vi på att även erbjuda 
medlemskap som innefattar mer än bara golf. 

Vi eftersträvar följande
–  Att locka aktiva människor till klubben som 

vill tillbringa tid på anläggningen

–  Att bygga en stark klubbkänsla genom att 
erbjuda en stor variation av aktiviteter

–  Att hela familjen är viktig och långsiktigt 
skapa fler aktiviteter för hela familjen

–  Att du skall känna att du får mervärde i ditt 
medlemskap

–  Att du ska känna dig delaktig och välinfor-
merad  om vad som händer på anläggningen 

Fortsatt begränsning av greenfee- och företagsspel
Företags- och greenfeespel är en stor intäktspost för oss som vi under byggnationen valt 
att minska med c a 3-4 mkr för att tillgodose tillgängligheten för medlemmarnas spel. 
Det är fortfarande en viktig intäktskälla för verksamheten och vi kan därför inte begränsa 
den fullt ut. Det är en fin balansgång mellan tillgänglighet och ekonomi. 

Det positiva är att det finns stort intresse från gäster att spela på Österåker och från före-
tag att teckna avtal med oss. Vi kommer som att även under 2019 att begränsa green-
fee- och företagsspel. För oss är det viktigt att prioritera er medlemmar, med det menar 
vi tillgängligheten på Västerled och på den nya banan när den öppnar.
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ORGANISATION
Personal är vår viktigaste resurs och de som gör den verkliga skillnaden. 2016 
var vi cirka 7 heltidsanställda och idag är vi drygt 20 st som arbetar (fast- eller 
lång säsong) och under golfsäsongen är vi uppemot 50 st på anläggningen. 

Skillnaden mellan 2016 och i dag är att vi nu driver samtliga delar i egen regi. Det affärs-
område som gjort att antalet anställda ökat mest är naturligtvis restaurangen som tidiga-
re drevs av extern part. När det gäller organisationen på banan så har den varit nerskalad 
och beroende av väldigt många säsongsanställda, det gäller även shop och reception. 
Grundförutsättningen för att nyanställa är att det sker kostnadsmedvetet och först när vi 
känner oss 110% ekonomiskt komfortabla. Nu arbetar vi långsiktigt med hela organisa-
tionen och bygger en stabil grund för att säkerställa kvalitét och kompetens året om. 

Det är ingen liten organisation vilket kräver tydliga ramar och bra ledarskap. Vi har därför 
det senaste året haft stort fokus på att optimera verksamheten och klargöra vem som är 
ansvarig för vad. Vi arbetar över ”verksamhetsgränserna” (dvs att personalen hjälper till 
på olika områden beroende på säsong) för att möjliggöra för flera heltidsanställda. Detta 
skapar lönsamhet, effektivitet och förståelse för varandras områden.  

ORGANISATION

Ett grymt gäng som jobbar för dig!
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KOMMUNIKATION

KOMMUNIKATION
Vår kommunikationsstrategi har genererat stort intresse och positivt feedback 
från våra medlemmar och gäster. Vi upplever att våra medlemmar är mer påläs-
ta och uppdaterade om vad som händer på anläggningen vilket ger en större 
förståelse, engagemang och delaktighet. 

Kommunikation är en viktigt del i vår satsning på aktiviteter. Under första kvartalet har vi 
lagt stort fokus på att planera och kommunicera årets aktivitetsutbud. Vi ser att vi når ut 
och har aldrig haft så stort deltagarantal tidigare. Som exempel kan vi nämna uppstart-
sträningen i Ullna Indoor, After Work med grill i restaurangen och damernas Afternoon 
Tea där samtliga evenemang blev fullbokade på kort tid och var mycket uppskattade. 

Ni medlemmar kan hjälpa oss ytterligare genom att sprida våra nyheter och 
aktiviteter samt ge oss feedback på information och aktiviteter som ni verkligen 
tycker om eller saknar. 

Följ oss via Facebook, Instagram, medlemsmejl, klubbtidning, vår hemsida, medlems-
möten m m. 
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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
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27 april kl 18.00

Välkommen  
till vårmötet!

Full fart med 
ombyggnaden!

Kom till oss 20 maj!
En dag fylld med aktiviteter

Banchefen berättar om Fas 1

Utveckla din golf
Hitta ditt träningsupplägg 2017

TwoSixtyFour
Vår nya egna restaurang

Shopen är laddad
Kom in och se årets nya prylar!

