
 
 

 

Verksamhetsplan 2021 

 
Verksamhetsidé 
 
             ”Vi är en trivsam och välkomnande klubb där alla känner sig inkluderade i vår  
               gemenskap. Vi erbjuder natursköna och omväxlande upplevelser till dig som söker 
               golflyckan.” 
  
Mål 
- Golfbanan skall kvalitetsmässigt öka sitt nöjdhetsindex från 77/100 till 79/100. 
- Åkersberga GK ska öka sitt nöjdhetsindex för service från 79/100 till 80/100. 
- Verksamheten ska generera ett överskott på minst 500 000 kr som vi kan återinvestera i 
bana och anläggning 
- Höja ambassadörspoängen bland kvinnor från 64/100 till 65/100. 
 
Aktiviteter / åtgärder 
Stort fokus skall läggas på skötsel och finish av våra grönytor. Ruffytor skall klippas så att det 
i huvudsak är lätt att hitta bollen. Den skötselnivå vi levererat under 2020 ska upprätthållas 
även 2021. Målet är att leverera en stimp på 9 på våra greener under perioden maj till 
september. Ett större fokus ska läggas på rensning av diken och vattenhinder, och vi kommer 
ta fram en åtgärdsplan för våra tees. 
 
Golfbanan ska upplevas som välskött och inbjudande, med medelgolfaren som vår primära 
målgrupp. ÅBGK ska upplevas som en trevlig klubb med vänlig atmosfär och ett aktivt 
klubbliv. 
 
Målsättningen är att få tillbaka de flesta av våra säsongsanställda för att få en snabb och 
smidig säsongsstart under våren. Vi kommer anställa ytterligare en fast anställd på 75% i 
verksamheten som får ansvar för reception och golfshop. 
 
Vi planerar att byta ut vissa maskiner i vår maskinpark, t ex en semiruffklippare. Samtliga 
golfbilar kommer att bytas under våren 2021. 
 
Asfaltering ska ske av infartsväg samt stora parkeringen. Stora parkeringen ska få uppmålade 
parkeringsplatser samt träd/buskar som skapar en mer välkomnande miljö. 
 
Ett stort projekt med ombyggnation av samtliga bunkrar genomförs under hösten 2020, 
under våren 2021 kommer arbetet slutföras med finisharbeten runt bunkrarna. Säkerheten 
runt driving rangen ska förbättras med högre nät bakom rangen samt nya nät som skyddar 



övningsgreenen. 
 
 
Vi kommer att bygga ytterligare en stenbro på hål 16 och uppdatera vårt skyltprogram runt 
banan. 
 
Klubbens kommer under 2021 lansera en ny hemsida. 
 
Vi kommer arbeta mer aktivt med dynamisk prissättning för att optimera intäkter och 
beläggning. 
 
Vår ambition är att förlänga våra spelutbytesavtal med Sigtuna GK och Arninge GK. 
 
 
 


