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Denna rapport är en sammanfattning av det arbete som gjorts  
under säsongen 2018 och hur det ser ut i olika delar av verksam-
heten 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 fram till dagens datum. 

Säsongen rivstartade i maj efter en kall och långdragen vinter och i juli fick vi den 
 varmaste sommaren i klubbens histora. Banbygget har gått på högvarv och vi har börjat 
se resultatet det hårda arbete som lagts ner.

Trevlig läsning!

Hål 17 på nya banan.
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VÅR VISION TAR FORM!
Det är fantastiskt att se hur den nya banan nu bokstavligen växer fram. Med 
 padelbanorna i drift har vi tagit ytterligare ett steg i den vision som vi har, att 
vara en anläggning utöver det vanliga med mer än bara golf. Intäkterna från 
markförsäljningarna förvaltas noga och investeras tillbaka i anläggningen,  
som efter 30 år behöver utvecklas för att ge medlemmarna den förväntade  
kvaliteten och upplevelsen i många år framöver.

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

Ett målmedvetet och hårt arbete har gett resultat
Nu ser vi verkligheten växa fram med gräset på banan, de fina formerna på varje hål och 
träningsområdena. Just träningsområdena blir något speciellt bra och som vi saknat i alla 
år sedan klubben bildades. Resan mot den verklighet vi nu står inför startade för ca 8 år 
sedan med lobbyverksamheten mot kommunen för att få bygga bostäder på den del av 
marken vi köpt för Hagbys 9-hålsbana men inte användes för de nio hålen. Det har varit 
ett intensivt arbete med kommunen och till sist när kommunen insåg vad vi kunde åstad-
komma med ytterligare markförsäljning så öppnades möjligheterna som vi nu skördar 
frukterna av. Utan vår satsning på en ny komplett anläggning hade inte byggbolag varit 
så intresserade av att utveckla på vår mark.

Vår satsning och uppvisande av hur anläggningen tar form har skapat en stor kö av 
intresserade att köpa en aktiepost hos oss. Värdet på aktieposten har stigit från 0 till just 
nu 30 000:-. Detta är ytterligare ett bevis på att vi gjort rätt satsning. Klubben innehar 
ett antal aktieposter och styrelsen har som mål att utöka antalet fullvärdiga seniormed-
lemmar till 1 450. Därför har styrelsen beslutat att erbjuda ca 80 aktieposter till gällande 
marknadspris till de ca 400 som står i kö att köpa en aktiepost. Vi vill inte öka antalet 
ytterligare just nu då vi sätter tillgängligheten högt för våra medlemmars spel när vi kom-
mer att ha reducerat antal hål i några år framöver. 

En realistisk och sund ekonomi 
Löner, material mm ökar med ca 3% varje år och vi behöver därför göra en justering av 
intäkterna. Det går inte att dra ner på kostnaderna ytterligare om vi ska kunna ge den 
kvalitet och service som förväntas och samtidigt ha en sund ekonomi. För 2019 har sty-
relsen därför beslutat att höja årsavgiften till 7 995:- för att täcka de ökade driftskostna-
derna och bibehålla kvalitetsnivån i verksamheten. En framtida ökning av avgiften med 
några procent varje år måste vi räkna med för att kompensera för kostnadsutvecklingen 
på marknaden. Intäkterna från markförsäljningar kommer att återinvesteras i anlägg-
ningen och ekonomiska reserver behövs för oförutsedda större investeringar, reparatio-
ner samt för vidareutveckling av anläggningen.

INFORMATION FRÅN STYRELSEN
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Vi ska fortsätta att utveckla våra medlemsaktiviteter och medlemsförmåner både på och 
utanför golfbanan för att ytterligare förstärka medlemskänslan. Österåkers Golf kommer 
att vara den golfklubb som varken har de högsta eller de lägsta årsavgifterna men som 
kommer att ge väldigt mycket 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.  
En bana som passar alla typer av spelare om man väljer rätt tee och spelar med visst mått 
av strategi. Upplevelsen av de böljande hålen och vattenspeglarna kommer att bli mycket 
speciellt. Vi väntar nu med spänning på att den nyproducerade delen av anläggningen 
ska öppna nästa säsong vilket planeras bli i augusti.

När de ekonomiska förutsättningarna finns för att ta beslut om genomförande av fas 2, 
ombyggnaden av Västerled, ska vi fortsätta utvecklingen av Österåkers Golf.