Omslag_Klubbladet_1-2-2017.indd   1 2017-04-07   11:19
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ÖSTERÅKERS GOLFKLUBB · LÅNGHUNDRAVÄGEN 36 · 184 44 ÅKERSBERGA

TEL 08-540 851 65 · WWW.OSTGK.SE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 
ÖSTERÅKERS GOLFKLUBB ÅRET 2018

VISION
Österåkers Golfklubb ska vara en aktiv klubb att utvecklas i med kvalitet i alla led.

MISSION
Österåkers Golfklubb ska vara en unik och attraktiv klubb där människor kan aktivera sig 
med mer än bara golf.

KLUBBEN SKA
•  Bedriva en mångfacetterad verksamhet som är utvecklande för alla kategorier av golfare.

•  Ha en väl fungerande verksamhet med en tydlig verksamhetsplan inom varje område.

• Ha tillräckliga ekonomiska resurser för att täcka och utveckla verksamheten.
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VERKSAMHETEN

Ekonomi
För 2018 redovisas ett negativt resultat om -2,2 mkr. Golfverksamhetens negati-
va resultat var i linje med budget. Orsaken till det negativa resultatet är att bo-
laget anpassat verksamheten med fokus på tillgängligheten för medlemmarna. 

Med en 18-hålsbana och en 9-hålsbana stängda under projekttiden minskade intäkterna 
väsentligt och trots att kostnaderna för banarbete och andra direkta kostnader drogs ner 
så innebär det i ett underskott i verksamheten under denna begränsade period.

Även 2019 års budget är fördelad på respektive resultatenhet vilket gör att alla 12 resul-
tatenheter har ett tydligt eget ansvar och bär sina egna kostnader och intäkter. Det ger 
en detaljerad bild av hur varje enhet levererar och möjliggör en bra kontroll för kunna att 
vidta snabba åtgärder för respektive resultatenhet. 

Operativa verksamheten
I samtliga 12 delar av vår löpande verksamhet jobbar vi kontinuerligt med de 
viktiga delarna: nuläge, mål, aktiviteter, organisation och uppföljning. Vi gör 
varje månad en avstämning och ett månadsbokslut för varje verksamhetsdel.

Tack vare detta har vi bra kontroll, en tydlig och aktuell bild över bolagets 12 delar och 
kan agera om det är något som behöver åtgärdas.

Första kvartalet 2019 ser generellt bra ut och vi följer budget. Vi har genomfört tre må-
nadsbokslut och känner oss mycket komfortabla med starten. 

Shop/
Reception

Sälj/
Marknad

Bana Medlem

Range Kansli/
Ekonomi

Sports Club Greenfee 

Tränare Restaurang Padel Fastighet

ÖSTERÅKERS GOLF AB 

O
rg

an
is

at
io

n

Uppföljning
Nuläge

M
å

l

AKTIVITETER
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Range
Under första kvartalet har vi både hunnit öppna och stänga rangen ett antal gånger.

VERKSAMHETEN
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Shopen
Som vanligt inför varje år har vi sett över 
våra ytor för att förändra och förbättra. 
I detta arbete har vi bl a stängt igen ett 
fönster vilket då gav oss fler upphäng-
ningsytor för kläder.

De flesta av årets produkter har levererats 
och shopen är nu igång. Demokvällar och 
custom fittingdagar med samtliga varumär-
ken är bokade där programmet ser väldigt 
bra ut. 

Under Q1 har vi haft fokus på företagsförsälj-
ning och custom fitting där Daniel Gustavs-
son redan genomfört 25 utprovningar. Trots att vi officiellt endast haft öppet några få 
dagar i Q1 har vi en omsättning långt över budget. 

VERKSAMHETEN
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VERKSAMHETEN
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Restaurang TwoSixtyFour

Restaurang
Vi fick glädjande priset som BÄSTA GOLFRESTAURANG I SVERIGE 2018 i klubbens 
regi. Trots att vi tycker att resan med vår restaurang bara har börjat är utmär-
kelsen verkligen ett bevis på att vi är på rätt väg. Det vi gjort och gör med vår 
restaurang har inte bara uppmärksammats lokalt utan även nationellt.

Januari och februari 2019 startade lite sämre än 2018 och även sämre än budgeterat.  
I mars har det tagit fart ordentligt med luncherna och 
förhoppningen är att utmärkelsen ökar intresset ytter-
ligare och tillför nya kunder till oss. men också att ni 
medlemmar tittar förbi ännu mer nu när golfsäsongen 
startar på riktigt. 

