
Viktiga datum 2014:

Titta på anslagstavlan då och då
för mer information!

Vårstädning, söndag 20 april kl. 10.30

Årsmöte, söndag 22 juni 12.00

Vassbäcks boulemästerskap 23 juli

Golftävlingen Vassbäcks Open
torsdagen 24 juli, Sjögärde GK 

Vassbäckstriathlon, fredag 25 juli 

Strandfest, lördag 26 juli

Höststäddag, söndag 14 september kl. 10.30

Vassbäcks badförening
Vassbäcks Badförening är en ideell förening 
som skall främja bad- och strandliv i Vass-
bäcksviken.

Badföreningen sköter om badstranden, bad-
piren, alla badbryggor, badflottar och tram-
polinen. Föreningen tillhandahåller bänkarna 
på badberget samt räddningsutrustning och 
skötselredskap. För sophämtningen och toa-
letterna ansvarar Kungsbacka kommun. 

Arbetet inom badföreningen är helt ideellt. 
Medlemsavgiften, som är vår enda inkomst-
källa, är på minst 300 kronor. Den som så 
önskar får gärna stödja föreningen med 
en högre summa. Det är det många som 
gör. Varje år lagar vi eller ersätter det 
som naturens krafter raserar. Låt oss hjäl-
pas åt med att skapa en trevlig badmiljö! 
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 eller 
vandalisering, speciellt på vår räddnings- 
utrustning!

Styrelsen

På sommaren har Vassbäck 
aktiviteter som passar alla. 
Strandfest, yoga, boule och 
triathlon är några av våra 
mest populära!



När detta skrivs i början av mars så upple-
ver vi de första stapplande stegen för årets 
vår. Klarblå himmel, 10 grader i skuggan 
och fortfarande lite blåsigt, men ändå vår i 
luften Strandskatorna väsnas sedan någon 
vecka nere i viken och övriga fåglars ökande 
kvitter ger helt klart en föraning om ytterli-
gare en vår i Vassbäck. Vad jag hört så har vi 
just nu den varmaste marsmånaden i Sverige 
på 50 år. Jag noterar också att många som-
marboende i Vassbäck tagit tillfället i akt att 
kolla upp läget vid stugan och också tagit de 
första tagen med krattan. Själv har jag och 
hustrun hjälpts åt att i 11:e timmen tukta en 
del träd som genom sin rikliga tillväxt verkar 
anse att ”the sky is the limit”.

Den senaste vintern har på ett sätt varit 
skonsam, då det inte varit någon vidare kyla, 
snö eller is, men samtidigt har det ideliga 
regnandet och alla stormarna frestat på oss 
åretruntboendes tålamod. Det har mest rört 
sig om att hålla sig inomhus och ladda bat-
terierna inför superåret 2014. Nog om det 
– nu ser vi framåt och hoppas att vi även i 
år skall få en sådan där underbart lång och 
varm sommar, som också varar nästan hela 
hösten, som förra årets gjorde. En sommar 
med många tillfällen till sköna bad, mycket 
solbadande och en mängd trevliga sociala 
kontakter i vårt underbara Vassbäcksom-
råde.

Som tur är så har inte alla i Vassbäck legat på 
latsidan och vilat sig i form, utan både sty-
relsen i badföreningen och den arbetsgrupp 
som vårt årsmöte utsåg för att jobba vidare 
med hur vår badplats skall utvecklas de 
kommande åren, har jobbat hårt för er skull. 
De har också presenterat ett förslag till en 
förbättring av badmöjligheterna för besökare 
i alla åldrar. Vid vårens arbetsdag på stran-
den på årets Påskdag den 20 april, då läm-

marna på båt- och badbryggor och andra 
”lösa” delar på stranden skall placeras ut, 
kommer vi att ha ett extra medlemsmöte om 
badplatsen i Vassbäck, där alla får möjlighet 
att diskutera deras förslag, som presenteras 
på sidan 4 här i bladet.

Efter deras arbete har frågan också väckts om 
att utreda möjligheten till att även ge de med 
fysiska handikapp en möjlighet till ett dopp 
i Vassbäck. Det är en fråga vi får ta med oss 
och utreda vidare framöver.

