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

Viktiga datum 2009:
Titta på anslagstavlan då och då
för mer information!

Vårstädning, söndag 3 maj kl. 10.30

Årsmöte, söndag 21 juni kl. 12.00

Strandkampen 11 juli 12.00-16.00

Golftävlingen Vassbäcks Open
torsdagen 23 juli 

Vassbäcksklassikern, fredag 24 juli 

Strandfest, lördag 25 juli

Städdag, söndag 13 september kl. 10.30   

Vassbäcks badförening
Vassbäcks Badförening är en 60 år gammal 
ideell förening som skall främja bad- och 
strandliv i Vassbäcksviken.

Badföreningen sköter om badstranden, bad-
piren, alla badbryggor, badflottar och trampo-
linen. Föreningen tillhandahåller bänkarna på 
badberget samt räddningsutrustning och sköt-
selredskap. För sophämtningen och toaletterna 
ansvarar Kungsbacka kommun. 

Arbetet inom badföreningen är helt ideellt. 
Medlemsavgiften, 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 naturens kraf-
ter raserar. Under 2008 har vi byggt en helt 
ny omklädningshytt, reparerat badbryggan 
hjälpligt samt tvingats köpa en ny trampolin .

Låt oss hjälpas åt med att skapa en trevlig bad-
miljö! Det gör vi genom att hålla snyggt och 
slänga skräp i soptunnan vid omklädnings- 
hytten. Ta gärna egna initiativ till trivsel 
skapande 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 
under badsäsongen. Hundar skall vara kopp-
lade och får inte bada vid badplatsen.

Var snäll och ring omgående till någon av 
oss i styrelsen om du upptäcker brister, fel el-
ler vandalisering, speciellt på vår räddnings- 
utrustning!

Styrelsen

Hamnkapten Bengt Gullberg - Intervju sidan 3

Fyren på Nidingen - Reportage sidan 4

Läs mer om en pigg 60-åring på sidan 8



Ingela, du hade yogapass under 2008. Hur 
kom du i kontakt med yogan?

Det var hemma i Bollebygd som jag fick tips 
om detta från min massör, det kunde vara bra 
för min dåliga rygg.

Vad är bra med yoga?

Det gör inte bara gott för ryggen, det är bra 
för hela kroppen. Det bästa är att starta dagen 
med ett yogapass, men det har man inte alltid 
tid eller disciplin till. Men kineserna menar på 
att detta är ett utmärkt sätt att få balans i kropp 
och själ.

Hur många var ni på passen?

Det var mycket kul att se uppslutningen förra 

sommaren, som mest var vi 24 personer, va-
rav ett flertal från Kuggaviken. Både män och 
kvinnor dök upp och trivdes under den timma 
vi höll på. Sedan var det skönt att ta sig ett dopp 
i havet.

Blir det en fortsättning även under 2009?

Det hoppas jag, riktigt när vet jag ännu inte, 
men det kommer att annonseras. Vi kommer att 
byta plats, vid Alléns pumphus, lite närmre Ro-
gelund på Svartnäsvägen (200 meter österut).

Vi tackar dig Ingela för det du gör med våra 
kroppar och själar. Har ni läsare inte varit med 
ännu så missa inte denna möjlighet till rörel-
seglädje.

Vassbäcksbladet ställer några frågor till dig i 
anledning av att du fick 2008 års utmärkelse 
Vassbäcksklippan.

När kom du i kontakt med Vassbäck och när 
flyttade ni hit?

Min fru Annes syster hade sommarstuga på Jo-
han Jönssons väg på andra sidan järnvägen, så 
det var på det sättet jag lärde känna området. Vi 
letade och bjöd på några hus och 1985 köpte vi 
huset i allén. Den byggde vi till 1999 då vi flyt-
tade hit permanent.

Vad jobbar du med? 

Jag är brandman i Mölndal, där jag bodde tidi-
gare och pendlar till arbetet.

Hur kom du in i badföreningens verksamhet?

Jag har som brandman en del fritid och båtin-
tresse och kom tidigt med i badföreningen. Jag 
har en tid varit ordförande och är idag vice ord-
förande. Mina intresseområden är badplatsens 
underhåll och utveckling, det är det jag brinner 
för.

Har du någon vision om hur det framtida ba-
dandet i Vassbäck kommer att se ut?

Badplatsen är till för oss som bor på området. 
Säkerhet, badkvalitet och badglädje skall präg-
la badlivet. Mycket sol skulle jag också önska 
mig.

Hur kändes det att ta emot Vassbäcksklippan?