Fokus för 2019 är att skapa fler aktiviteter utanför lun-
chen som skapar puls och en skön känsla. Under årets 
första månader har vi även genomfört ett antal fester, 
konferenser och aktiviteter. 

Ett exempel på en lyckad aktivitet är den AfterWork vi 
hade i mars med 100 st anmälda och där vi för första 
gången erbjöd transport till och från klubben. 

Sist men inte minst har vi arbetat hårt med rekryterings-
frågan och tjänsterna för både kiosk och restaurang är 
tillsatta för 2019.
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VERKSAMHETEN

Medlem
Vi går in i säsongen med stort intresse för vår klubb och det som komma skall. Vi har 
som sagt 1450 aktiemedlemmar och ytterligare 300 står i kö för att bli medlem. Jämfört 
med för bara ett par år sedan är tonen och känslan så mycket mer positiv vilket verkligen 
bidrar till en bättre stämning och ett roligare klimat på klubben. Förväntningarna är stora 
och många medlemmar längtar efter att säsongen startar. 

Ett orosmoment är att det fortfarande är en hel obetalda årsavgifter. Detta är prioriterat 
och något vi arbetar med dagligen, vilket kräver både resurser och tid som hade kunnat 
läggas på annan del i verksamheten  
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Erik Gripenberg, 
Head greenkeeper på Västerled.

VERKSAMHETEN

Västerled
Under februari hackade vi bort mängder av is från 
greenerna. Ett fantastiskt teamwork där banpersonalen 
med hjälp av övrig personal och frivilliga gjort ett gedi-
get arbete. Trots bakslaget med kyla och lite snö kommer 
denna åtgärd ge oss bättre förutsättningar för säsongen 
med bra kvalitet på våra greener och övriga ytor. 

Överlag ser Västerled bra ut. Inga större skador, förutom på hål 
5 och 13, där vi de första veckorna har provisoriska greener 
tills gräset har kommit igång på riktigt. Nu får vi hålla tummar-
na för fortsatt värme och en bra säsongsstart.  

Planering för att färdigställa arbetet på hål 1 på Västerled är i 
full gång där förändringen kommer att göra stor skillnad både på 
spelet samt visuellt både på hål 1 och hål 9. Hål 1 blir i och med 
förändringen ett lättare och mer rättvist öppningshål från främre 
tees. Dessutom tillför vi mer karaktär till hålet.

Ytterligare en förändring som kommer att märkas av, om ni håller er på fairway på hål 6, 
är att vi lagt igen bunkern mitt i fairway. 

Ombyggda hål 1 på Västerled.

186
169

143

89

SLUT DAMM

OUT OF
BOUNDS

OUT OF
BOUNDS
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47
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Hål 1 Västerled
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VERKSAMHETEN

Innan öppning återstår att förbereda ytorna för att rulla ut gräs på fairwaydelarna samt 
”shapa” färdigt den stora limpan längs med 9:ans högra sida. 

För att förtydliga kostnads/intäktsbilden för arbetet på Västerled så är det ett nollsum-
mespel då vi fått betalt för att ta emot materialet. Med andra ord har dessa förändringar 
inte kostat bolaget något.  

Under första kvartalet görs förberedelser på maskiner och annan utrustning inför säsong. 
Ett grundligt arbete med att slipa och olja utemöblerna har gjorts vilket gör att de kom-
mer se ut som nya och ge ett mycket trevligt intryck på uteserveringen.

Sist men inte minst har vi arbetat hårt med rekryteringsfrågan där många säsongsanställ-
da nu är på plats eller på ingång. 

Frivilligkåren gjorde stor insats 
Stormen Alfrida har satt sina spår på vår anläggning med nästa 80 nedfallna träd. Här vill 
vi verkligen lyfta fram frivilligkåren som under hela första kvartalet har gjort ett fantas-
tiskt jobb med att röja och rensa. Stort tack och hatten av för ovärderlig hjälp!
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VERKSAMHETEN

Sälj- och marknad
Intresset för vår anläggning är stort 
och många företag är framför allt 
intresserade av att spela den nya 
banan. 2019 har vi valt att lägga 
några få exklusiva företagsevent på 
nya banan och resterande företags-
spel kommer att ske på Västerled. 
Prisbilden på nya banan är tack 
vare denna kvalitét och exklusivitet 
betydligt högre jämfört med Väster-
led och ger oss ett bra tillskott till 
totalen.