Jag vet att det kan finnas olika syn på hur 
vår badplats skall utvecklas eller om den 
helt enkelt inte skall utvecklas alls, utan är 
bra som den är. Det finns ingen åsikt som är 
rätt eller fel i detta ämne. Man kan och får 
tycka olika. Jag vill bara framhålla att vi bara 
är satta att förvalta just vår plats på jorden 
efter bästa förmåga. Det vi utreder ochpla-
nerar för vid badplatsen i Vassbäck för nu är 
inte för oss som är lite äldre idag. Utan det 
är för alla de unga vuxna, medelålders och 
deras barn, som nu blivit Vassbäcksbor, som 
de bästa möjliga besluten måste tas. I min 
värld måste deras ståndpunkter väga tungt, 
för det är de som skall förverkliga och ”leva 
med” de beslut vi tillsammans fattar. Oav-
sett vilken riktning vi medlemmar pekar ut 
för de närmsta åren i Vassbäck, så måste vi 
fortsätta med att lägga ekonomiska resurser 
och en hel del ideella arbetstimmar på att 
underhålla och förhoppningsvis utveckla vår 
fina badplats.  Vi hoppas ni även framöver 
skall stötta vår förening ekonomiskt och våra 
aktiviteter med er närvaro lika generöst som 
tidigare år. Kungsbacka kommun har tidi-
gare stött våra strävanden ekonomiskt flera 
gånger, men det är inget vi kan räkna med, 
då vi fattar våra beslut. Vi får som skrivits 
ovan tillfälle att diskutera dessa frågor vidare 
under våren.

Även i detta Vassbäcksblad blir ni informe-
rade om vad som hände under förra året och 
det finns också information om vilka akti-
viteter som planeras för 2014. Som vanligt 
så är ni alla välkomna att kontakta mig eller 
någon annan i styrelsen om det är något ni 
undrar över.

Till sist vill jag bara avsluta med en liten re-
flektion om alla nya ord vi begåvats med vid 
det senaste årsskiftet, vilket jag läste om i ett 
annat sammanhang. Några av de nya ord, 
som använts mycket senaste året, är t.ex. sel-
fie istället för självporträtt och bitcoin, som 
är namnet på den nya digitala valutan, vi för-
väntas satsa våra pengar i för sekundsnabba  
pengatransaktioner framöver. För min del 
behövs det nog inte så många nya ord, även 
om det naturligtvis är en utveckling ingen 
kan stoppa. 

Jag saknar emellertid flera ord, som borde 
användas lite oftare t.ex. givmildhet, vän-
skap, kamrater, hänsyn, respekt och tillit. 
Visserligen gamla ord, som var vanligare un-
der förra seklet, men med en alltid lika stor 
aktualitet.

 Tiden går men Vassbäck består!

 Vassbäck – vår plats på jorden
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Funderingar i Vassbäck -  Vår plats på jorden

Föreningens plusgirokonto: 4 34 78  - 7. Betala gärna direkt, helst före 30 april. Viktigt!!!
Årsavgiften är minst 300 kr (Se texten till vänster på 1:a sidan) Var snäll och maila de uppgifter som efterfrågas 

till på blanketten ovan till vår medlemsansvariga Marita Gilljam på marita.gilljam@gmail.com

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!

Calle Hagman 
Ordförande i Vassbäcks Badförening
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Vassbäcksklippan 2013

Grattis Urban! Det har redan gått mer än ett 
halvår sedan du fick den fina utmärkelsen 
men du kommer väl ihåg motiveringen? 

Ja, jag antar att det var för mina uppdrag, ar-
betet i styrelsen och alla praktiska uppdrag. 
Men jag tycker att det är ett roligt arbete att 
vara med och utveckla vår vik för framtiden.

Du har ju en lång historia med Vassbäck och 
har bott här sedan du varpå krypstadiet.

