
Vassbäcksbladet ger information om och speglar de aktiviteter som anordnas i Vassbäck.

Vassbäcks badförening

Vassbäcks Badförening är en 58 år gammal 
ideell förening som skall främja bad- och 
strandliv i Vassbäcksviken.

Badföreningen sköter om badstranden, badpi-
ren, alla badbryggor, badflottar och trampoli-
nen. Föreningen tillhandahåller bänkarna på 
badberget samt räddningsutrustning och sköt-
selredskap. För sophämtningen och toaletterna 
ansvarar Kungsbacka kommun. 

Arbetet inom badföreningen är helt ideellt. 
Medlemsav-giften, som är vår enda inkomst-
källa, är på minst 200   kronor. Den som så 
önskar får gärna stödja föreningen med en hö-
gre summa. Det är det många som gör. Varje år 
lagar vi eller ersätter det som vinterstormarna 
raserar. I år har vi jordtäckt vägen och lagat 
badbryggan. Vi kommer att högtryckstvätta 
den inför sommarsäsongen. 

Låt oss hjälpas åt med att skapa en trevlig bad-
miljö! Det gör vi genom att hålla snyggt och 
slänga skräp i soptunnan vid omklädningshyt-
ten. Ta gärna egna initiativ till trivselskapande 
aktiviteter! Alla idéer är välkomna.

Cyklar ska placeras vid cykelstället. Mopeder 
ska antingen parkeras ute vid bilparkeringen 
eller ledas på grusvägen till badplatsen och 
parkeras jämte cykelstället. Bilar, MC eller 
mopeder får inte köras fram till badplatsen un-
der badsäsongen. Hundar skall vara kopplade 
och får inte bada vid badplatsen.

Var snäll och ring omgående till någon av oss 
i styrelsen om du upptäcker brister, fel eller 
vandalisering, speciellt på vår räddningsut-
rustning!

År 2007 i Vassbäck

Städdagen i maj.

Vinterstormarna skapar ett reparationsbehov 
på vår badbrygga.

Vi behöver också förstärka vår väg till bad-
platsen som Gudrun och Per gett sig på.

Strandvärd

Viktiga datum:
Titta på anslagstavlan då och då
för mer information!

Vårstädning, söndag 11 maj kl. 10.30

Årsmöte, söndag 22 juni kl. 12.00

Kuggavikskampen (datum ej spikat)

Golftävlingen Vassbäcks Open
torsdagen 24 juli 

Vassbäcksklassikern, fredag 25 juli 

Strandfest, lördag 26 juli

Städdag, söndag 7 september kl. 10.30   

Nytt för år 2007 var att badföreningen under 
sommarveckorna anställde en strandvärd, Mi-
chelle, som höll rent och fint på badplatsen. 
Aldrig förr har våra badstränder varit så fria 
från tång, toaletterna var fräscha att använda 
och bryggorna var släta och fina. Detta skall 
vi fortsätta med även 2008 och du som är ung 
och bor i Vassbäck om somrarna kan anmäla 
dig som strandvärd. Dina viktigaste uppgifter 
blir att se till att badstranden är snygg. Du er-
sätts med 500 kronor per vecka. Anmäl intresse 
snarast till Elisabeth Wendels, som kan svara 
på frågor.

Golftävlingen
Vassbäck Open

För tredje året i rad hölls golftävlingen Vass-
bäck Open på Sjögärde GK. Det tävlades om 
det uppsatta vandringspriset där vinsten ligger 
i att få värdskapet till nästa års turnering. Några 
visade upp hela sitt breda register och andra 
trodde det gick ut på att slå så många slag som 
möjligt. Vinnare bland ca 30 tävlande 2007 
blev dock det duktiga paret Kålle Sölta och 
Lars-Göran ”Värnamo-Lasse” Gustafsson. 

2008 års golftävling är planerad till 24 juli.
Se anslagstavlan i sommar för mer information.



För tredje året hölls Vassbäcks klassiker, en 
öppen, tävlingsfri motionsaktivitet som börjar 
med cykling, sedan löpning och avslutar med 
simning. Vi hade en ungdoms- eller motions-
klass och en för de som vill ha en längre utma-
ning. Totalt deltog nästan 50 deltagare som i det 
fina vädret kämpade efter sina förutsättningar 
inför en hänförd publik. Kaffe, bullar, saft och 
diplomutdelning avslutade tävlingarna.

Vassbäcks klassikern

Förväntansfulla ungdomar på startlinjen.

Humöret var det inget fel på.

Deltagarfoto med våra duktiga ungdomar och 
arrangörer.

Startfoto med vältränade Vassbäcksbor.

Vi korar inga segrare, men först i mål i alla 
klasser kom Jesper, Camilla och Alexander 
Svefors, pappa, mamma, son.

En vacker slutbild från damklassens tre 
främsta.

Ett bländande gäng som firar sina insatser.

Årets Vassbäcksklassiker går 25 juli,
se anslagstavlan för mer information framöver.

