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Stockholms vackraste golfbana! 
 

 

 

 

Nyhetsbrev januari. 

Hej medlemmar, 

Hoppas att ni alla haft en skön Jul & Nyår och nu börjar längta till en ny säsong med många trevliga 

stunder på klubben. 

Själva har vi vilat upp oss och är nu i full gång med bokslut och förberedelser inför säsongen.    
 

  
 

Kansli/Fakturering 

Medlemsavgiften mailades ut i början av december förra året och nu på måndag 1 februari är det dags 

för spelavgiften.  

Vi kommer även denna gång att maila ut den så se till att vi har rätt mailadress. Vet ni om att ni bytt så är 

det bara att meddela oss. 

Ni som har skåp kommer att få med skåpavgiften på er faktura. 

Kansliet håller öppet måndag-torsdag 09:00-15:00 med stängt för lunch mellan 12-13. 

Har ni frågor om medlemskap eller fakturering så mailar ni oss på info@botkyrkagk.se eller ringer på 08-

530 296 50.  

Vi söker säsongspersonal till banorna! 

Var med och se till att våra banor håller högsta kvalitét!  

Arbetet består av att hjälpa till med skötseln av våra två golfbanor. Uppgifterna varierar mellan 

handarbete och arbete sittande på maskiner. Vi ser gärna att du gillar att arbeta fysiskt och att du inte har 
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något emot att börja tidigt på morgonen. Har du tidigare erfarenheter av maskinarbete och spelar golf så 

är det en merit men inget krav. Du skall vara minst 18 år fyllda och helst inneha B-körkort.  

Vi söker personal för 5-6 månaders säsongsanställning med start i april/maj månad. Arbetet är heltid, 40 

timmar per vecka, helgarbete sker var tredje helg. Lön enligt kollektivavtal.  

Mejla in din ansökan och eventuella frågor till Banchef Roger Strömgren banchef@botkyrkagk.se senast 

den 31 mars.  

 

Köp Golfhäftet under februari och få ett par 

kvalitétsstrumpor från Lannersocks 

Nu lanserar Golfhäftet sin populära februarikampanj då man erhåller ett presentkort på ett par 

Lannerstrumpor förutom sitt häfte.  

Priset är 495:- och vi tar emot beställningar på info@botkyrkagk.se. Kortet skickas ut till dig tillsammans 

med faktura och vi registrerar kampanjen på kortet så att du på din mail erhåller presentkortet samt 

instruktioner hur du gör för att få dina kvalitetsstrumpor. 

För varje häfte vi säljer får klubben en slant så förutom att du kan spela prisvärd golf gör du också en god 

gärning.  

Några datum i vår 

Vårens Årsmöte kommer att hållas onsdag 23 mars 19:00 i Xenter med sedvanlig fika från 18:30. 

Våra trevliga städdagar är planerade till helgen 9-10 april och tiden är 08:00-ca 11:00 varefter Jerry och 

Kalle bjuder på hamburgare med tillbehör. 
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Säsongen första tävling enligt det preliminära programmet är söndag 1 maj, Säsongsstart Scramble, och 

då får vi se vilka som skött sin försäsongsträning. 

Gilla oss på facebook! 

Tack för att ni gillar oss på Facebook och för att ni säger till era vänner att göra detsamma.   

För er som ännu inte tryck på gilla knappen så går ni till  https://www.facebook.com/botkyrkagk och trycker 

på "Gilla" 

Vår målsättning är att under säsongen ha nått upp till 500 gillare. (Idag är vi 421st) 

 

Botkyrka 

Golfklubb  

Malmbro Gård 1 

147 91 Grödinge 

TEL: 08-530 296 50  

www.botkyrkagk.se 

info@botkyrkagk.se  
 

  

Sluta skicka mig nyhetsbrev från Botkyrka GK »  
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