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Ny hyresgäst till serveringsverksamheten från våren 2023 
 
 
Bakgrund  
 
Våra nuvarande hyresgäster i restaurangen vid Björkhagens Golfklubb avslutar sitt 
engagemang efter innevarande säsong efter fyra händelserika år. Klubben söker därför en ny 
hyresgäst som kan svara för driften av vår populära servering som tjänar både klubbens 
medlemmar och gäster och besökare till Nackareservatet och Söderbysjön, en av Stockholms 
mest populära badplatser. Med detta dokument vill vi ge dig som intressent en bild av vad vi 
förväntar oss av en kommande hyresgäst och hur vi ser på processen fram till ett hyresavtal. 
Klubbens kontaktpersoner (se slutet av dokumentet) är tillgängliga för att svara på frågor och 
diskutera inriktning och omfattning på den kommande verksamheten. 
  
Välkommen till Björken 2023! 
 
 
Björkhagens golfklubbs grundläggande behov/krav  
 
Högsta prio: 
* Våra medlemmars och gästers behov av förtäring före, under, mellan och efter 
golf. 
* Receptionstjänst 
* Öppettider och service som gagnar golfarnas behov 
 
Viktig bonus: 
* Mat/fikaservice även till besökare i området 
* Utveckling och hantering av sidoaktiviteter/verksamheter 
 
Potential: 
* Verksamhet även under lågsäsong (vinterhalvåret) 
* Event 
 
Vi välkomnar att hyresgästen ordnar egna event som inte kolliderar med klubbens 
behov av service, utan snarare kompletterar utbudet av aktiviteter. Vi värdesätter 
en aktiv kommunikation och idéutbyte. 
 
 
Basfakta om Björkhagens golfklubb 
 
* Björkhagens Golfklubb, som är en ideell förening, är Stockholms närmaste 9-
hålsbana. Vi har även en mindre bana kallad ”Golfäventyret” mellan klubbhuset 
och badet. 
 
* Klubben bildades den 14 juni 1973 så 2023 firar klubben 50 år, vilket ska 
manifesteras på olika sätt. Golfklubben har ca 750 medlemmar. Atmosfären är 
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otvungen och familjär.  
 
* Vår bemanning med anställda är minimalistisk. En banchef jobbar året runt och 
har under säsong hjälp av ett par banarbetare. Vårt kansli sköts av en timanställd 
ca 8 tim per vecka. Den ideella kraften är av stor betydelse. Många är engagerade 
i kommittéer och lösare uppdrag. Robert Moore är vår populära Pro som driver 
omfattande kursverksamhet i egen regi och i samverkan med klubben. 
 
* Vi arbetar ständigt med att öka kvaliteten på anläggningen och vi önskar en 
tydlig och välkomnande kommunikation med golfare och allmänhet.  
 
* Vi vill att klubbens centrum ska vara ett nav i vår del av Nackareservatet. Här 
möts vandrare (del av Sörmlandsleden), joggare, promenerande med och utan 
barnvagnar, cyklister, MTB-cyklister, badande, motionärer, hundägare… Alltså – 
inte enbart golfare! Vi vill för egen del och tillsammans med Hyresgästen skapa en 
välkomnande miljö så att besökare i området stannar upp och tar sig en fika eller 
en bit mat. 
 
* Klubben bedriver sin verksamhet på av Stockholms stad arrenderad mark 
(arrende till 2035) och samverkar även med Nacka kommun. Läget i ett 
naturreservat ställer särskilda krav och vi sköter t ex banan giftfritt och skapar 
miljöer för biologisk mångfald.  
 
* Området är i princip bilfritt (vägbommar) bortsett från våra banarbetare, annan 
personal och leveranser. Vår parkering är belägen ca 500 m från banan med infart 
från Ljusnevägen. Här är vår ”huvudbom” för leveranser mm.  
 
* På den arrenderade marken ligger bl.a. det av Klubben ägda Klubbhuset vari 
restaurang/serveringsverksamhet kan och skall bedrivas. 
 
* För klubbens del är serveringsverksamheten i första hand riktad till klubbens 
medlemmar och våra gäster. Men för hyresgästens del är det en rejäl bonus att 
det rör sig många människor i området. Dessa är ju också potentiella kunder – en 
bra bonus för en servering i golfklubbmiljö! Naturligtvis gynnar det också klubben 
eftersom det ger Hyresgästen extra möjligheter.  
 