Kuggavikskampen

Vi tog under 2007 upp en gammal tradition att 
utmana Kuggavikens badförening på några ak-
tiviteter. Under en lördagseftermiddag spelade 
vi 4 fotbollsmatcher med olika lag, vi hade 
bouletävlingar, dragkampstävlingar och avslu-
tade med en stafett. När alla resultat räknats 
samman stod Kuggaviken som knapp segrare 
och fick under kvällens prisutdelning, på deras 
dansbana, ta emot det av Freadals trädgårds-
café skänkta vandringspriset. Vi hoppas att 
under 2008 vinna tillbaka detta vandringspris 
eftersom vi båda föreningar tyckte att detta var 
något att fortsätta med och som skapade trivsel 
och gemenskap såväl inom föreningarna som 
mellan desamma.

Vassbäcks grabbar vann mot Kuggaviken. Men flickorna fick ge sig mot sina motståndare
efter en jämn match.



Även våra damer fick se sig knappt besegrade 
av de duktiga Kuggaviksdamerna.

Vassbäcks herrar var många och mycket 
duktiga. Bl.a annat hade målvakten Björne 
Jarlengrip i princip stängt igen målburen och 
segern var klar.

I boulegängen var förbrödringen stor, liksom 
Vassbäcks segersiffror.

Vassbäcks herrar står dock stadigt på jorden 
och vann en för de segersäkra Kuggavikarna 
överraskande seger. Sällan har styrka och 
intelligens haft en sådan lyckad kombination.

Men publiken hade skoj.

I damernas dragkamp föll Vassbäck på eget 
grepp.

Vassbäcksungdomarna kämpade tappert men 
fick ge sig i skiljeomgången.

Vassbäcks klädkollektion

Nils Wendels är van 
att dra stora lass.

Vassbäcks Elisabeth 
Wendels visar ett figh-
ting face.

Vår traditionsenliga strandfest hölls som van-
ligt vid vår badplats. Tipspromenad med klu-
riga frågor och lotterier följs av grillning och 
picknick i det gröna. Detta år avslutade vi inte 
med trubadur och allsång utan tågade till Kug-
gavikens badplats för trubaduruppträdande och 
prisutdelning vid deras dansbana.

   

I samband med att vi utmanade Kuggaviken 
togs det fram en kollektion bestående av keps, 
t-shirt och sweat-shirt. På bilderna i detta blad 
ser ni hur de ser ut. Vi har flera kvar i lager för 
försäljning. Tala med strandvärden eller någon 
av styrelsen om du är intresserad att visa att du 
tillhör Vassbäcks badförening. Vi kommer att 
sälja dessa plagg, till självkostnadspris, även 
vid möten och aktiviteter. Keps 40 kr, t-shirt 60 
kr och sweat-shirt 200 kr.

Det startade med tipspromenad.

Härliga vyer bjuds på strandfesten.

Strandfesten lockar gammal som ung. Ulla 
Sund och makarna Hjalmarsson har badat i 
Vassbäck i över 150 år tillsammans. Åke Johansson njuter i fulla drag.



Törsten är stor men dryckerna skiftar, som tur är.

Berget går utmärkt att sitta på.
Sittande njutare av god mat och stärkande dryck.

Ordförande Calle Hagman berättar om året i 
Vassbäck.

Calle och Bengt Gullberg fick diplom för sina 
mångåriga insatser för föreningen.

Familjen Sörstedt i mangrann uppslutning. 
Systrarna Sörstedt hade också en uppskattad 
elduppvisning vid dansbanan i Kuggaviken 
senare på kvällen.

Många av oss har bara sett Nidingen som en fyr 
ute vid horisonten. I sommar tänker badfören-
ingen ordna en båttur dit. Se på anslagstavlan i 
sommar så får du mer information.

Nidingen
Vassbäcks bastuförening bildades 2003. Bas-
tun nere vid stranden ägs och sköts av dess 
medlemmar.  Är du intresserad av att vara med 
så anmäl dig hos ordförande Torbjörn Sund, se 
anslag vid bastun för information.

Vassbäcks bastu Styrelsen 2007

Vassbäcks badföreningsstyrelse samlade på 
bild. Lena Kopp, Helena Heijdenberg, Peter 
Raidla, Bengt Gullberg, Elisabeth Wendels, 
Gösta Gustafsson och Calle Hagman

Föreningens postgirokonto: 4 34 78  - 7. Betala gärna direkt, helst före 30 april. Viktigt!!!
Glöm inte att ange avsändare. Annars kan vi ju inte veta att det är just du som betalat.

Vi önskar er en solig sommar med många härliga bad i Vassbäcksviken!

Styrelsen 2008

Ordförande  Carl Gustaf Hagman 0340 – 65 13 35 / 0705 – 28 33 11 calle.hagman@tandvardshuset.se
Vice ordf. Peter Raidla 0340 – 65 64 49 / 0707 – 12 49 93 peter.raidla@rsgbg.se
Kassör Gösta Gustafsson 0340 – 65 56 22 / 0708 – 60 56 53 gs.gustafsson@telia.com
Sekreterare  Helena Heijdenberg 0340 – 65 51 42 / 0739 – 03 02 18 helena.heijdenberg@gbgsd.se
Ledamot Bengt Gullberg 0340 – 65 52 92 / 0706 – 76 96 04 bengt.gullberg@telia.com
Ledamot Elisabeth Wendels 0340 – 65 11 85 / 0705 – 65 60 57 elisabeth@wendels.net
Ledamot  Lena Kopp 0340 – 65 14 02 / 0706 – 81 14 07 lena.kopp@telia.com  

Strandfesten 2008 hålls lördagen 26 juli
Se anslagstavlan i sommar för mer information.