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

Styrelsen
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

Slutskedet av Fas 1
Vi är i slutskedet för stora delar av ombyggnationen för Fas 1. Det går verkli-
gen att se hur nya banan är utformad då den milda hösten gett gräset riktigt 
bra möjligheter att etablera sig. Även andra delar av ombyggnationen växer nu 
snabbt fram, t ex par-3 banan och träningsområdet bakom nuvarande rangen. 

Vi märker av ett stort intresse för det vi gör på Österåker. Engagerade medlemmar som 
deltar vid våra banvandringar och diskuterar ombyggnationen med personalen och i so-
ciala medier. Även gäster som besökt oss under året visar stor nyfikenhet för nya banan 
och vårt stora projekt. 

Ombyggnationen – Fas 1 
För 23 månader sedan rullade första lastbilarna in med fyllnadsmaterial för uppbyggnad 
av vår nya bana.
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Vad har gjorts?
Under den tid som gått sedan starten 
har följande gjorts:

•  Ca 560 000 m3 fyllnadsmaterial har 
körts in och formats till vår nya bana

• Ca 110 000 m2 dammar har grävts 

•  Ca 65 000 ton sand har körts in till våra 
tee, fairways och greenområden 

•  Ca 15 000 ton dräneringsgrus har körts 
in och placerats i botten på greenerna 
och över all dräneringsslang som lagts

• Ca 7 000 ton växtbädd till våra greener

•  Ca 60 000 meter dräneringslang har 
lagts ner med ett mellanrum på 7-15 
meter

•  Ca 30 000 meter bevattningsslang har 
lagts ner 

•  1 200 vattenspridare har satts ut för 
bästa täckning 

OMBYGGNATIONEN
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Vad får vi?
Vi vill fortfarande vara försiktiga i våra uttalanden om vad vi kommer att få och 
vad vi kan förvänta oss, vi vill att ni som ska spela bildar er egen uppfattning 
och inte kommer till första tee och redan har en uppfattning som någon annan 
har skapat.

Men den golfbana vi ser växa fram blir något alldeles speciellt, en design som vi knappt 
vågat drömma om med roliga, trixiga och framför allt vackra golfhål! Det är en bana 
med omväxlande drag och den kräver strategi och inte bara banka på och slå så långt 
som möjligt. 

Vi kommer att ha 5 olika tees/utslag att välja på och detta kommer bli nyckeln i en lyckad 
och rolig golfrunda, välj rätt tee och du kommer få en fantastisk golfrunda men tar du 
dig vatten över huvudet och backar för långt bak ja då kan det bli kämpigare.

Många av hålen har risk-and-reward tänk, ta chansen och bli belönad eller bestraffad det 
är där dagsformen kommer in och om du valt rätt tee.

Banan kommer ha en amerikansk look i form av parkbana med vit sand i bunkrarna och 
starka gröna färger och alla ytor klipps vilket gör att det är lätt att hitta bollen. 

Vatten förekommer på 11 av 18 hål men även här har val av tee ett avgörande i hur 
mycket vattnet kommer att komma i spel. För att ta ett exempel så kan man från röd tee 
rulla in bollen på samtliga par 3:or, och man kommer att kunna rulla in bollen på green 
eller i greenkant på 17 av 18 hål. Det endast är hål 16 som vaktas av en bäck framför 
greenen.

Kort och gott vi kommer att få en fantastiskt rolig golfbana med massor av ögongodis 
och utmaningar.

OMBYGGNATIONEN

Hål 5 och 6 på nya banan.
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OMBYGGNATIONEN

Hål 13 på nya banan.
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Utmaningar
När man startar upp ett projekt av denna kaliber så är det såklart mycket svårt 
att förutse allt som kommer att hända och saker som kan gå fel längs med vä-
gen, så är även fallet här.

Vi har tagit emot enorma mängder material och detta belastar både vägar och markytor 
vilket har gjort att marken har rört på sig på några ställen, det blir som små jordskred. 
Detta kan såklart låta riktigt illa men vi har under resans gång haft expertis i form av 
geologer på plats som hjälpt oss med detta. 

Det har gått åt mer dränering än vad som ursprungligen var planerat och detta för att 
materialet har varit lite blötare än vad vi hoppats på från början. Att gå in i efterhand 
och göra detta arbete är inget alternativ, det blir svårt och det blir väldigt mycket dyrare 
att göra det när banan är klar.