Jag var bara några månader gammal som-
maren 1970. Då bodde vi hela familjen, 
mamma Eivy, pappa Lennart, bror Christer 
mormor Hillevi och morfar Gunnar i en liten 
stuga på 50 kvadrat. Där bodde också Rita 
och Bernt från Berlin som familjen tog hand 
om i flera år för att de skulle få tillgång till 
frisk luft och salta bad. Att de inte gick var-
ann på nerverna berodde säkert på att Eivy 
och  Lennart  flyttade ut i uthuset medan vi 
andra sov inne i stugan.
   Somrarna i Åsa bestod av en räcka händel-
serika dagar. Christer och kompisarna och 

jag  badade, spelade fotboll på Kuggavikens 
plan, lekte dunke och gömme, tältade, nal-
lade jordgubbar och seglade med Lill-tris-
sen. Ibland roade vi oss med att kasta syst-
rarna Saki i sjön från badflotten. När vi blev 
lite äldre åkte vi vattenskidor nere i viken. 
Och regnade det fanns det alltid kortspel att 
ta till. 
Andra minnen var bollkickandet på Sunds 
plan, saftkalasen och grillningen under 
vackra sommarkvällar. Vad vi grillade? Alltid 
korv.

Du är ju lillebror. Drog ni jämnt, du och 
Christer? 

Det hände väl att vi slogs någon gång men 
för det mesta hängde vi ihop.  

Hur har Vassbäck förändrats genom åren?

Husen har visserligen blivit både större och 
fler och allt fler bosätter sig här permanent 
men det är fortfarande lugnt och känslan av 
naturområde är kvar. Det doftar tång och vi 
kan höra vågorna  klucka. Många villor nu, 
men inget typiskt villaområde.

Hur kom det sig att du och din familj slog 
sig ner här i Åsa för gott?

Vi ville bo här på grund av lugnet och när-
heten till havet. Ett av mina stora intressen är 
ju fiske och jag behöver inte ta många steg 
för att komma ner till båten och ut på havet.
Här jag också en stor vänskapskrets och 
grannsämjan är god. Åsa är en expansiv 
kommun och nu när pendelstationen är här 
ökar kommunikationerna med de närliggan-
de städerna ännu mer.
    Vassbäck är en idealisk uppväxtplats för 
barnen. Det är riskfritt att släppa ut dem när 
de vill leka -det finns ju knappt några bilar - 

och de har flera kamrater i husen här intill. 
Skolorna är utmärkta och om de vill idrotta 
så finns det både lokaler och föreningar som 
tar hand om dem. Vi har fotboll, badminton 
och innebandy och pingis är riktigt stort här 
i norra Halland. 

Till sist. Hur skulle du vilja att Åsa ser ut om 
några år.

Det börjar bli nog med hus här i Vassbäck 
nu så jag ser helst att det inte blir någon för-
tätning. Det vore synd om åkern mittemot 
Freadal blev bebyggd med massor av radhus 
till exempel. Men det viktigaste av allt är 
ändå att bevara allt det som är så fint här i 
Vassbäck. 

Det var Urban Johansson som fick 2013 års Vassbäcksklippa.

Boka en undersökning hos oss nu, du får 200 kr rabatt!

TELEFON 0340-178 11
VÄSTRA VALLGATAN 2, VARBERG

ÖPPET VARDAGAR 

Passa på att boka din årliga undersökning nu och spara  
pengar. Vi erbjuder kompetent, trygg och prisvärd tand- 
vård för hela familjen. Vår välutrustade klinik ligger mitt  
i hjärtat av Varberg, på bekvämt promenadavstånd från  
både P-hus, buss- och tågstation. 
 Varmt välkommen till oss på Centrumtandläkarna!

WWW.CENTRUMTANDLÄKARNA.SEERBJUDANDET GÄLLER T O M 30/9 2013

En blivande klippa, Urban Johansson.

Alla har vi varit små. Urban till höger, Jes-
per Svefors i vagnen, Christer Johansson och 
Carl-Johan Heijdenberg sitter i sandlådan.

Många unga Vassbäcksbarn på saftkalas. 
Från vänster: Jonna Ekström, Jonas Svefors, 
Jesper Svefors, Malin, Amina, Martin Anders-
son, Peter Wollbrandt, Carl-Johan Heijden-
berg, Christer Johansson, Urban Johansson 
och Rita.
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Planer för Vassbäcks bad och båtliv
Att vind och vatten kan ha enorma krafter 
har vi år efter år fått känna av i Vassbäck. 
Trampolinen är trasig, och betongbryggan 
behöver repareras igen. Förbättringsprojekt 
har gjorts i omgångar men tyvärr inte alltid 
fallit så väl ut. Flytbryggan som skaffades för 
tre år sedan fungerade utmärkt under en kort 
tid innan den vattenfylldes, sjönk och blev 
till stort besvär och en stor kostnad för den 
lilla tid den utnyttjades. Trampolinen tas av 
stormen alldeles för ofta och platsen för den 
är inte heller bra av säkerhetsskäl med hala 
klippor, varierande vattendjup och stenbot-
ten där man inte vet hur stenarna flyttat sig 
efter stormarna. Den lilla barnbadstranden 
innanför stenbryggan blir allt mer dyig trots 
att vi krattar tång och försöker hålla rent. 