 
Fakta om aktuella lokaler 
 
* Serveringen på klubbhusets nedre plan har även funktion som reception och är 
en viktig del i upplevelsen av Klubben. Vi vill vara en livskraftig och uppskattad 
golfklubb. Hyresgästen som ska driva serveringen är en viktig del i detta. 
 
* Köket är öppet och på ca 25 kvm plus varuintag och personalutrymme med toa, 
totalyta ca 45 kvm. I serveringsdelen finns plats för ca 30 sittande (ca 45 kvm). 
Här finns också en toalett för serveringens gäster (kommunal toalett finns nere vid 
badet). Utanför klubbhuset finns gott om sittplatser, dels direkt utanför, dels på 
andra sidan promenadvägen. Även vid kiosken finns bordsbänkar. 
 
* I klubbhusets övervåning ryms klubblokalen, kansli, toaletter och städutrymme. 
Beroende på öppethållningstider för serveringen finns möjlighet till obemannad 
”servering” via kylskåp, kaffe/the och mikro.  
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* I husets omedelbara närhet finns också en kiosk(container) med indragen el. 
Kiosken, innermått ca 7 kvm är tänkt att avlasta serveringen när det är mycket 
folk på såväl golfbanan som vid badet. Den är strategiskt placerad på vägen 
mellan badet och klubbhuset. Här ryms såväl glassbox som kyl och här serveras 
företrädesvis det lite enklare och snabbare.  
 
* Vatten tas ur egen brunn, fettavskiljare finns från köket samt en avloppstank. 
 
 
Mer om avtalsförutsättningar 
 
* Avtalet är tänkt att utöver servering/reception även omfatta 
städning/renhållning i närmiljön, dvs i och kring klubbhuset/serveringen. Även 
enklare underhåll kring serveringsdelen kan förekomma. 
 
* Klubben svarar för köksutrustningen och kompletteringar kan alltid diskuteras.  
 
* Hyresgästen måste ha lagstadgat tillstånd för servering i lokalen av alla slag av 
alkoholhaltiga drycker (spritdrycker, vin och starköl).  
 
* Öppettiderna kan diskuteras utifrån Hyresgästens egen idé kring verksamheten. 
Dock ska det finnas tillräcklig service och balans i förhållande till 
tävlingsverksamhet, årstid och väderförhållanden, då tillströmningen av 
golfare/andra gäster påverkas av detta. 
 
 - Hyresgästen förväntas allmänt att hålla klubbhus, servering och 

reception öppen från och med vårens städhelg (omkring den 20 april)  
 
 - Banan stänger vanligtvis i samband med höstens städhelg i slutet av 

oktober och hålls öppen med startdag för vintergreener enligt banchefens 
bedömning.  

 
 - Vi diskuterar lösning om det finns intresse för visst vinteröppethållande 

eller rent av året-runt-lösning. Området besöks flitigt året runt och vi har 
även ett gäng vintergolfare. 

 
 
* När det gäller restaurangverksamheten förväntar vi oss att Hyresgästen: 
 
 - ansvarar för att regler för restaurangkök och livsmedelshantering 

efterlevs 
 - håller lämpligt varusortiment av god kvalitet 
 - i samband med Klubbens tävlingar öppnar serveringen senast 30 minuter 

före första start 
 - tillser att all personal som arbetar i kök och servering bär ändamålsenlig 

klädsel 
 - bemannar den separata kiosken flexibelt utifrån väder, tävling mm. 

Kiosken ska i första hand betjäna besökare som inte är golfspelare eller 
gäster i restaurangen men kan naturligtvis med fördel även vara ett stöd i 
servering till golfare.  
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Vad innebär en golfreception? 
 
Hyresgästen skall agera som reception för spelare och gäster. Det innebär 
 

• ta emot bokningar och registrera starttider 
• ta emot betalning för greenfee och att lämna ut scorekort 
• sälja enklare golftillbehör tillhandahållna av Klubben (bollar, peggar etc.) 
• vid stängningen av receptionen ”ladda” greenfeepulpeten på gaveln vid 

behov 
 
Genom den digitala utvecklingen löser många golfare själv såväl bokningar som 
betalningar. 
 
För att avlasta restaurangen strävar vi efter att på helger ha en separat reception 
(belägen strax innanför ingången till klubbhusets övre plan) och även golfvärd för 
att vägleda gäster. 
 
 
Städning, renhållning, underhåll 
 
Hyresgästen förväntas 
* Svara för städning av hela klubbhuset (nedre serveringen, övre serveringen, 
gemensamma utrymmen och toaletter/omklädningsrum m dusch) i enlighet med 
överenskommet städschema.  
 