Bevattning är också en del som krävt mer arbete. Vi har under arbetets gång sett att vi 
behöver lägga till vattenspridare för att täckningen skall bli mer heltäckande vilket är ett 
måste för att få ett starkt och välmående gräs. Detta gäller ytor som vi har sandcapat, 
har vi inte vatten på dessa ytor får vi inget gräs att växa där! 

Det som stör täckningen är bland annat vindavdrift och sen ser vi även ytor som kommer 
att få mycket mer spel eller trafik än vad vi först trodde och där det är viktigt att bättra på 
bevattningen.

Vi stötte även på berg som vi blev tvungna att spränga bort vilket vi inte hade räknat 
med men svårt att förutse vid en byggnation som täcker så stora ytor. 

Leverans av sand har nog varit den största utmaningen i detta projekt, det har verkligen 
satt hela tidsplanen i gungning men nu har vi allt på plats och alla hål på 18-håls banan 
är gröna i skrivande stund. 

OMBYGGNATIONEN

Hål 17 på nya banan.
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SOL Golf och byggnationen
Bygget fortskrider i bra takt trots den sena 
 timmen och i princip hela banan är sådd.  
Det som saknas är följande:

• T ee 1 & 2 på hål 3, dessa byggs under de närmaste
veckorna och sås i vår

•  Tee 1 & 2 på hål 6, dessa byggs så fort vi flyttat
vägen och fått in ”allt” material på plats

•  Tee 3, 4 & 5 på hål 6 är byggda och växtbädd är på
plats och endast sådd återstår

•  Området vänster om hål 4 och 5 (fine shape och
sådd kvarstår)

•  Området mellan 6, 7 & 11 kallat mixning zone skall
fyllas med material.

•  Området längs med vägen tee 14, tee 8, hål 10 och
par 3 banan skall göras iordning och sås

Träningsområdet och Par-3 banan
Här pågår arbete och just nu sandcapas träningsom-
rådet. Greenerna har såbädd utkört men inte lagt på 
plats ännu. Bevattning klar här!

På par-3 banan läggs nu bevattning och så fort 
sandcapning är klar på träningsområdet så påbörjas 
sandcapning av par-3 banan.

Hålen som vi sådde sent 9, 18, 14 och 8 (sådda i den 
ordningen) trodde vi inte skulle hinna komma upp alls 
denna säsong, men där hade vi tack och lov fel! Alla 
hålen är gröna om än lite mindre på hål 8.

Dammen på hål 13 har fyllts på med vatten, vilket gör 
att vattenspegeln blir betydligt större och man får nu 
en mer verklig bild över hur hålet kommer att se ut.

Avgränsning arbetsområde/arbetsplats
Komplettering av staket: Vi kommer sätta upp staket från tee 16 och fram till svart tee 
på hål 18, vi behöver kunna hålla allmänheten ute så länge det byggs och nu när det är 
”nysått” är de extra känsligt. Vi har problem med en eller flera hundägare som rastar sin/
sina hundar på banan och staket blir tyvärr lösningen på problemet.

Det kommer att finnas ett antal grindar i staketet för att man skall kunna komma in på 
banan men fram tills att banan är klar och öppen är detta ett arbetsområde och får ej 
beträdas av allmänheten och allemansrätten gäller ej.

Nytt staket/Flytt av staket: Vi flyttar ut staketet till Svinningevägen så hela området blir 
inhägnat och avgränsat samt ett nytt staket runt gamla rangen på Hagby för att avgrän-
sa även detta område då det blir arbetsområden. 

Christain Lundin och Oliver Sutton.

Oliver Sutton, projektansvarig från Sol Golf visar Henrik Stenson 
hur grävmaskinen fungerar.

OMBYGGNATIONEN
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Personal på banan
Vi har ett bra gäng just nu och ett bra läge att bygga en god framtid med kunnig och 
engagerad personal. Mats Andersson kommer tillbaka in i gänget som fast anställd samt 
att vår mekaniker Marcin blir fast anställd. Vi tittar även på ytterligare en person som vi 
behöver anställa fast för att få ett starkt och mindre sårbart team.

Säsongspersonal till nästa säsong rekryteras redan nu och här kommer vi ta hjälp av en 
förmedling från England som har utbildade på området golfbaneskötsel.

 

Tidsplan
Vi är lite efter vår ursprungliga plan med 4-5 veckor och detta beror på att vi hade pro-
blem med leverans av sand in till byggnationen.