Därför tillsattes en arbetsgrupp vid förra års-
mötet. Uppgiften var att arbeta fram ett för-
slag på hållbara lösningar som gör Vassbäck 
till en attraktiv badplats med någonting för 

alla åldersgrupper. Redan i somras gjordes 
en satsning på de lite större barnen med en 
uppskattad badflotte, förankrad på lagom 
simavstånd från stenbryggan. 

Arbetsgruppen vill som nästa projekt priori-
tera bättre badstrand för de riktigt små bar-
nen. Betongbryggan måste lagas och ”bar-
fota-vänligare” ytskikt läggas på. I samband 
med detta arbete, som måste göras i vår, 
kommer en tunnel att skapas genom betong-
bryggan invid sandstranden. På detta sätt 
kommer friskt vatten att strömma igenom 
och göra att botten förbättras. Betongbryg-
gan kommer även i fortsättningen att vara 
tillräckligt stark för att hålla för isättning av 
båtar. Förstärkning av vågbrytarskyddet ska 
göras med fler tunga stenar på utsidan av 
bryggan. Vi kommer samtidigt att passa på 
att höja upp och plana ut lite av marken mel-
lan boulebanan/gungorna och vattenbrynet. 
Syftet är att skapa en uppställningsplats för 

optimister och andra små båtar. 

Pålning 8 m ut från bryggan gjordes för någ-
ra år sedan. Den har hållit bra, stått emot 
stormar och fyllt sin funktion som vågbry-
tare för badare och båtar.  Samma erfaren-
het vad det gäller pålning och beständighet 
finns från andra ställen, i Frillesås t.ex. Där 
finns det ett litet avstånd mellan pålarna som 
gör att vattnet strömmar igenom och man får 
då inte den negativa inverkan på ”den skyd-
dade badplatsen” som en tät stenpir har. 

För att få en bättre, mer utbyggd och säkrare 
badplats har arbetsgruppen som förslag att 
förlänga pålningen 8 m, bygga en brygga på 
insidan av pålarna med 2-3 badtrappor och 
att allra längst ut sätta trampolinen. Detta 
förslag kommer att diskuteras på ett extra 
medlemsmöte under påsken. 

Arbetsgruppen och styrelsen genom
Marita Gilljam

 

 
 

 
 

Hagmans Tandvård
Åsa Stationsväg 3

Tel. 0340-65 65 50

	 Vi utför all slags tandvård och har även öppet kvällar
	 Har du tröttnat på dina missfärgade, slitna eller lappade tänder
 Vi är vana att lösa sådana problem
	 Vi har utökat och har numera en erfaren tandhygienist hos oss
 Läs mer om oss och se olika behandlingar som vi utför på
 www.callehagman.se
 Välkommen att kontakta
 oss för en undersökning

Gå in och gilla oss på facebook

 Hagmans Tandvård i Åsa och följ
 Calles blogg om olika tandvårdsfrågor
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Triatlon de yngre deltagarna



6

Triatlon vuxenklassen

Peder Myrvoll i mitten vann före Alexander 
Laring (tv) och Ulf Johansson (th).

I damklassen vann Jonna Ekström flankerad av 
Christina Fjordskär (tv) och Elin Sörstedt (th).

Den äldste deltagaren Leif ”Loket”Ohlsson. 
Vinnare av SM guld i fotboll 1961.

I damklassen vann Jonna Ekström flankerad av Den äldste deltagaren Leif ”Loket”Ohlsson.Peder Myrvoll i mitten vann före Alexander 
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Strandfesten
I den härliga sommarens kanske soligaste kvällar hade vi årets 
strandfest. Åter hade vi trubaduren David Miles som underhöll oss 
hela kvällen. Vår egen sångfågel Sara Ljunggren var sidekick med 
den äran. Lotterier, tipspromenad, grillat, gott att äta och dricka och 
inte minst samvaron grannar emellan gör strandfesten till en unik 
fest med rekordmånga deltagare. Som grädde på moset hade vi en 
uppskattad musikquiz i lottade lag. För en del var krabbfisket ändå 
viktigast.

