
 

 

 

 

Nyhetsbrev september 2019  
 

 

 

 

 

I år hålls höstmötet tidigare än vanligt - boka in den 6 november i 

kalendern  

    

 

I år hålls klubbens höstmöte onsdag den 6 november kl. 19.00 i Xenter, Tumba. 

 

Boka in i kalendern och notera nedan viktiga datum: 

 

• Kallelse med föredragningslista till mötet skickas ut till alla medlemmar den 4 oktober 

• Motioner skall vara inlämnade till klubben senast den 9 oktober 
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• Möteshandlingar finns tillgängliga från den 30 oktober på hemsidan under medlemssidorna och 

för avhämtning på kansliet. För att nå medlemssidorna behöver man logga in med sitt golf-id 

och lösenord. 

 

Välkomna till höstmötet 2019! 
  

 

 

Information från styrelsen om restaurangprojektet och en golfstudio  

    

 

Styrelsen har under flera år arbetat med ett projekt med målsättningen att skapa en långsiktigt bättre 

lösning för vår restaurangverksamhet. Flera olika alternativ har tagits fram, kalkyler upprättats och vi har 

kontinuerligt haft avstämningsmöten med Botkyrka kommun samt även inhämtat åsikter från en 

antikvarie med tanke på att nuvarande restaurangbyggnad av kommunen betraktas som kulturhistoriskt 

intressant. 

 

Vid sidan av olika alternativ om hur vår framtida restaurang ska utformas så har parallellt med detta även 

ett arbete med att skapa finansiering av projektet utförts. Botkyrka Golfklubb har bra rutiner för 

ekonomistyrning och vi har genom ett positivt kassaflöde lyckats spara drygt 2 mkr under den senaste 5-

årsperioden. Ett annat viktigt steg i rätt riktning togs i samband med att torpet plus två tomter till vänster 

om fairway på hål 12 såldes. Försäljningen tillförde klubben ca 2,7 mkr. Vi har även erhållit ett positivt 

besked från vår bank som bland annat möjliggör att vi får ett lån med förmånliga villkor som täcker 

resterande finansieringsbehov. 

 

Arbetet med restaurangprojektet har avrapporterats vid flera vår- och höstmöten. Vid senaste vårmötet 

fick styrelsen utifrån ett slutligt förslag i uppdrag att starta projekteringsarbetet, ansöka om bygglov och 
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säkra en finansiering av projektet. I länkarna nedan finns en mer omfattande beskrivning av 

projekten och en planritning för restaurang, kansli/shop och en tillbyggnad för ett nytt kök. 

 

I januari 2019 orsakade stormen Alfrida stora skador på klubbens nuvarande byggnad på övningsfältet. 

Säsongen 2019 har enbart en provisorisk lösning upprättats. I och med den satsning på paragolf som vi i 

år har startat i samarbete med Svenska Golfförbundet och Botkyrka Kommun samt för att kunna utveckla 

juniorverksamheten genom att erbjuda verksamhet året runt har klubben ansökt om bidrag från Allmänna 

Arvsfonden och Riksidrottsförbundet. Detta stöd är en förutsättning för att kunna finansiera vissa 

tillgänglighetsanpassningar av restaurang- och kansli/shoplokaler samt för byggnationen av en modern 

värmeisolerad golfstudio enligt framtagna planer. Vi har erhållit ett positivt besked från Allmänna 

Arvsfonden och väntar på besked från Riksidrottsförbundet. 

 

Mer utförlig information om restaurangprojektet och golfstudion kommer att ske vid höstmötet. 

Välkommen! 

 

  

 

Läs mer om projekten i bigfogade dokument: 

 

NÄSTA STORA STEG I BOTKYRKA GOLFKLUBBS UTVECKLING | (pdf) | 83,5 
KB  

BOTKYRKA GK planritning bygglovsansökan | (pdf) | 456,4 KB  

   

 

 

Nu är det risk för frost!  

    

 

Vid frost är spel på greenerna och 18-hålsbanan förbjudet! 

 

För att åka bil krävs det att banan är helt frostfri. Om du bokat in dig på en tidig starttid och frost råder går 
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din starttid förlorad, d v s starttiderna skjuts alltså inte fram! Receptionen hjälper dig att hitta en ny ledig 

tid men kan inte garantera att du kommer ut så snart frosten släppt! Om du vill vara säker på att komma 

ut de dagar det är risk för frost, boka inte starttid före kl 10.  

 

Greenkeeper/Banpersonal avgör alltid om frost råder eller ej! 
  

 

 
 

 

 

Botkyrka Golfklubb  

Malmbro Gård 1 , 147 91 Grödinge  

Tel: 08 - 530 296 50  

info@botkyrkagk.se  

 

Avprenumerera dig från detta nyhetsbrev >  
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