Vårt mål var att alla ytor som vi sått i år skulle hinna klippas minst 1 gång innan vintern, 
detta har inte gått att uppnå på hål 8, 9, 14 och 18. Trots det är vi optimistiska över 
dessa områden och tror att vi får en bra övervintring trots allt. Alla ytor är gröna och 
gräset har kommit upp riktigt bra.

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

Österled 18 hål
Par-3 bana
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Träningsområde
Puttinggreener

DENNA FAS BESTÅR AV:

Fas 1 — 2016 - 2019
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49 400   240   215   400   120   235   105   295   240   2250      280   300   300   385   125   340   310   120   420    2580 4890
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Skötsel
Vi har haft effektiv skötsel som en av de viktiga delarna i bygget och som vi ser det har 
vi lyckats riktigt bra med detta. Vi skall kunna sköta anläggningen kostnads- och tids-
effektivt.

Invigning
Vi har planen inställd på att inviga nya banan i augusti nästa år.

BANPROJEKTET – FAS 2 VÄSTERLED

Planering/projektering
Vi har så smått startat planeringen för Västerled och då är det i första hand hur vi kan 
behålla spel på Västerled så länge som möjligt. Material (massor) är en viktig byggsten 
där vi tittar på olika scenario och vi träffar olika aktörer för att se hur intresset är.

Erfarenheter från det pågående bygget
Här tar 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
Här tittar vi på hur vi kan göra Västerled ännu bättre och på något sätt gömma bort 
vägen som många ser som störande, men samtidigt skall vi bevara den fantastiska entrén 
till Åkersberga och skyltfönstret till anläggningen.

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 mot.

Stora fairway ytor och så lite handskötsel som möjligt är några av punkterna som vi ska 
planera för.

Men precis som på Österled eller vad vi nu skall namnge den skall vi skapa ögongodis 
och en rolig bana.

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

Vi träffade helt rätt tidsfönster för vår sats-
ning vilket vi skall vara mycket ödmjuka och 
oerhört tacksamma för. Skulle vi dra igång 
denna satsning idag så har vi svårt att se att 
det ens vore möjligt.

Hagby Äng & Kulle
Nu är snart första banan på plats och 
detaljplanen Hagby Äng & Kulle är ute på 
samråd. Detta betyder att den finns publikt 
för granskning av sakägare, myndigheter 
och vissa intresseorganisationer. Planen 
förväntas att antas under Q2. Det är en stor 
plan som innehåller cirka 1 200 bostäder, 
förskola och viss kommersiell verksamhet. 
Området ligger precis vid golfbanan med 
roslagsbanan och havet runt knuten och 
endast 30 minuter från Stockholm city.

Modell finns att se på klubben
På klubben finns en modell av detaljplanen, men ni finner även mer information på 
 kommunens hemsida under fliken pågående planarbeten.

FASTIGHETSUTVECKLING

Hagby Äng & Kulle
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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 klimat och affärsuppläggen byggs upp på annat 
sätt än tidigare. Än en gång – vi är väldigt nöjda att vi jobbat snabbt i vår utveckling av 
anläggningen för annars hade vi nog inte varit där vi är med byggnationen av nya banan.

Byggnation av cirkulationsplats och ny entré till vår anläggning
I skrivande stund påbörjas arbetet med en tillfällig väg från Coops baksida över Hagbys 
gamla parkering och vidare till vår befintliga väg. Detta görs för att byggnationen av 
cirkulationsplatsens tillfartsväg skall börja byggas. Detta innebär att även cirkulations-
platsen kommer att börja byggas, men när det sker vågar vi inte tror på förrän det 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.

Gällande etablering av ICAs butik så 
kommer de enligt senaste informatio-
nen att sätta spaden i marken när byggnationen av cirkulationsplatsen drar igång.

FASTIGHETSUTVECKLING
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EKONOMI – CASH FLOW

Cash-flow Q3 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 nödvän-
diga 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 avloppsanläggning, 
skidspår och padeltennisanläggning.