Det är alltid trevligt med uppskattning för det 
man gör och den tid man lägger ned ideellt.

Vad händer närmast vid badplatsen?

Den populära badbryggan i trä som vi byggde 
för några år sedan måste vi se nya lösningar för. 
Den far så illa av stormar och vågor att vi nöd-
gas göra en konstruktion som bättre står emot 
vädrets makter. Dessutom skall vi underhålla 
trampolinens infästningar med nya beslag.

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 ersätts med 500 kronor per vecka. Anmäl 
intresse snarast till Elisabeth Wendels, som kan 
svara på frågor.

Ingela Svahlin-yoga-instruktör i Vassbäck

Peter Raidla - 2008 år Vassbäcksklippa

Vill du bli strandvärd 2009?

Benjamin Mattsson - 2008 års strandvärd

Ingela i full balans och kontroll

Smidiga Vassbäcks- och Kuggaviksbor

Peter Raidla - 2008 års Vassbäcksklippa
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Vi har sett dig i Vassbäcks båthamn under 
många år. Hur länge har du haft båt i ham-
nen?

Mina föräldrar köpte den fastighet jag idag bor 
i 1953, året efter köpte vi båt och i juni 1955 
bildades det vi idag kallar brygga 1. Något år 
efter fick vi bryggplats.
Det har hänt en hel del sedan dess?
Innan 1955 fanns det några få båtplatser på läsi-
dan av betongbryggan. Brygga 1 fick sedan sitt 
nuvarande utseende vid ombyggnad 1981/82. 
Då hade också brygga 2 hunnit bli byggd, som-
maren 1976. Vid den kan även de som bor ut-
anför närområdet få plats. En skillnad mellan 
brygga 1 och 2 är att den senare omfattas av en 
arrendekostnad till markägaren.
Vad är din egen roll i Vassbäcks hamn?
Jag är sedan 1993 ordförande i brygga 1 och 
har själv påtagit mig rollen som "hamnkapten" 
för den bryggan. Vi har en intresselista där vi 
fördelar ut lediga platser ifrån och jag innehar 
nyckeln till låsbommen vid sjösättningsrampen, 
vilket gör att jag ofta medverkar vid sjösättning 
och upptagning av båtarna vid båda bryggorna.
Hur får man en båtplats i Vassbäck?
Man anmäler sig till intresselistorna hos respek-
tive brygga. Information finns på anslagstav-
lorna vid omklädningshytten nere i Vassbäck.
Vattenståndet är ofta lågt och det får inte plats 
så många båtar, hur resonerar ni om det?

Man kan lösa detta problem med muddring. 
Den frågan var uppe i samband med diskus-
sionerna kring vågbrytarprojektet för några år 
sedan. Länsstyrelsen och kommunen var inte 
helt negativa till en mindre muddring, men det 
beslöts att inte driva frågan vidare. Muddring 
vid brygga 1: s utsida mot betongbryggan blir 
inte enkel då vi måste ta hänsyn till badande 
barn. Dessutom är kostnaden för muddringen 
svårbedömd.
Badföreningen anordnade turer till Nidingen 
i fjol. Hur var det och blir det någon tur i år?
De två Nidingenturerna som genomfördes 2008 
var mycket uppskattade och det var mycket 
trevligt att se så många Vassbäcksbor njuta 
av att besöka ön och dess fauna. Vädret båda 
dagarna kunde inte varit bättre, sol och vind-
stilla. Det enda negativa var att vi inte kunde gå 
upp i fyrtornen och se den bedårande utsikten. 
Vår ambition är att upprepa turen under 2009, 
många vill ut igen och några kunde inte beredas 
plats 2008.
Hur tror du framtidens båtliv i Vassbäck kom-
mer att se ut?
Fler kommer att skaffa båt men i Vassbäck är 
det begränsat med båtplatser, någon utökning 
av kapaciteten känner inte jag till. Sommaren 
2008 förekom tråkigt nog flera båtmotorstöl-
der varför frågan diskuterats att montera be-
lysningsstolpar med halogenstrålkastare med 
rörelsevakter.
Var har du lärt dig båtlivet?
Båtintresset tog fart när jag fick arbete i Stock-
holm 1966 då jag skaffade en vattenskidsbåt, 
förlagd vid Lidingöviken. Min snipa köpte jag 
1971, varefter jag körde plastbåten till Vass-
bäck. Under 1970-talet gick jag båtförarkurs 
och blev medlem i Kryssareklubben, sedermera 
blev det skepparexamen, snipan kördes så små-
ningom nerför Göta kanal till Vassbäck, där den 
många år legat vid boj i viken. Nya båtar har 
köpts in och jag har kört många turer till danska 
och bohuslänska kuster, mest med arbetskam-
rater.
Du gillar båtlivet, eller?
Jag tycker det är roligt att så många får uppleva 
våra närmaste öars tjusning med friska bad i 
egna båtar.