Vi har till dagens datum fakturerat 
mer på företag jämfört med förra 
året. Trenden är att spelrätter-
na minskar lite men istället ökar 
intresset för företagsgolf och andra 
evenemang. 
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VERKSAMHETEN

Klubben
Det är full fart hos alla kommittéer. 
Planer och aktiviteter har satts för 
året och det börjar verkligen kännas 
att det närmar sig säsong även om 
många kommittéer redan haft sina 
första aktiviteter.

Här kommer en lägesrapport från de arbete som gjort från respektive kommitté 
under Q1.

Elit – här har det gjorts ett grundligt arbete som mynnat ut 
i tydligare och tuffare krav gentemot spelare, tränare och 
ledare. Allt för att skapa den förstklassiga Elitverksamhet vi 
vill ha på klubben. En central och viktig grund är extremt 
viktig för att kunna lyfta elitverksamheten till nästa nivå. 

Junior – under första kvartalet har inomhusträning be-
drivits i Ullna Indoor. Fokus har även varit att planera upp 
säsongens alla träningsgrupper och aktiviteter. Under 2019 
kommer vi att ha 13 aktiva grupper med över 100 juniorer i 
åldrarna 4-21.

Frivilligkåren – här vill vi igen lyfta det arbete som frivil-
ligkåren gjort efter nyår. Det har varit oerhört mycket att 
ta hand om efter stormen Alfridas framfart. Det är många 
frivilligtimmar som detta gäng lagt på klubben!

Dam – här ser vi redan nu ett ordentligt lyft under denna 
säsong, då flera aktiviteter som redan genomfört varit full-
bokade. Ett omfattande aktivitets- och tävlingsschema har 
skickats ut och ligger även på hemsidan, där fokus är på 
mer än bara golf och att få fler aktiva damer i vår verksam-
het.

Senior Golfvärdar Kategori

Junior Tävling Klubb 

Elit Dam Frivilligkår

ÖSTERÅKERS GOLFKLUBB 
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VERKSAMHETEN

Klubb – under första kvartalet har klubbkommittén haft 
fokus på att förädla och utveckla våra populära medlems-
tävlingar och aktiviteter. Säsongen började riktigt bra med 
medlemsträningen på Ullna i mars som var fullbokad och vi 
ser fram emot en rolig säsong med det lilla extra. 

Senior – en av klubbens mest aktiva kommittéer som 
håller igång året runt. Under första kvartalet avgjordes den 
prestigefyllda inomhusputtningen i klubbhuset som pågått 
hela vintern. Seniorerna har åter gjort ett gediget arbete 
med många aktiviteter, tävlingar och matcher mot andra 
klubbar. Seniorerna har redan haft ett antal välbesökta 
aktiviteter. 

Kategori – fokus för kategorilagsansvarige har varit att pla-
nera och tydliggöra ramarna för säsongen gällande lagen, 
matcherna och övriga aktiviteter. Vi kommer under säsong-
en 2019 att ha 18 kategorilag som tävlar.

Golfvärdarna – under årets första tre månader har ansvari-
ge för golfvärdarna identifierat behovet för säsongen 2019 
och kontaktat alla som tidigare varit golfvärdar och de som 
visat intresse. 

Tävling/Regel/HCP - tävlingsprogrammet för säsongen är 
spikat och många samarbetspartners är på plats. Tävlingar-
na ligger på MinGolf och är öppna för anmälan. Säsongen 
första tävling, Shopens Vårscramble 27 april blev på 6 
dagar helt fullbokad med 144 deltagare. 

I och med de nya reglerna har och kommer ett antal regel-
utbildningar att genomföras. Revision av hcp har gjorts 
enligt golfförbundets rekommendationer vid årsskiftet. 
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MEDLEMSFÖRMÅNER  
SÄSONGEN 2019
I linje med vår vision har vi under första kvartalet även arbetat fram nedanstå-
ende förmåner för våra medlemmar. 

På dessa golfklubbar spelar medlemmar i Österåkers Golfklubb till greenfee enligt nedan.

