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

Viktiga datum 2010:
Titta på anslagstavlan då och då
för mer information!
Vårstädning, söndag 2 maj kl. 10.30
Årsmöte, söndag 20 juni kl. 12.00
Strandkampen lör. 17 juli 12.00-16.00

Tennis, onsdag 21 juli

Golftävlingen Vassbäcks Open
torsdagen 22 juli 

Vassbäckstriathlon, fredag 23 juli 
Strandfest, lördag 24 juli
Städdag, söndag 12 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 
krafter raserar. Under 2009 har vi byggt en 
ny badbrygga med vågbrytare och inköpt en 
stor grill till badplatsen, vilken alla med-
lemmar i badföreningen kan använda.  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

Varför blev det Vassbäck?

Kallaste vintern sedan 1987!

Familjen Bengtsson - Nibble förklarar i en intervju på sidan 3

Vad gör då Vassbäcksborna nyårsafton ? - Se reportage på sidan 3



Namn, ålder
Peter Esaiasson, fyller drygt 50 mitt i juli 
under Almedalsveckan.

Familjuppgifter
Sambo med Elna och med Vera 15 och Teo 12.

Var bor du på vintern?
Centrala Göteborg.

Vad jobbar du med?
Professor i statsvetenskap, Göteborgs
universitet.

Vilka uppgifter har du på valdagen/natten?
Jag sitter med som expertkommentator i TV4:s 
valvaka, där jag varit med om svenska och 
amerikanska val sedan 1992 (Bill Clintons 
första seger).

Varför sommarboende i Vassbäck?
Lång tradition i familjen att bo i Åsa. Det 
blev för trångt med tre familjer i mammas och 
pappas hus på andra sidan vägen så vi klippte 
till med det lilla gula huset bakom den enorma 
granhäcken på Näsbergsvägen 83.

Hur länge har du haft anknytning till 
Vassbäck?
Sedan 50-talet då min moster och morbror 
byggde på Lilla Höjdvägen.

Vad är bäst med att bo i Vassbäck?
Närheten till havet och alla trevliga männis-
kor. Och så tennisbanan, vi vill gärna ha fler 
andelsägare (billigt och roligt nöje)!

Varför kör du på den gamla damcykeln i 
Triatlonloppet?
Jag inbillar mig att en stark vilja skall vinna 
över teknikfreakarna. Jag spelar tennis med ett 
Donnay träracket också. Men det kostar.

Är du en kol- eller gasgrillare?
Kol, sju dagar i veckan (se ovan). 

Motorbåt eller segelbåt?
Förra sommaren blev det mest rodd (motorn 
krånglade).

IFK, GAIS eller ÖIS? Kanske din kollega 
boråsaren Sören Holmberg fått dig att heja 
på Elfsborg?
Jag och Teo har årskort på Blåvitts matcher.
Nu när de svåra åren verkar vara över är det 
bara att njuta.

Strandvärdar 2010

Karin Hammarkvist och Vera Esaiasson 

År 2010 är det två strandvärdar i Vassbäck då 
de delar på uppgifterna. Flickorna heter Vera 
Esaiasson och Karin Hammarkvist. Deras upp-
gift är att se till att badstranden och bryggorna 
är badvänliga. De tar bort tång och stenar, 
plockar skräp, hissar flaggor och ser till att det 
finns toalettpapper bland annat. De behöver 
ibland hjälp från vuxna med att avvisa de som 
cyklar och åker moped på badplatsen. De rap-
porterar till badföreningens Elisabeth Wendels.

Vi önskar flickorna lycka till.

Vassbäcksbladet är nyfiken på varför en av våra 
badgäster, Peter Esaiasson dyker upp i TV-rutan när 
det är valår?

Gösta Gustafsson
Vassbäcksklippan 2009
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Hur var det att ta emot Vassbäcksklippan?
Att få Vassbäcksklippan var givetvis en stor 
ära, men också en stor överraskning och 
förvånande, skulle jag få klippan och varför? 
Men inte skulle väl jag ifrågasätta utdelarens 
goda omdöme, så nu känns det som en trevlig 
uppskattning.