7



8

Strandfesten
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Fiberrikt i Vassbäck
I skrivande stund har de första 15 fastig-
hetsägarna fått sin fibernätanslutning, och 
de kommande veckorna ska ytterligare 9 
fastigheter anslutas till Vassbäcks fibernät. 
Detta markerar början på slutet på en två år 
lång process av arbeten med anläggning och 
upphandling av utrustning och tjänster, där 
målet nu är att ta fibernätet i full drift med 
dessa 24 abonnenter under våren 2014!

Samtidigt arbetar vi med projektering av 
nästa etapp som innefattar utbyggnad av 
fibernätet längs hela Näsbergsvägen med 
bivägar, samt de yttre delarna av Svartnäs-
vägen och Vassbäcks Ängsväg. Det arbetet 
brådskar, då beläggningsarbeten längs stora 
delar av sträckningen ska genomföras redan 
efter påsk.

För fastighetsägare som berörs av utbyggna-
den kommer två alternativ erbjudas; alter-

nativ 1 innebär full anslutning till Internet 
med en kapacitet om 100 Megabit/sekund 
initialt, men med möjlighet till uppgradering 
till 1 Gigabit/sekund. Alternativ 2 innebär 
andel i den s.k. kanalisationsanläggningen, 
innebärande att man får ett tomrör fram till 
fastighetsgräns som möjliggör full anslutning 
vid senare tillfälle.

En preliminär projektering visar att genom 
att anlägga fibernätet i samband  med be-
läggningsarbetena, så kan kanalisationen 
troligen anläggas till en kostnad av ca 3 000 
kronor per fastighet, beräknat på 80% upp-
slutning bland berörda fastighetsägare. Full 
anslutning kostar i storleksordningen 12 000 
kronor till, dvs totalt ca 15 000 kr.

Fredrik Ljunggren

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.

26/2

ES

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?

All slag grävarbeten utförs
Lasses Entreprenad
Tel. 0708-66 21 80
Solrydsvägen 313
430 30 FRILLESÅS
info@lassesentreprenad.se

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

Arbetsdagen i 
Vassbäck
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Välkommen!
           Leif ’s Ryggskola    

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

Vassbäcks boulemästerskap
En av många soliga kvällar sommaren 2014 i 
Vassbäck hölls det första Boulemästerskapet. 
Alla kunde anmäla sig och så lottades man i 
lag två och två. Poäng till de närmaste kloten 
i varje omgång ledde fram till att de första 
segrarna blev Anders Härdner och Elisabeth 
Wendels. Calle Hagman och Peter Raidla 
kom på andra plats och på bronsplats kom 
Torbjörn Sund och Håkan Rietz (se bilder på 
framsidan).

De fick applåder från övriga deltagare och 
publik och det var ett roligt sätt att använda 
vår fina bouleplan. 

Nostalgiska
bilder

Av de som under 40-50-talen först började 
bygga sina fritidshus finns idag inte många 
kvar. Under 2013 avled en av de äldsta, 
Britta Billö. Hon var en av många i ett gäng 
som umgicks flitigt i Vassbäck under många 
år.
Äldst i den klanen är idag Ulla Sund som till 
hösten är 90 år. Även Ulla är med på denna 
bild, liksom Isa Nilsson, Ebon Andrén och 
Britta Billö.
På den mellersta bilden återges familjen 
Sunds hus på Åsa Aspväg, mitten 50-tal.
Understa bilden är från tidigt 60-tal med 
vackra båtar på den enda båtbryggan.



12

FÖR BRYGGOR SOM
HÅLLER I ALLA VÄDER!

