
 

 

 

 

 
       Nyhetsbrev höst– 2016 
 

Säsongen 2016 
Nu börjar säsongen lida mot sitt slut och mörkret kryper över oss igen. Men vilken fin 

sommar och höst vi har haft, sol och värme långt in i oktober. Det var bara att glädjas och 

njuta.   

 

 
 
Lena Svanborg och Niclas Fredrikson tackar för en säsong som började väldigt lugnt.  

De var vana med ett högt tryck hela tiden från caféet i Öregrund och här var det ett ojämnt 

flöde på kunder i maj, förutom när det var tävling och alla ”120” kom för att äta på en och 

samma gång.  

Men sedan tog det fart alla dagar och lugnet var ett minne blott. Många tallrikar har burits 

ut från köket i en faslig fart av personalen som jobbade på så bra. 

 

Bageriet med färskt bröd har blivit väldigt uppskattat och både golfare och icke golfare 

har hittat till restaurangen för att köpa både matbröd och kaffebröd, något som märktes 

tydligare och tydligare mot slutet av säsongen.  

 

I år blir det julbord på klubben i december. 

Den 1,2 & 8,9,10 dec dukas det upp till julbord och bokning sker till Mikael ”Wilmas 

klubbkock” på telefon 076-900 99 52. Vänta inte utan ring och boka medan det finns 

platser kvar. 

 

Wilmas på golfklubben kommer även att ha öppet för festbokningar och event under 

våren, lika som i Öregrund. För bokning, samma telefonnummer som till julbordet eller 

0173-300 31. 

 

Lena och Niclas ser nu fram emot en riktig bra säsong 2017. Till dess välkomna till 

Wilma i Öregrund. 



 

 

 

 

 

Vad händer på golfbana med utvecklingsplanen?  
Tanken var att vi skulle starta upp ombyggnadsarbeten på några tee- och greenområden 

och att vi skulle följa de investeringskostnader som vi hade planerat.  
 

Vid besöket av Pierre Fulke i slutet av september justerades höstarbetet till följande: 

- Upprensning av diken och nytt teeområdet på hål 12. 

- Justering och nybyggnad av bunkrar på hål 1, 11 och 18. 

- Nytt greenområde med bunkrar på hål 1. 

 

 
Nytt greenområde på hål 1 

 

Ni kan följa vårt arbete på hemsidan där vi lägger ut bilder och berättar om status på 

banan. Ni hittar det under ”Aktuellt på banan”.   

 

Bollränna gäller tillsvidare 
Banan är i ett väldigt fint skick så passa på att spela under veckan, vi kommer stänga 

hålen 10-18 i samband med dressning och djupluftning. Vår 6-hålsbana är öppen året 

runt.  

 

 

 



 

 

 

 

Receptionen och shopen 
Receptionen och shopen stängd för säsongen, men ni kan alltid nå kansliet via mejl 

info@oregrundsgk.com eller ring, vi är på plats till och från hela vintern. 

 

Årsmöte 
Välkomna till höstens årsmöte den 26:e nov kl. 10 i klubbhuset. 

 

Tack 
Hjärtligt tack från styrelse och personal för 2016 års säsong till er medlemmar och gäster. 

Vi har åter igen fått vara med om en trevlig sommar med er. Nu blickar vi fram emot 

2017 då vi ses igen. 

 

Lena Lantz  

Klubbkommittén 
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