Hur ser din bakgrund ut?
Ragnhild och jag är båda födda och uppväxta 
i sjuhäradsbygden. De senaste 25 åren, före 
min pensionering 2002, har jag arbetat med 
ekonomi och finans inom shipping. Arbets-
platsen har varit Göteborg, men vi har bott i 
Kungsbacka från 1968 och tills vi flyttade till 
Vassbäck 1994. 

Hur kom du i kontakt med Vassbäck?
Vi har haft anknytning till Vassbäck sedan 
tidigt 70-tal. Först som badgäster och så 
småningom som fritidshusägare. I början av 
70-talet fick vi möjlighet att köpa tomt vid 
Nyléns väg där vi så småningom byggde vårt 
fritidshus och där vi tillbringat många härliga 
somrar med barnen Kristina och Marcus samt 
barnbarn. Inte att förglömma den fyrbenta 
familjemedlemmen Zolo.

Vad gör du i Vassbäcks badförening
Badföreningen har alltid legat mig varmt 
om hjärtat. 82-86 var jag ordförande och när 
Calle ringde för något år sedan och erbjöd 
kassörskapet var det inte svårt att tacka ja. Så 
nu ingår jag åter i den kreativa styrelsekret-
sen. Sedan ett år tillbaka är jag även kassör i 
Brygga II. En intressant händelse i badfören-
ingen var initiativet till bastuprojektet där jag 
fick förmånen att medverka i planeringsgrup-
pen och sedermera i styrelsen. 

Har Vassbäck förändrats sedan du flyttade hit?
Ja, förändringen har varit omfattande. Den 
viktigaste händelsen för utvecklingen har varit 
VA-saneringen i början av 2000-talet. Den 
kom till efter många kontakter med kommunen 
om olika VA-lösningar men mynnade ut i en 
traditionell VA-sanering. Nu så här i efterhand 
tror jag de flesta inser betydelsen av sanering-
en, kanske främst ur närmiljösynpunkt.

Vad är det bästa med Vassbäck?
Hade frågan kommit upp för 25 år sedan skulle 
nog svaret ha blivit: de fina baden på klippor 
eller sand och lättheten att någon fin sommar-
dag ta sig ut till öarna. Nu uppskattar vi kanske 
mer hela halvön, vår trädgård, promenaderna i 
området med den lantliga infrastrukturen, men 
främst kanske de fina sociala kontakterna, bl.a. 
via föreningarna och bastun. 



Intervju med
Peter Bengtsson och
Ulrika Nibble
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Vassbäcksbladet är lite nyfikna på de som är 
relativt nyinflyttade i Vassbäck och vad som 
lockade dem att bosätta sig här. Där för frå-
gade vi Peter Bengtsson och Ulrika Nibble på 
Freadalsvägen om vi kunde få några svar.

När flyttade ni hit och vilka är ni i familjen?
Peter och Ulrika flyttade till Vassbäck från 
Göteborg 2004, bara några månader efter att 
Leon föddes. Tuva var då två år gammal. 

Varför blev det just Vassbäck?
Vi hade väl egentligen inte tänkt flytta riktigt 
så långt från Göteborg, men när vi blev visade 
huset på Freadalsvägen kunde vi inte motstå. 
Framförallt läget med närheten till havet var 
lockande. Sedan dess har vi fått ytterligare en 
medlem i familjen, Viggo, som föddes 2008. 

Vad jobbar ni med?
Nu har både Peter och Ulrika etablerat oss 
i Varberg. Ulrika med egen tandläkarprak-
tik, och Peter som narkosläkare på Varbergs 
sjukhus. 

Fritidsintressen finns har vi förstått, kan ni 
utveckla?
Det blir inte mycket tid över mellan jobb 
och familj, men Peter försöker att få tiden att 
räcka till för att bygga och paddla kajaker. 
Paddelturerna brukar bestå av två till tretim-
marspass runt Vendelsö, men ett par turer till 
Nidingen har det också blivit. Ulrika lyckas få 
tiden att räcka till med både yoga, innebandy 
och ukulele. Även Peter försöker av och till 
att uppehålla ett musikintresse av och till. Vi 
har fått låna en båtplats i Vassbäck de senaste 
två åren och har där en liten styrpulpetsbåt, så 
på sommarhalvåret försöker vi komma ut på 
havet med hela familjen.