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

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. Detaljplans arbetet 
med Hagby Äng och Kulle som området vid nya banan heter är nu ute på samråd och 
för allmänhetens granskning. Den realistiska bedömningen är nu att detaljplanen med 
rimlig sannolikhet kommer att fastställas och träda i laga kraft under Q2-19, alltså ett 
kvartal senare än tidigare prognos. Det får till följd att inflödet av slutlikvider från mark-
försäljningarna blir något försenade. För att inte riskera att färdigställandet av Fas 1 av 
banprojektet fördröjs har styrelsen beslutat att 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 Q3 2018 (Inloggning krävs)

Claes Thomsson  
Vice ordförande i Österåkers Golf AB

EKONOMI · FASTIGHETSUTVECKLING · OMBYGGNATIONEN

KLICKA HÄR!

http://www.ostgk.se/se/ombyggnationen/projektoversikt-ekonomi
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MEDLEMSKAPET, AKTIEN  
OCH FRAMTIDEN

Cirka 400 personer i kö
I skrivande stund har vi cirka 400 personer i kö för ett medlemskap i klubben 
och det ökar stadigt. 

Aktier som läggs ut till försäljning på Blocket resulterar i budgivning och blir sålda på 
mycket kort tid. De senaste aktieförsäljningarna har gått för 30 000 kr. Det är glädjande 
för framtiden att intresset är stort för att bli en del av Österåkers Golfklubb. 

Aktivt och attraktivt
Vi tar ständigt steg i positioneringen att vara en golfanläggning med mer än bara golf.  
Vi ser att intresset för Österåkers Golf ökar med bl a padelbanorna och framtida skidspår. 
En satsning som gör oss unika som golfanläggning i området. 

Vi eftersträvar följande:
• Att locka aktiva människor till klubben

• Att bygga en stark klubbkänsla – ju mer tid på anläggningen desto bättre

• Att hela är familjen viktig, och långsiktigt skapa fler aktiviteter för hela familjen

•  Att utveckla våra medlemskap och att du som medlem skall känna att du får mervärde  
i ditt medlemskap

De tre padelbanorna invigdes i somras och är ett steg i vår målsättning att erbjuda mer än bara golf.

MEDLEMMAR
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Fortsatt begränsning av 
 greenfee- och företagsspel
Vi kommer även kommande säsong 
att begränsa greenfee- och företags-
spel. För oss är det viktigt att priori-
tera medlemmar, med det menar vi 
tillgängligheten på Västerled och på 
den nya banan när den öppnar. 

Det finns ett stort intresse från gäster att 
spela på Österåker och från företag att 
teckna avtal med oss. Vi väljer att begrän-
sa detta tills vi har kapacitet att ta emot 
dem så att det inte påverkar tillgänglig-
heten för medlemmarna. 

Medlemskap och avgifter
Allt i samhället blir dyrare som maskiner, material och personalkostnader. Vilket 
självklart påverkar även oss. Att bedriva verksamhet och underhålla anläggning-
en kostar och fr o m nästa säsong har vi två 18-håls banor igen och en korthåls-
bana som behöver skötas om. 

Styrelsen har beslutat att höja årsavgiften till 7 995 kr fr om säsongen 2019. Vi har valt  
p g a konkurrenskraft och tidigare rådande marknad att inte höja spelrättsavgiften sedan 
2012 utan istället sparat och rationaliserat, så det är helt naturligt att den nu justeras. 

Vi vill åter förtydliga att t ex markförsäljningar inte finansierar den löpande verksam-
heten. Vi ska istället skapa en bra förutsättning för en långsiktig hållbar ekonomi och 
som styrelsen tidigare nämnt att investera klokt i anläggningen för framtiden.

Det är viktigt att poängtera att årsavgifterna ska täcka de löpande kostnaderna för t ex 
bana, personal, renoveringar och ge ett eventuellt överskott till verksamheten för fortsatt 
utveckling av vår anläggning. 

Avgifter i framtiden
Vi kommer varken att vara den dyraste eller billigaste klubben att vara medlem i, men 
vårt mål är att ge riktigt bra valuta för pengarna.

Som vi tidigare informerat om har avgiftshöjningen inget med investeringen i banorna 
att göra. Att bedriva verksamheten och de kostnader det medför samt utveckla och 
underhålla anläggningen är vad årsavgiften går till. 

Vi kommer att införa en årlig höjning av spelrättsavgiften och som styrelsen tidigare 
nämnt pratar vi om cirka 3% årligen. 

Hål 12 på Västerled.

MEDLEMMAR
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ORGANISATIONEN

Bolag
Att driva en golfklubb är komplext. Det är många olika delar med vitt skilda arbetssätt 
och utmaningar. När det kommer till bolagets delar (gäller ej banprojektet, fastighets-
utvecklingen eller klubbverksamheten) så driver vi 12 delar i egen regi. Dessa arbetar vi 
hårt med för att utveckla vidare och göra ännu lite bättre. 