Välkommen till
Lina & Johan

Hagmans Tandvård
Prästgatan 20, Varberg - 0340-177 20

En mottagning inom

Sommar-
bilder

  

Grattis
Vassbäck

Ni erbjuds

25% rabatt på Flügger

Gäller hela vårt lagerförda sortiment
mot uppvisande av denna annons

(på ordinarie butikspris)

      

 
 

 

Hedebrovägen 30, Kungsbacka
(Bakom Freeport)

Tel: 0300-333 20
Öppet: Vard. 7-18, Lörd. 10-14

Monarkvägen, Varberg
(mitt emot hajen)

Tel: 0340-101 70

Öppet: Vard. 7-18, Lörd. 9-13

Vassbäcks Bastuförening
Bastubadandet, eller mer rätt; den fantas-
tiska gemenskapen, med nya spännande 
och givande möten, det goa tjôtet och den 
makalösa miljön i sig fortsätter att skapa 
grann- och vänskapsförhållanden sällan skå-
dat eller upplevt. Det är inte bara en mycket 
avslappad miljö - man blir samtidigt full av 
ny och sprittande energi - hur nu den ekva-
tionen går ihop? Under senare tid har också 
några nya  bekantskaper tillkommit i form av 
nytillkomna medlemmar - ingen nämnd och 
ingen glömd. Ni är alla hjärtligt välkomna - 
vilket vi hoppats att ni känt från allra första 
stund!

Utvecklingsgruppen för bastuföreningen har 
stretat på med möten, diskussioner, planer 
och under senare tid även mer handfasta 
underlag för tänkt förändring av framförallt 

bastubyggnaden. Utifrån de svar ni med-
lemmar angav i tidigare enkätundersökning 
(från 2013) har man funnit en klar önskan 
om några förbättringar vad gäller främst om-
klädningsdelen av bastubyggnaden. Större 
utrymme, möjlighet att dela på ombytesplats 
för ”gubbar & gummor” samt ytterligare en 
dusch stod helt klart högst på listan - plus en 
del annat smått och gott. Gruppen har tagit 
fasta på detta och arbetat fram en lösning 
som torde vara kanon ur både användar- 
som kostnadssynpunkt. Vi återkommer när 
mer information finns att delge.

Till dess - (Svettigt) Varmt välkomna till Bas-
tun med mycket stort B !!
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Vassbäcks GoIf Open

Medlemskap i
Sjögärde Golfklubb
    Medlemskap från 100 kr/mån

Valkommen 
som medlem 

2014

Kortare, snabbare 
& roligare golf

www.sjogarde.se
Sjögärdev. 60 • 439 63 Frillesås • 0340-65 78 65 • info@sjogarde.se

..

Jonas Svefors, Hans Janlind, Jan-Åke Svahlin 
och Leif Ohlsson.

Björne Jarlengrip, Anita Svensson, Gunnar 
Brandqvist och Kristian Lindaur.

Lennart Andréen, Nils Wendels, Anders 
Härdner, Yvonne Wallin.

Rolf Lind, Mikael Svensson, Elisaberh Wen-
dels och Simon Essunger.

Bosse och Yvonne vid prisbordet.

Simon Essunger och Yvonne Wallin. Hampus Essunger och Bosse Hjalmarsson.

Bosse Hjalmarsson, Hampus Essunger, 
Simon Essunger, Elisabeth Wendels, Jan-Åke 
Svahlin och Leif Ohlsson hade vunnit pris

Elisabeth Wendels och Simon Essunger 
vann årets mästerskap.
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SM i SlangBella 2013 – för fjärde året i rad

Allt började med att några började hetsa 
mig om att ordna en tävling med slangBel-
lorna som jag håller på med. När jag började 
googla på ämnet hittade jag ingen tävling 
någonstans i hela världen. Tanken slog mig 
då att ordna Världsmästerskapet i SlangBella 
här i Kuggaviken. Tävlingsformen blev enkel 
och okomplicerad.

Alla tävlande skall ha en hemmagjord trä-
klyka som ”vapen” men inget krav. Jag till-
handahåller ”Bellor” till alla tävlande utan 
extra kostnad. Kostnaden är 25 kr för att täv-
la och 50 kr till vinnarpotten. Här går hela 
potten till vinnarna.

För att undvika konflikter

Man skjuter på ölburkar som hänger fram-
för ett stort kulfång och börjar på ett avstånd 
på ca 7-8 m. Alla får tio stenkulor (klassiska 
puttekulor) och de som träffar går åt sidan 
och har kvalat in till nästa avstånd, ca 2m 
längre bort. Dom som går vidare till nytt 
avstånd får åter tio stenkulor utan avgift. Till 

slut har vi en vinnare. För att undvika kon-
flikter vid lika resultat så räknas alla kulor 
som man gjort av med under resans gång 
och därför är det lätt och rättvist att räkna 
fram pristagarna.