Vad är annars bäst med just Vassbäck?
Något vi uppskattar väldigt mycket i Vassbäck 
är förstås bastun, även om tiden inte alltid 
räcker till.  

Vassbäcksbladet tackar för intervjun och hop-
pas att vi får höra lite gitarr och ukelele på 
våra sammankomster framöver.

Tennis i Vassbäck
Vassbäck har två asfalterade tennisbanor ute 
vid Bollebygdsvägen. Man kan via ett med-
lemskap i föreningen spela tennis. Det anord-
nas träningsgrupper för nybörjare och diverse 
turneringar. Passa på att njuta av lite tennis i 
sommar. Kuggaviken/Vassbäcks tennisklubb 
(KVTK) öppnar sina fina tennisbanor och väl-
komnar alla kuggaviksbor och vassbäcksbor 
för fritt spel onsdagen 21 juli. Från kl.18 körs 
blixtturneringar efter intresse.

Botanisk vandring i 
Vassbäck
Välkommen till en guidad vandring bland 
strandgossar och blyga violer. 
På självaste Mors dag kommer Ulla Åshede 
från Vallda att leda oss runt i Vassbäck med 
omnejd och berätta om de blommor och örter 
som härdar ut i det karga landskapet. 
Ulla är lärare men hon har också i tjugo års 
tid frilansat på tidningen  Norra Halland där 
hon berättat om djur och natur. Hon leder även 
guidade turer i Västkuststiftelsens regi. 
Under vandringen kommer vi att få lära oss 
namnen på blommor och örter som trivs och 
frodas i bergskrevor och strandkanter och bli 
förvånade över allt som de kan användas till. 
Välkommen! 

När: Den 30 maj  klockan 10.00
Hur länge: ca två timmar
Var: Vi ses nere vid badhytten
Kostnad: 40kronor
Ta med ett öppet sinne, kaffetermos och 
kamera
Deltagarantalet är begränsat så anmäl dig 
senast den 15 maj till Helena Heijdenberg
Tel. Helena Heijdenberg  0707 85 44 48
helena.heijdenberg@educ.goteborg.se 

De senaste åren har det byggts upp en tradi-
tion att fira nyår tillsammans nere vid stranden. 
Kanske inte vid tolvslaget på kvällen, men 12 
timmar tidigare. Vi grillar korvar och dricker 
värmande drycker, av skilda slag. När 2009 var 
i sina sista skälvande timmar samlades ett 50-
tal vassbäcksbor för kallt men soligt umgänge.

Nu slog inte vargavintern till ordentligt innan 
nyår, men de som känner till sin historia har inte 
sett en så kall vinter sedan 1987.

Nyår i Vassbäck

Med röda kinder och näsor dricks det glögg i 
kylan

Barnen leker vid stranden oavsett årstid

Trubaduren Mats Rösell
Vassbäcks badförening hade ifjol turen att hitta 
en mycket bra trubadur till strandfesten. Han 
heter Mats Rösell och bor i Värobacka. Mats 
spelade både egna låter och covers kvällen 
lång och till publikens jubel och applåder. Han 
har spelat utomlands i många år men skriver 
på eget material som han uppträder med. Mats 
gillade att spela för oss och vi har arrangerat 
honom för strandfesten 2010.

Grillen
Vassbäck fick en ny grill som invigdes vid 
årsmötet.

Yoga
Om vi har tur så får vi även denna sommar 
utöva yoga lett av Ingela Svahlin. Det är en 
aktivitet som alla kan vara med på och som 
mjukar upp våra styva lemmar. Uppslutningen 
på hennes pass är god och en perfekt start 
på dagen. Om det regnar så ställs dock den 
dagens yoga in.



Vårstädningen 2009
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Det är mycket som skall tas fram, fixas till och 
ses över. Bryggorna skall upp på sina lemmar, 
ofta skall de lagas, trampolinen är i utsatt läge 
och det är mycket underhåll som skall till.
Tång skall krattas upp och forslas bort och ste-
narna skall bort från badviken, så man inte slår 
i tårna när man badar. Jobbigt? Inte det minsta, 
arbetslagen brukar ha väldigt kul under Calles, 
Bengts och Peters ledning.