Intervju med Vassbäcks ”hamnkapten” Bengt Gull-
berg

Intervju med Vassbäcks ”hamnkapten” Bengt Gullberg

Hamnkapten Bengt Gullberg

Bengt i båthamnen på Nidingen med makarna Sörstedt och Johansson

Bryggan bärgas från Måsön

Förödelsen är ett faktum

Även trampolinen fick bärgas på havets botten

Säg den glädje som varar 
för evigt…
Vi hade precis kunnat glädja oss över att allt var 
så fint ordnat vid badet i Vassbäck och just firat 
färdigt 2008 års fina midsommar då en kraftig 
storm och ett förödande högvatten åter förstör-
de flera av våra badanordningar i Vassbäck.
Vi fick åter bevittna följderna av vårt utsatta 
läge, då stormen slet sönder vår nya trampolin 
och högvattnet bokstavligen flyttade vår bad-
brygga i småbitar till Måsön och Landabuk-
tens strand. En ny trampolin ordnade vi redan i 
somras och inför 2009 försöker Badföreningen 
också åter att bygga en än mer väderbeständig 
badbrygga. Vi skulle helst vilja skaffa stabila 
flytbryggor i cement, men i avvaktan på att vi 
fått in pengar till sådana, planerar vi att bygga 
upp badbryggan igen och förankra den och bad-
flotten bättre med pålar som slås ned i havsbot-
ten.
För detta behövs större ekonomiska bidrag än 
vanligt, varför jag vädjar om ett extra generöst 
stöd, då Ni betalar in årets medlemsavgift. De 
som bott i Vassbäck har under alla år hjälpts åt 
att utveckla vår idylliska badplats till vad den 
är idag. Nu är det vår tur att ta ett riktigt eko-
nomiskt krafttag för att föra den ytterligare ett 
steg framåt – Det är bara vi som bor här, som 
kan göra det och Ditt bidrag är viktigare än nå-
gonsin.
Calle Hagman, Ordf.
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Nidingsturen
Under Bengt Gullbergs ledning anordnade bad-
föreningen under sommaren 2008 två resor till 
Nidingen. Detta lyckade arrangemang kommer 
att få uppföljare under 2009 och förhoppnings-
vis får vi då även gå upp i fyrtornen, som skall 
öppnas för allmänheten i år. Bilderna får tala 
för sig själva.

Vackra murar på Nidingen

Växterna blir inte höga på ön

Riktiga racerbåtar i Kattegatts lugna vatten

En av båtarna i egen hamn

Gullbergs och Svefors båtar innan avfärd

Nidingens båthamn är svår att navigera i

Ett glatt fyråkargäng med fyrar som bakgrund

Bild i fyrfärg

4



KUGGAVIK OCH VASSBÄCK
För att lära känna varandra bättre i grannskapet har styrelserna i Kuggavikens och

Vassbäcks badföreningar har beslutat att sammarrangera delar av våra traditionella sommarfester.

Fotboll
(startar ca 12:15)
Tänkt klassindelning
Tjejlag max 10 år Pojklag max 10 år

Tjejlag max 14 år Pojklag max 14 år

Damlag                   Herrlag

Boule
(startar ca 12:30)

Freesbeegolf
(startar ca 14:00)

16.00  Prisceremoni

Lördagen 21 juli 2007
Tävlingarna startar klockan 12.00.

Kuggaviken har sitt knytkalas ”Kuggavikens dag” med fest vid dansbanan från 19.00
Vassbäck har sin årliga strandfest vid stranden i Vassbäck, start 18.00

Sedan träffas vi alla vid Kuggavikens dansbana klockan 21.00 för trubaduruppträdande,
allsång och dans. Försäljning av lotter och kaffe sker vid banan.

Anmäl ert deltagande i grenarna till era respektive kontaktmän!

Stafett
(startar ca 15:30)
Ungdom under 15 år

Seniorer

Kontaktperson Kuggavikens festkommitté
B-M Hansson
0340-65 18 36, 0730-55 95 00

Kontaktperson Vassbäcks styrelse
Torbjörn Sund
0340-65 15 93, 0705-68 11 99

Vi behöver såväl deltagare som påhejande publik !