Från klisterlappar till TV

Som född smålänning valde jag att tagga 
ner och bjöd in till Svenska mästerskapet i 
SlangBella 2011. Jag marknadsförde eventet 
genom små lappar som klistrades upp runt 
på udden, sen körde jag med pressinbjudan 
till alla medier. 

Mer och mer folk har anslutit till SM täv-
lingarna, vid Kuggavikens fotbollsplan, både 
tävlande och publik. Medierna har nappat 
på bra. Radio, Tv och tidningar har följt och 
bevakat oss på ett föredömligt sätt.

En slangBella lika självklar som amen i kyr-
kan

2013 hade vi på begäran tre tävlingsklasser, 
dam, herr och junior (10-15 år utan vinnar-
pott) och antalet tävlande var runt 75. Kug-
gavikens badförening hade ordnat servering 

och fixat tält på ett förnämligt sätt. Vinnarna 
i seniorklassen slutar på ett avstånd på ca 20 
m. 2014 års SM kommer att äga rum under 
semestern, i slutet av juli och alla är väl-
komna. Det är ett kul jippo som passar alla. 
Tre klasser blir permanent. Ta med barn och 
barnbarn och låt dom också få uppleva det 
som var en självklarhet för oss som har nått 
55+. Då en slangBella i bakfickan var lika 
självklar som amen i kyrkan. Jag kommer att 
spika datum på min hemsida i god tid.

Vill du ha en ”kul grej på jobbet” så kommer 
jag med ett komplett tävlingskit utom- eller 
inomhus.

www.konstbellan.se Dan Stille 070 6384450 
danstille47@gmail.com 

Svenska mästare i ”slangBella” 2013

Juniorer: 1.a Leon Hultin 2.a Wille Vingolf

Damer: 1.a Nadja Nörmark 2.a Charlotte 
Björk och Janette Hurtig

Herrar: 1.a Jesper Hultin  2.a Claes Anders-
son och Hans Lindgren

SM i slangbella 2013

Vassbäcks yoga
Yogainstruktören Ingela Svahlin hade som 
vanligt uppskattade och välbesökta yogapass 
två morgnar i veckan. Vädret var ju verkligen 
med oss denna sommaren och det var av-

slappnade och uppmjukade vassbäcksbor 
som efter yogan tog ett uppfriskande bad el-
ler tog tag i frukostbestyren. Vi hoppas på att 
yogan kan fortsätta många år till.
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Haga-Mölndal
Lastbilcentral
Transporter . Maskintjänster . Containers . Lager.

www.hmllbc.se

031 - 87 81 20
 Kråketorpsgatan 22. Box 204
431 23 Mölndal, Fax 031 - 87 47 62

www.unigraphics.se

• Café/Restaurant
• Bed & Breakfast
• Interiörbutik - Nora’s Dockhem
”Efter jobbet”, Grillning i Trädgården,
söndagsmiddag eller en mysig fika i ladugården 
eller ute i den vackra trädgården !

Bed & Breakfast: Öppet alla dagar.

Cafe/Restaurang och butik: Öppet onsdag 
till söndag.

Se vår hemsida www.freadal.se för mer information eller ring oss på
tlf nr. 0340-65 66 52, 0727-44 65 66

UniGraphics syns i Vassbäck.
Trycker Vassbäcksbladet, gör flaggor, skyltar på brevlådor och bryggor.

Sveriges nya helhetsleverantör inom märkning och profilering.

Nidingens fyr åter besökt.

Alla kollar på mästerfiskaren Ludvig.

Sommarmåltid vid stranden.

Krabbhyllan är flitigt använd.

Sommar-
bilder



Styrelsen 2013/2014

Peter Raidla (vice ordförande),  Marita Gilljam (suppleant), Jan-Eric Magnusson (kassör), Elisabeth Wendels (ledamot), Bengt Gullberg (leda-
mot och hamnkapten), Helena Heijdenberg (sekreterare), Urban Johansson (suppleant), samt Calle Hagman (ordförande).

Det svarta guldet i Vassbäck

Avsändare: Vassbäcks badförening
 c/o Calle Hagman
 Svartnäsvägen 2, 439 55 ÅSA

S V E R I G E

PORTO BETALTB