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, tydlig bild över bolagets 12 delar och kan ta snabba 
actions om det är något som behöver åtgärdas.

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

ORGANISATION
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Personalen
Vi är otroligt stolta och glada över det team vi har haft på anläggningen under 
den gångna säsongen. Vi märker hur viktigt kompetens och engagemang är för 
att hålla bra service och kvalité hela året och skapa den där känslan som finns 
där men inte går att ta på.

Resan som gjorts det senaste året med personalen är både rolig men också krävande. Vi har 
jobbat vidare med +1 tänket och att skapa en riktigt positiv och utvecklande arbetsmiljö.

Vi vill att vår personal ska känna sig stolta över att få jobba på Österåker och att det 
finns möjlighet till utveckling. Det är viktigt att jobba med rätt person på rätt plats, att 
skapa engagemang och ansvar och att jobba över gränserna under säsongen. Det möj-
liggör att vi kan ha en bra personalstyrka som jobbar året om och som blir väl insatta i 
verksamheten. 

När vi tar in nya medarbetare är det mycket viktigt med en bra introduktion och vad som 
förväntas av dig för att hålla bästa möjliga service till våra medlemmar och gäster. 

Kommunikation
Vår satsning på att synas och höras både till medlemmar och utanför klubben har gett 
resultat. En kommunikationsstrategi som har genererat stort intresse och positiv feed-
back från våra medlemmar. Vi upplever att många medlemmar är uppdaterade och 
pålästa om vad som sker på anläggningen och klubben, vilket ger en bra förståelse om 
vad som sker.  

I år har vi bl a kommunicerat följande: 

Ni medlemmar kan hjälpa oss ytterligare genom att fortsätta sprida våra nyheter, inlägg 
och aktiviteter på klubben.

• 41 medlems- och nyhetsmejlsutskick

• Över 2600 personer följer oss på Facebook 

• 250 inlägg på Facebook

• 400 nya följare på Instagram

• 2 utgåvor av Klubbladet

•  Cirka 500 personer på rundvandringar 
vid ombyggnationen

•  Flertalet filmer och tidningsartiklar är 
publicerade

Ett grymt gäng som jobbar för dig!

ORGANISATION
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VERKSAMHETEN

Hur mår vår verksamhet till och med september (Q3)?

Shop/reception
Väldigt stor del av arbetet i shop/reception består 
av service till medlemmar och gäster vilket vi ser 
som viktigt och självklart. 

Uppskattningsvis är 70% av arbetstiden i shop/reception 
service, incheckning och information till medlemmar 
och gäster. Trots att vi bara lägger 30% av tiden till aktiv 
försäljning i shop så täcker det kostnaderna för både 
shop- och receptionspersonal under hela året.

Vi får otroligt bra feedback på bemötandet och servicen, 
där personalen gör ett mycket viktigt jobb. 

Custom Fitting har verkligen tagit fart under säsong-
en och är mycket uppskattat bland både medlemmar 
men även gäster utifrån och en viktig inkomstkälla för 
shopen. Något som vi ska fortsätta utveckla vidare under 
kommande år. 

Restaurang
Efter ett tufft första år gjorde vi en hel del för-
ändringar till denna säsong. 2018 har vi verkligen 
kunnat flytta fram våra positioner och vårt sätt att 
arbeta har verkligen gett resultat. 

De första nio månaderna har vi omsatt 5,5 miljoner 
kronor och haft ett positivt resultat. 

Det krävs hårt arbete och daglig kontroll på verksam-
heten för att lyckas. Vår kundbas under året har varit 
mycket större än föregående år. Det har gett oss möjlig-
het att kunna fortsätta utveckla vår verksamhet under 
innevarande säsong. 

Kiosken flyttades ner till mellan 9:an och 10:an, vilket 
varit mycket uppskattat och lyckat. Positiv respons på 
närhet och utbud (förutom korven som saknas när det 
är obemannat).

Det vi behöver hitta nycklarna för är att få en levande 
restaurang även på eftermiddagar och kvällar. Där vill 
vi tillsammans med er hitta rätt typ av aktiviteter och 
erbjudanden för att locka fler att stanna kvar.  

I skrivande stund så planerar vi för vårt populära julbord. 
Du som medlem kan boka in dig till förmånligt pris både 
för dig och dina gäster. 