1. Sommargäst eller permanentboende?

2. Vad är bäst med sommaren?

3. Vad är bäst med att vara i Vassbäck på 
 sommaren?

4. Brukar du vara med på de aktiviteter som  
 Vassbäcks badförening anordnar?

5. Vilken är bäst och varför?

6. Vad är bäst, cykla till Rogelund, bada,  
 fiska krabbor eller annat?

7. Om du fick önska något vid mer vid 
 stranden, vad skulle det vara?

1. Sommargäst.
2. Typ va i Åsa och åka båt till en ö och sola  
 och bada eller shoppa med kompisar.
3. Man kan sola , bada , hoppa från bryggan,  
 fiska krabbor, strand fester och tävlingar.
4. Allt, strandfest, strandkamp, triathlon.
5. Strandfest för det är kul.
6. Allt!!!
7. Att man skulle kunna köpa godis och glass  
 vid stranden.

Namn:
Josefin Svefors

Ålder:
11 år

1. Sommargäst.
2. Träffa släkten, gå barfota och bara softa,  
 bada.
3. Få bada vid klipporna och vid bryggorna,  
 leka med mina kompisar.
4. Strandfest, strandkamp, inte triathlon.
5. Strandfest för det är kul att med att träffas  
 så många på en gång.
6. Allting, kanske mest bada!
7. Att man skulle kunna köpa godis och glass  
 vid stranden.

Namn:
Kajsa Sund

Ålder:
10 år

1. Sommargäst.
2. Fiska krabbor.
3. Strandfest, sparka fotboll i Kuggaviken,  
 fiska krabbor.
4. Strandfest, strandkamp, triatlon. 
5. Strandfest för det är kul att köpa lotter.
6. Allting, kanske inte bada då !!!
7. Att man skulle kunna köpa godis och glass  
 vid stranden.

Namn:
Oskar Sund

Ålder:
7 år

1. Sommargäst.
2. Spela fotboll.
3. Vara med kompisarna Oskar och Vilhelm,  
 Strandfest, sparka fotboll i Kuggaviken,  
 fiska krabbor.
4. Strandfest, strandkamp, triatlon.
5. Fotbollsmatchen mot Kuggavik.
6. Spela fotboll så klart.
7. Volleybollnät med sandplan.

Namn:
Alexander Svefors

Ålder:
13 år

1. Sommargäst.
2. Man kan bada och spela fotboll och cykla.
3. Att ha ett så fint område att vara i, klippor  
 och öar att åka till och sådant. Strandfest,  
 sparka fotboll i Kuggaviken, fiska krabbor
4. Strandfesten och strandkamp mot 
 Kuggavik.
5. Strandkampen mot Kuggaviken.
6. Cykla till Rogelund, får då blir det godis  
 och glass.
7. Det är bra som det är.

Namn:
William Svefors

Ålder:
8 år

1. Permanentbonde.
2. Fiska krabbor.
3. Vara med kompisarna Hannes, Samuel och  
 Johan, fiska krabbor.
4. Strandfesten.
5. Strandfesten, kul när det är fest.
6. Fiska krabbor och ha krabbrace.
7. Kommer inte på något.

Namn:
Hugo Laring

Ålder:
4 år

Barnen i Vassbäck svarar på 7 frågor

Peter Raidla med vinkelslipen i högsta hugg

En av Vassbäcks unika föremål är vår emi-
nenta trampolin, som kräver underhåll

Detta är inte curlingdamer utan Margareta 
Jarlengrip, Kerstin Sörstedt och Barbro Sve-
fors som är i krattartagen på städdagen



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 2009

Den årliga strandkampen mellan Vassbäck och 
Kuggaviken är numera etablerad. Det är ren 
folkfest när deltagare och publik träffas för lite 
tävlingar föreningarna emellan. För tredje året 
i rad vann Kuggaviken sammanlagt, men det är 
strid i varje deltävling.

Vassbäck måste försöka bli bättre, yngre än 
svårt att bli, kanske kommer några grenar att 
ändras eller utvecklas för att det skall bli mer 
spännande.