* Svara för bortforsling av sopor, kartonger och dylikt från klubbhuset samt 
områden däromkring 
 

* Förutom underhåll av köksdel och tillhörande utrymmen ska Hyresgästen svara 
för att:  
		

• Upprätthålla funktion hos samtliga toaletter, handfat, utslagsvaskar mm. 
• Hålla koll på funktion avseende dörrar och fönster och säkerställa att 

låsning eller spärrning fungerar 
• Meddela klubbens fastighetsansvarige eventuella brister/reparationsbehov 
• Avhjälpa konstaterade brister hos möbler och inventarier i serveringsdelen 
• Tillse att sopkärlen runt byggnaderna är hela och funktionsdugliga 
• Fortlöpande kontrollera fyllnadsgrad i avloppstanken och säkerställa att 

tömning genomförs så att den inte blir överfull. 
• Avropa utsättning och återtagande av sopkärl från 

sophanteringsentreprenör vid behov 
• Fortlöpande kontrollera funktion hos husets värme och ventilationssystem. 

 
Materialkostnader för allt underhåll enligt ovan bekostas av Klubben efter 
överenskommelse. 
 
 
Ekonomi och avtal 
 
Klubben tecknar vanligtvis hyresavtal på ett år i taget, men självklart i grunden 
med avsikt att förlänga. Avtalet ska i normalfallet vara klart i god tid inför 
kommande säsong (året före, dvs att avtal för 2023 tecknas under 2022).  
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Klubben är öppen för en diskussion om flerårigt avtal.  
 
Klubben står för driftskostnaden under säsong, medan extra öppethållande off-
season kräver särskilt avtal med hänsyn till ökade driftskostnader (el, 
slamtömning, uppvärmning…).  
 
Dock är det fritt fram för intressent att lägga ett bud som även omfattar off-
season, alternativt ett grundbud plus ett tillägg för off-season. 
 
Så det vi vill veta är vad Hyresgästen är beredda betala i hyra. Den kommer att 
faktureras månadsvis under säsong. Vid vinteröppet resonerar vi om 
betalningsmodell. 
 
Kom gärna med förslag om annat upplägg! 
 
Studera gärna vår hemsida för mer information om klubben, vår organisation och 
verksamhet och annat av värde. 
 
 
Kontaktpersoner och nästa steg! 
 
Klubbstyrelsen är den instans som fattar beslut i valet av hyresgäst. 
 
Klubbstyrelsen utser kontaktpersoner för serveringsverksamheten samt har en 
fastighetsansvarig för samspel kring åtgärder/behov.  
 
Vi kommer att ha regelbundna möten med hyresgästen för uppföljning och 
utvärdering av vårt samarbete. 
 
Vi avser att slutföra rekryteringsprocessen under hösten. 
 
 
Frågor kring uppdraget besvaras av  
* Ordf Jonas Sundberg, tel: 073-412 64 32, jonas.sundberg.home@telia.com 

* V ordf Karin Sääf Göransson, 070-303 54 73, karin_saaf@hotmail.com 

* Sekr Berndt Cahn, 070-7287436, berndtcahn@gmail.com 
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Lite statistik 
 
Spelfrekvens på bana 
	

År	 Medlemsrond	 Gästrond	 Tävlingsrond	 Totalt	 Beläggning	

2018	 6500	 1700	 1600	 9800	 32%	

2019	 7400	 2100	 1700	 11200	 35%	

2019	tom	
jun	

2600	 650	 700	(?)	 	 	

2020	 14500	 4700	 1100	 20300	 50%	

2021	 11500	 3100	 1000	 15600	 45%	

2022	 2100	 450	 200	 	 	

	

* Vi har en aktiv tävlingsverksamhet med fasta tider på främst tisdagar, torsdagar 
och lördagar 
* Vi spelar ca 15000 ronder per år, varav 25% är betalande gäster.  
* Mest spel på fredagar, lördagar och söndagar, övriga dagar jämnt fördelade. 
Även ganska jämn beläggning över säsongen. 
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Besök i området 
 
Nedan redovisas passager i Nackareservatet 2021.  
 
Gissningsvis kommer majoriteten av de som passerar in vid mätpunkterna 
Bagarmossen (Parkeringen innanför Ljusnevägen), Kärrtorp (i backen ovanför 
fyrvägskorset upp mot Sockenvägen Byälvsvägen), Björkhagen (innanför 
Markuskyrkan) förbi Björkhagens Golfklubb 
 
 
 

 
 
 
 
 