VERKSAMHETEN
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Banan
Vi kan blicka tillbaka på 14 rekordvarma veckor. Även om 
det varit fantastiskt skönt med sol och värme är det en 
utmaning för banan.  

I och med ombyggnationen och nysådda hål som behövde mer 
vatten än normalt resulterade det under den varma perioden 
i en noggrann planering av bevattningen. Det gjordes upp en 
plan och arbetsstrategi för att klara Västerled med minimal vat-
tenåtgång och det fungerade nästan hela vägen. Det var dock 
några tees som gick ner lite för mycket, något vi tar lärdom av 
för framtiden. 

En av årets höjdpunkter var SM Match. Alltid spännande att  
se hur väl banan står emot dessa duktiga golfare. Responsen  
från spelarna var att banan upplevdes mycket bra, vilket var  
inspirerande!  

Under hösten har banan varit i fint skick och många medlemmar och gäster har gett oss 
positiv feedback på kvalitén och finishen.  

Tränare
Träningsverksamheten startade tidigt med våra populära tränings- och med-
lemsresor. Vi har under året jobbat med olika gruppträningar, kurser och 
 klubbverksamhet. När det gäller nybörjare har vi valt att inte lägga så stort 
fokus på detta i år, då vi framför allt har svårt att erbjuda nya spelare en lämplig 
introduktion för spel på bana.

Vi har under året haft en speciell situation med tillfälligt minskade träningsmöjligheter, 
vilket har gjort att vi optimerat och pysslat för att få ihop verksamheten. Våra tränare 
har gjort ett bra och kreativt jobb med att lösa detta under säsongen och vi ser alla fram 
emot utökade träningsmöjligheter under kommande år. 

Tränarna fortsätter att jobba även under vinterhalvåret med gruppträningar och då fram-
för allt i Ullna Indoor. 

Erik Gripenberg, 
Head greenkeeper på Västerled.

Peter Michols Maria Bertilsköld Jacob Berlin
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Klubben
Det har varit en händelserik säsong med mycket aktiviteter som har skapat en 
härlig känsla på klubben. Vi har haft mer än 100 ideellt aktiva med allt från 
 frivilligkår, golfvärdar till styrelser och kommittéer.

Som vi nämnt tidigare har vi valt att bygga upp vår verksamhet lite annorlunda, där vi 
har ett större samspel mellan klubb och bolag.  Vi har flera bra exempel från säsongen 
där samspelet mellan bolag och klubb givit fina resultat. 

Skillnaden från tidigare år är att vi kunnat: 

Än en gång tack till alla ideella krafter som bidrar till denna utveckling. Ni gör skillnad 
och bidrar verkligen till den härliga klubbkänsla som vi tillsammans bygger upp. 

Fastigheter
Vi har flera fastigheter såsom klubbhus, maskinhall, kiosk, bagförråd m m. Flera 
av fastigheterna har mer än 30 år på nacken och är i stort behov av att ses över. 

Allt från omklädningsrum, toaletter, hiss, entrén till olika typer av förråd och förvaring 
behöver en uppfräschning. Ytterligare en viktig del är säkerheten där vi just nu ser över 
vårt larm- och bevakningssystem.

Vi började under 2017 med renovering av restaurang och konferensrum. Vi ser att 
förändringarna och uppfräschningarna skapar bättre trivsel och att våra medlemmar och 
gäster stannar längre hos på anläggningen.  Det här är en naturlig del i vår långsiktiga 
plan och i takt med att nya Österåker växer fram behöver ser vi över helheten. 

Vi tittar på olika förbättringar som kommer att genomföras allt eftersom och på ett klokt 
och ekonomiskt hållbart sätt. Planeringen för åtgärder inför kommande säsong är i full 
gång och vi återkommer i nästa rapport mer specifikt vad som händer. 

Stort tack för denna säsong!
Vi hoppas att du funnit informationen i denna verksamhetsrapport informativ och 
 spännande. 

/Vi på Österåkers Golf

Senior Golfvärdar Kategori

Junior Tävling Klubb 

Elit Dam Frivilligkår

ÖSTERÅKERS GOLFKLUBB 

VERKSAMHETEN

• Ge bättre stöd, hjälp och support

• Säkerhetsställa kvaliteten till kommittérna 

•  Fortsatt utveckla våra 9 kommittér på 
klubben 