Men det som ändå är viktigast lyckas vi alla 
med, nämligen att ha trevligt tillsammans.
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Boulelagen håller i sina kulor. Närmast lillen 
gäller, de verkar ha närmast kul

Våra flickor bjöd på dragshow

Ungdomarna drar stora lass, och var det enda 
lag som vann på den torra delen av planen

Härliga ungdomar vi har i Vassbäck

Herrlaget kämpade på rejält stöttade av fiber-
rik kost och publik

Åter vann Kuggaviken vandringspriset som de 
nu fått för evigt

Kuggaviken har alltid duktiga damer men det är väl ändå något visst med Vassbäcksflickorna

Vassbäcks lag består av många och erfarna 
fotbollspelare. Kuggavikslaget bestod av yngre 
och aktiva spelare

De allra yngsta fotbollslagen på bild

De något äldre spelade bra och jämt

Tjejerna såg ut att ha skoj tillsammans

Emma, Josefine och Kajsa tycker inte om maneter

Sommarlov i Vassbäck

Barnen Johansson har lärt sig beteenden från 
pappa Urban



Vassbäck Open 2009
2009 års tävling hölls som vanligt på Sjögärde 
GK, som på utsatt dag visade sig på sin allra 
blötaste sida. Vi hade inte ens släppt iväg alla 
startande innan det flaggades för att banan var 
i ospelbart skick. En makalös störtskur hade 
ödelagt chanser till spel. Dagen efter gjordes 
ett nytt försök, vilket gynnade främst segrarna 
Kristian Lindaur och Rolf Lind.

De har nu glädjen att få arrangera 2010 års täv-
ling, där vi hoppas på bra väder. Jonas Svefors 
kunde slå bollen långt och Elisabeth Wendels 
var duktig på att träffa nära hål 6 på första 
slaget. Lång fram i slutställningen kom också 
Björe Jarlengrip i par med Bertil Samuelsson 
samt Leif Ohlsson med Stefan Gudmundsson. 

Triathlon 2009
Vassbäcksklassikern är en 10-dels triatlon med 
cykling, löpning och avslutningsvis simning, en 
klass för de yngre och en för de äldre. Tanken 
är att alla skall tävla i sin egen takt och efter 
förmåga, men det är klart, några vill alltid testa 
sina gränser. Kaffe, saft, bulle och diplom får de 
som deltagit och de brukar vara ett 50-tal totalt.

Lite ofint så tog arrangören själv kommandot i 
loppet och kunde segra efter många års fatala 
misslyckanden med punkteringar på cykel och 
bristningar i benmuskulatur. Man skall aldrig 
ge upp och passa på när tidigare segrare inte 
deltager.
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Björne och Bertil blev kompisar

Elisabeth Wendels är pricksäker

Topp 3 i damklassen

De yngre på startplats

Årets triathlondeltagare. Man kan konstatera att solens strålar tar olika hårt

Topp 3 i herrklassen pustar ut och drar in 
magarna

Några yngre efter målgång

Jonas Svefors slår långt

Kristian och Rolf vann partävlingen

Leif och Stefan var högt placerade i resultat-
listan



Strandfesten  2009
Vi var mycket oroliga då en störtskur drog in 
från havet just när strandfestkommittén satte 
upp alla attribut innan festen, ett tag var tanken 
att ställa in. Men som en skänk från ovan drog 
plötsligt molnen bort och solen tittade fram inn-
an första gästen kom. Festen kunde genomföras 
på sedvanligt manér och till allas glädje.

Lotter, tipspromenad, grillning, allsång och 
trubadur är fasta och trevliga inslag. Vassbäcks-
bladet tackar arrangörskommittén och hoppas 
på en upprepning 2010.
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Lottakåren gör som vanligt ett bra jobb

familjen Svahlin insuper atmosfär bl.a.

Strandfesten lockar även tyska turister. Edgar har 
besökt familjen Svefors regelbundet sedan 1971

Seth Lennartssson kontrollerar att köttets yta 
blir lika brun som han är själv

  

Grattis
Vassbäck

Ni erbjuds

25% rabatt på Flügger

Gäller hela vårt lagerförda sortiment
mot uppvisande av denna annons

(på ordinarie butikspris)

      

     Nygatan 17, Kungsbacka       Monarkvägen, Varberg
     (vid systembolaget)       (mitt emot hajen)

     Tel: 0300-333 20       Tel: 0340-101 70

     Öppet: Vard. 7-18, Lörd. 10-14    Öppet: Vard. 7-18, Lörd. 9-13

Välkommen!
Niang & Leif I Leif ’s Ryggskola    

0340-65 10 69 I 0707-54 04 24 I Motellet, Åsa

Ett eget hus
i Åsa?