 

Dragkamp
(startar ca 15:00)
Ungdom under 15 år

Seniorer

Strandkampen 2008
Årets strandkamp lockade fler åskådare, delta-
gare och vi hade bättre väder. Rena folkfesten 
på och vid Kuggavikens gräsplan. I fotbolls-
matcherna vann Vassbäck herr- och matchen 
för de yngsta, spelade oavgjort i ungdomskam-
pen och förlorade i damkampen. Boulematchen 
vanns också av Vassbäck men när det skulle 
avgöras med dragkamp, sista grenen tog Kug-
gaviken storslam och vann dessutom för andra 
året hela Strandkampen och behåller Freadals 
trädgårdscafés vandringspris. Strandkampen 
är nu etablerad och båda badföreningarna upp-
skattar tävlingen. År 2009 tidigareläggs kam-
pen till 11 juli för att inte kollidera tidsmässigt 
med Åsakalaset. Vassbäck bör träna dragkamp, 
annars blir vi nog besegrade igen.

De yngsta vann i fotbollen mot Kuggaviken

Publiken hejar på sitt lag

Kulan i luften, ensam är stark. 
Tommy säker på handen.

Duktiga damlag, där Kuggaviken vann

Boulelagen på samma bild, Vassbäck 
något vassare

Ungdomarna under 15 år spelade oavgjortDamerna tog i under Maddes ledningsrop

Ungdomslaget i fullt dragläge

Publiken såg förväntansfull ut

Vassbäcks herrar är svåra att besegra
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Vassbäck Open 2008

För 4:e året i rad hölls golftävlingen Vassbäck 
Open den 23 juli på Sjögärde GK. Det tävlades 
om det uppsatta vandringspriset där vinsten åter 
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 2008 
blev dock det duktiga paret Oscar Samuelsson 
och Marianne Wallin.

Klassikern 2008

Vassbäcksklassikern som är en triathlon med 
cykling, löpning och avslutningsvis simning är 
också välbesökt. Den lockar de yngre som har 
en kortare bana och de äldre som tar ut sväng-
arna lite längre. Man tävlar i sin egen takt och 
vi korar inga vinnare. Diplom, kaffe, saft och 
kanelbulle tas emot vid målgång. I år hade vi 
fantastiskt väder och god uppslutning.

Arrangörerna Jan Westlin, Lars-Göran 
Gustafsson och Bertil Samuelsson

Topp fyra i herrklassen, alla atleterÅterväxten i Vassbäck är säkrad

Wilhelm Oscarsson, Magnus Ohlsson 
Elisabeth Wendels och Marie Forsberg

Hans Janlind och 
Ragnhild Gustafsson

Oscar Samuelsson, Marianne Wallin, 
Bosse Hjalmarsson och Rolf Lind

Ulfheden, Patrik Samuelsson, 
Gösta Gustafsson och Torbjörn Sund

Leif ”Loket” Ohlsson, Göran Hamrin 
Jan-Åke Svahlin och Peder Gustafsson

Hamrin jr, Björne Jarlengrip,  
Kristian Lindaur och Nils Wendels

Calle Hagman, Frank Antonsson, 
Magnus Svahlin och Margareta Jarlengrip

Segrarna Marianne Wallin  och 
Oscar Samuelsson

Publiken hjälpte fram sina vänner och 
släktingar
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Strandfesten  2008
I strålande sol genomfördes årets strandfest 
med rekordmånga deltagare, ca 250 stycken. 
Som vanligt ett utsökt tillfälle att lära känna 
varandra närmre i Vassbäck. Calle Åhman med 
kompanjon underhöll med sång och härligt gi-
tarrspel. Traditionsenligt grillade vi vår med-
havda mat, svarade på tipsfrågor, köpte lotter 
och tävlade i olika precisionsmoment. Vi rik-
tar ett speciellt tack till organisationskommit-
tén för trevligt arrangemang och även de som 
skänkte priser till lotterierna.

De tre första damerna i mål Lyckliga deltagare efter målgång

Duktiga damlag, där Kuggaviken vann

Stor uppslutninmg i vackert väder

Oskar Sund med mamma Åsa njuter i solenOrganisationskommittén i farten, Helena Heij-
denberg Kerstin Sörstedt, och Beppe Wendels

Det var kö till insläppet

Ungdomarna sökte sig ut mot badbryggan

Krögarfamiljen från Freadals på strandfest

Ulla Sund 84 år var äldst på festenBjörne Jarlengrip är en van grillare

Det såldes många lotter på festen Trubadurerna jobbade på ackord
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Föreningens postgirokonto: 4 34 78  - 7. Betala gärna direkt, helst före 30 april. Viktigt!!!
Glöm inte att ange avsändare och även e-postadress. Annars kan vi ju inte veta att det är just du som betalat.