 KLUBB VARDAGAR KLUBB VARDAGAR

Arninge
Senior  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 350:-
Junior   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100:-

Täby
Senior .  .   .  .  .  .  . Samma rabatt som
Junior .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . gäst till medlem

Viksjö
Senior  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 375:-
Junior   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100:-

Mälarö/Skytteholm
Senior  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 375:-
Junior   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100:-

Troxhammar
Senior  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 375:-
Junior   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100:-

Wäsby
Senior  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 375:-
Junior   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100:-

Ingarö
Senior  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100:- rabatt
Junior   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100:- rabatt

Väddö
Senior  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 350:-
Junior   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100:-

Gävle
Senior  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 350:-
Junior   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100:-

Bråviken
Senior  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 350:-
Junior   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Fritt spel

Greenfeesamarbeten 2019

Utökade greenfee-
samarbeten 2019
För att öka spelmöjligheterna under ombyggnationen av våra banor så subven tionerar  
Österåkers Golfklubb greenfeen för klubbbens fullvärdiga medlemmar enligt nedan. 

Subventionerad greenfee och greenfeesamarbeten gäller för följande medlemskap i Österåkers Golfklubb: Senior, 22-29 år och Junior .
Bokas via Min Golf . Greenfeerabatten gäller endast helgfria vardagar .
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Fritt spel 
På dessa klubbar har Österåkers Golfklubb ett antal fria rundor per vecka . 

Åkersberga  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20 fria rundor/vecka (alla dagar)

Bro-Bålsta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 fria rundor/vecka (mån-tors)

HaningeStrand  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 fria rundor/vecka (mån-tors)

Salem   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 fria rundor/vecka (mån-tors)

Saltsjöbaden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 fria rundor/vecka (mån-tors)

Bokning
Bokas via telefon hos 
 respek tive klubb . 

Bokningsregler gäller 
som för gäster . Max 1 fri 
runda/vecka får bokas 
av samma person .

Om de fria rundorna/vecka tar slut på dessa banor så gäller greenfee enligt nedan:

TJUSTA
Fritt spel alla dagar.  På Tjusta spelar du helt utan  avgift alla dagar . Bokas via Min Golf .

 KLUBB VARDAGAR KLUBB VARDAGAR

Salem
Senior  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 350:-
Junior   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100:-

Saltsjöbaden
Senior  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .150:- rabatt
Junior   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .150:- rabatt

Åkersberga
Senior  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .300:-
Junior   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100:-

Bro-Bålsta
Senior  .  .  .  .  .  .  . Samma rabatt som
Junior   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . gäst till medlem

HaningeStrand
Senior  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 350:-
Junior   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100:-

Se även vårt samarbete med 
Top Nordic Golf – Fritt spel på 
ledande klubbar i norra Europa .
www.topnordicgolf.com

MEDLEMSFÖRMÅNER
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Medlemspris

20 bollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 kr

40 bollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 kr

400 bollar . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300 kr

800 bollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 kr

4 000 bollar  . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 kr

Ordinarie pris

20 bollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 kr

40 bollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 kr

400 bollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 kr

800 bollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 kr

Golfbil
 Medlem  Gäst Läkarintyg 
1 runda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400kr . . . . . . . . . . 500kr . . . . . . . . . . . . 400kr

10-kort (1:a klippkortet) . . . . . . . . . . .3 000kr . . . . . . . . 4 000kr . . . . . . . . . . 3 000kr

10-kort (2:a klippkortet) . . . . . . . . . . .2 000kr

10-kort (3:e klippkortet och fler) . . . . .1 000kr

Skymningshyra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200kr . . . . . . . . . . 300kr

MEDLEMSFÖRMÅNER

Rangen

Restaurangen 
Köp vårt stamgästkort med 10 luncher som ger dig som medlem ett förmånligare pris 
jämfört med att betala per gång. Ett stamgästkort med 10 luncher kostar 890 kr (89 kr/
lunch). Ordinarie pris för en lunch är 110 kr.  

Padel
Medlemmar i Österåkers Golfklubb Övriga 
300 kr/bana och timme 400 kr/bana och timme

Padel, klippkort
10 speltimmar på valfri tid. Giltigt 365 dagar från inköp

Medlemmar i Österåkers Golfklubb Övriga
2 000 kr 3 200 kr

Shopen
För att se årets medlemserbjudanden som gäller hela säsongen 2019. 
Klicka på länken nedan för att ta del av dessa.  
https://www.ostgk.se/se/shop/medlemserbjudanden

Gäst till medlemspris, greenfee
Du som medlem kan ta med dig gäster till ett förmånligare pris både på Västerled och 
den nya banan som öppnar till sensommaren. 