Drömmer du om ett hus byggt helt efter din 
egen stil där du får sätta din personliga prägel? 
Ett eget hus som inte känns som någon annans. 
Då kanske Varbergshus är rätt för dig. Vi bygger 
bara i lösvirke utan modulhusens begränsningar 

– allt för att du ska kunna få ditt eget hus,  
i Åsa eller någon annanstans. 

 
Kontakta din lokala säljare 

telefon 0340-66 64 70.

www.varbergshus.se



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 0707-85 44 48 helena.heijdenberg@educ.goteborg.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 / 0768 – 46 78 92 urban1j@gmail.com

”Funderingar i Vassbäck”

/ Calle Hagman Ordförande

Hej govänner!
Det känns nästan lite förmätet att tala om dåligt 
väder och att vi varit utsatta för värre natur-
krafter i Vassbäck än vanligt, när man läser om 
förödelser lite varstans i världen och då detta 
skrivs nås vi av budet, att flera hundra tusen 
personer omkommit i jordbävningen på Haiti.
Det blir liksom då Hasse o Tage fällde sitt be-
römda uttalande i en sketch: ”Snacka om spik 
i foten. Under franska revolutionen, då man 
högg huvudet av adeln på löpande band, skulle 
de varit mycket glada om de bara haft en spik 
i  foten”. 
De menade med det att man inte skall klaga 
– det finns alltid några som har det värre. Jag 
skall inte klaga och hoppas Ni stöttat akuthjäl-
pen på Haiti rejält, men hoppas också Ni har 
några pengar kvar, att stötta vår fortsatta ut-
veckling av badplatsen i Vassbäck.
Vi hade en mycket trevlig sommarsäsong 2009, 
med periodvis bra väder och lyckade evene-
mang med många deltagare under vår Vass-
bäcksvecka, även om vädrets makter då spelade 
oss en del spratt.
Högvatten o stormar var dock åter ”svåra” mot 
våra anläggningar och bl.a. har betongen gått 
sönder en del på badbryggan och den stora flot-
ten slet sig och ligger nu och vilar sig på Måsön 
över vintern.
Vi planerar att lägga fast den framför och all-
deles intill badbryggan, varvid vi tror att den 
kommer mer till användning och förhoppnings-
vis blir mer skyddad från stormarnas påverkan. 
Vi planerar också att under vårvintern förlänga 
vågbrytaren lite, för att om möjligt skydda 
bryggorna lite bättre.
Styrelsen har också beslutat 
att bygga en ny ”krabbhylla” 
lite närmre vattenytan i jämte 
badbryggan, så de allra minsta 
i Vassbäck lättare skall kunna 
utföra sin favoritsyssel- 
sättning ”krabbfiske”.

1-års medlemskap 4500:-
Inga krav på att köpa spelrätt det första året om du är medlem hos oss.

0:- i registreringsavgift för en spelrätt!
Just nu är marknadspriset attraktivt för att köpa spelrätt i Sjögärde GK.

Vi har dessutom slopat registreringsavgiften (förr 3500:-) för att göra det extra gynnsamt.

www.sjogarde.se      0340-65 78 60

ANNONSKORREKTUR
Till:
Att:
Fax:
Mail:
Datum:

Lasses Entreprenad AB
Lars Gustavsson

info@lassesentreprenad.se
10-02-18

Hulda Mellgrens gata 7
421 32 Västra Frölunda
Tel. 031-87 35 00
Fax 031-87 35 60
material@naringslivsspegeln.se

Vänligen Annonsredaktionen 

Observera att detta endast är ett annonskorrektur. Artikelkorrektur kommer separat.

Deadline för korrigering:
Hör vi inget från Er betraktar vi korrekturet som godkänt.
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Lasses Entreprenad
Tel. 0708-66 21 80
Solrydsvägen 313 · 430 30 Frillesås
info@lassesentreprenad.se

All slags grävarbeten utförs

Lasses Entreprenad AB

Så här såg annonsen ut när den var med 2006. Skall logon se ut så 
med en ”snirklig stil” eller som på visitkortet med en rakare stil?