Medlemmar i Vassbäcks bastuförening och båtföreningarna måste betala medlemsavgift i badföreningen.

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

Styrelsen 2009

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
Suppleant Lena Kopp 0340 – 65 14 02 / 0706 – 81 14 07 lena.kopp@telia.com
Suppleant Urban Johansson 0340 – 65 56 58 / 0706 – 99 41 04 u.johansson@astralpool.dk

Jag tror inte att Ernst Karlsson, Åke Billö, Bror 
Nilsson, Bror Jacobsson eller Henry Karlsson, 
vilka var de som valdes till interimstyrelse då 
ett 30-tal sommarstugeägare i Vassbäck träffa-
des den 31 juli 1949, för att bryta sig ur Kug-
gavikens badförening och bilda en egen badför-
ening i Vassbäck, hade en tanke på hur positivt 
Vassbäcksområdet och badplatsen skulle ut-
vecklas framöver.

Efter många om och men lyckades man 1951 
bygga om och förstärka den gamla stenbryg-
gan, som bygdens bönder använt i generationer 
vid fiske och tånghämtning. Badbryggan har 
sedan reparerats och byggts om ett otal gånger 
genom åren efter stormars härjningar.  Redan 
tidigt var man intresserade av att utveckla bad-
platsen och 1954 införskaffades en rutschbana, 
som fungerade i några år tills den tyvärr ros-
tade sönder. 1954 ordnade man också den första 
svikten för dykning ute på udden.

Från början fanns det ingen riktig väg ut till 
badplatsen utan man fick gå på en landgång av 
plankor. Vi har sedan under åren genom mas-
siva arbetsinsatser successivt fått en riktigt bra 
väg, som efter stormen Gudrun också höjts en 
bit, så den kan stå emot de återkommande hög-
vattnen bättre. På 50-talet byggdes den första 
båtbryggan, som kompletterades med en ny 
1976. I kommunal regi anordnades 1966 – 1973 
en simskola i Vassbäck under semesterperio-
den. 1961 införskaffades den första badflotten, 
vilken precis som dagens efterträdare hade en 
benägenhet att slita sig vid stormigt väder.

I samband med simskolan byggdes för 40 
år sedan en omklädningshytt, vilken vi var 
tvungna att ersätta med en ny sommaren 2008, 
då den gamla brutits ner av tidens tand.  Den 
första strandfesten anordnades vid föreningens 
50-årsjubileum och efter den har det blivit ett 
ökande antal aktiviteter i föreningens regi för 
att öka den sociala samvaron i Vassbäck. Om 
dessa kan Ni läsa på annan plats i Vassbäcks-
bladet. 

År 2003 startade några medlemmar Vassbäcks 
bastuförening, som byggde bastun nere vid 
stranden, vilken medfört att det blivit aktiviteter 
nere vid badplatsen året runt. Bastun har verkli-
gen ökat de sociala kontakterna mellan alla ge-
nerationerna i området och den föreningen har 
idag 50 medlemsfamiljer.

Det är med stor tacksamhet och ödmjukhet man 
tänker tillbaka på alla de medlemmar, som un-
der föreningens 60 åriga historia, tillsammans 
oegennyttigt byggt upp, reparerat och under-
hållit badplatsen i Vassbäck och gjort den till 
den fina badplats vi har idag. Då man ser det 
ökande antalet barn i området kan man också 
med tillförsikt se fram emot många utvecklande 
år framöver.

/ Calle Hagman Ordförande

Ny badhytt 2008

Under sommaren tvingades föreningen att er-
sätta den över 40 år gamla omklädningshytten 
vid badplatsen. Den gamla hade blivit farlig att 
vistas i på grund av rötangrepp. Tack vare rådi-
ga insatser av våra hantverkskunniga medlem-
mars frivilliga insatser kunde den gamla rivas 
och en exakt lika stor badhytt kunde byggas på 
kort tid. Vi riktar ett särskilt stort tack till dessa 
gubbar.

Vassbäcks Badförening
En pigg 60-åring

Hantverkare med glatt humör

Jan-Åke Svahlin i djup koncentration

Den gamla badhytten

Den nya badhytten

Styrelsen 2009
Vassbäcks badföreningsstyrelse samlade på 
bild. Calle Hagman, Bengt Gullberg, Lena 
Kopp, Elisabeth Wendels, Helena Heijdenberg, 
Urban Johansson och Peter Raidla.
(Gösta Gustafsson saknas)
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