
Viktiga datum 2015:
Titta på anslagstavlan då och då

för mer information!

26 april Vårarbetsdag kl. 10.30

21 juni Årsmöte kl. 12.00

23 juli Golf, Vassbäcks Open

24 juli Bad, Boule, båtdag

25 juli Strandfest kl. 17.00

20 sept Höststäddag 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

Bryggan åter på plats,
”Vi ger aldrig upp är mottot”

Detta nummer är något uppdaterat från vårupplagan.
Den distribueras av våra strandvärdar till brevlådor i 
Vassbäck och Kuggavik.

Sommarens aktiviteter
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I denna ljuva sommartid

gå ut min själ och gläd dig vid

den store Gudens gåvor

Se härligt smyckad jorden står 

se hur för mig och dig hon får

så underbara håvor

   Psalm  534 har de allra flesta av oss slent-
rianmässigt eller med inlevelse sjungit vid 
examen på våren och en och annan har 
kanske också reflekterat över innebörden.  
Språket vittnar om att texten har några år på 
nacken, men innehållet är lika aktuellt varje 
år vid den här tiden. Även om allt färre av 
svenskarna tror på inblandning av några hö-
gre makter idag, så kan man ändå konstatera 
att årets vår och försommar haft en grönska 
och blomning av sällan skådat slag. Talesät-
tet  ”Inget ont utan att det har något gott med 
sig” passar verkligen in på vår natur just  nu 
veckorna efter midsommar. Vårens rikliga 
regnande, som vi alla beklagat, har verkli-
gen hjälpt naturen att orka slå ut i full blom. 
Moder jord har definitivt andra planer än 
våra kortsiktiga dagsprognoser.

   Frågan är vad den onde Egon - stormen, 
som smög in om natten i januari och för-
störde en hel del av våra med mycken möda 
ihopbyggda brygganläggningar och vägar, 
fört för gott med sig. Vi har naturligtvis fått 
en sällan skådad cirkulation och utbyte av 

vattnet i Landabukten, som kanske är bra 
för växtligheten och fiskregenerationen där, 
men för övrigt har jag svårt att se något rik-
tigt positivt med stormens härjningar just 
nu. Framtiden visar förhoppningsvis mer 
positiva förändringar av detta. Efter mycket 
möda och ett uppoffrade arbete av ett an-
tal medlemmar i vår förening, har vi i alla 
fall nu återställt bryggor och badvägen i ur-
sprungligt skick. Kungsbacka kommun bör-
jar också, efter ett flertal kontakter från min 
sida, att förstå att allt det arbete och de ideel-
la pengar vår badförening lägger ner i Vass-
bäck bidrar till att göra vår kommun till en 
positiv och attraktiv del av Sverige att både 
bo och semestra i.  De har därför gett oss 
ett bra extra bidrag, för de stora kostnader 
vi åsamkats p.g.a. Egons härjningar, vilket vi 
naturligtvis är mycket tacksamma för. 

    Vi hade en extra insamling till den nya 
bryggan förra året, till vilken många av er 
bidrog generöst. Vi har dock tyvärr fortfa-
rande en skuld på ca 120 000 kr på den. 
Jag hoppas därför att ni som känner på er 
att ni inte bidrog så mycket förra året eller 
som heller inte varit så delaktiga i arbetet 
med årets reparationsarbeten, har möjlighet 
att stödja oss med ett extra bidrag även i år. 
Alla bidrag mottages tacksamt ( Läs vidare 
nederst på sidan 3). Märk inbetalningen till 
Badföreningen med ”bryggbidrag” Några 
nostalgiska medlemmar håller dessutom på 
att samla in medel, så vi också skall kunna 
få en ny trampolin ute på udden igen, där 
den gamla alltid suttit. Vill du speciellt stötta 
detta projekt, så får du märka bidraget med 
”trampolinen”.

   Då detta skrivs är det 1 juli och väderprog-
nosen har åter blivit positiv med högtryck 
på G. Badvattnet har idag p.g.a. den kyliga 
våren och försommaren, en temperatur på 
bara 16,5 grader, så det behövs verkligen en 
hel del värme nu. Jag tänker tillbaka på juli 
förra året då vi hade det bästa semesterväd-
ret  i mannaminne med mycket sol och en 
badvattentemperatur på 25 grader i en hel 
vecka. Det är nu bara att hoppas på en upp-
repning så vi kan utnyttja de fina badmöjlig-
heterna i Vassbäck fullt ut. 

   Vi hoppas att vi redan om någon vecka 
också skall ha fått fram nygjorda fästen till 
den nya trampolinen, som skall monteras yt-
terst på badbryggan. Då får vi ytterligare ett 
positivt tillskott till vår ”badanläggning”. 

   Årets Vassbäcksvecka, som inleds med 
Vassbäcks open i golf torsd. den 23 juli, är 
öppen för alla golfare i vårt område Kuggavi-
ken och Vassbäck och deras vänner. Ta gärna 
med några kompisar och dela en trevlig dag 
med oss på Sjögärde golfbana.

   Fredagen den 24 juli är alla välkomna 
till en rad nya aktiviteter. Vi hoppas vädret 
skall vara med oss så många får möjlighet at 

pröva på segling med optimistjollar och ev 
lite större segelbåtar. För att få bättre sjövett 
hoppas vi också kunna lära ut lite mer av-
ancerade knopar - en kunskap som satts på 
undantag nu när färre är engagerade i scou-
ting. Den dagen blir det dessutom möjligt 
att ta simborgarmärket mm nere vid badet i 
Vassbäck. Årets Vassbäcksmästerskap i bou-
le äger också rum den dagen ( passa på att 
träna på vår bana innan dess - det finns klot 
i badhytten). Tiderna för denna dags aktivite-
ter kommer att anslås nere i Vassbäck och på 
hemsidan www.vassbäck.se, då vi närmar 
oss den dagen, eftersom de alla utom boulen 
är så väderberoende. 

   På lördagen den 25 juli har vi åter vår tra-
ditionella strandfest, vilken får fler besökare 
för var år.  Tag med något grillbart eller annat 
ätbart och bjud med några vänner eller kom 
ensam - Ett utmärkt tillfälle att lära känna 
varandra lite mer och tillsammans brukar vi 
ha riktigt trevligt. Vädrets makter är säkert 
som vanligt med oss även denna dag. I år 
börjar vi redan kl 17:00.

   Jag önskar er alla en riktigt trevlig och av-
kopplande sommar o semester.

   Jag avslutar som jag började med inled-
ningen på en sångtext. Denna trevliga som-
marvisa är skriven av Mats Paulson.

Snart är sommaren här.

Plocka blommor och bär.

Gå på stranden och vara nästan som man är

Följa böljornas dans över glitter och glans.

Kom och sätt dig i båten här

Vi skall ro över viken och se vad som finns, 
kanske hittar du någon liten vän

Binge bång, binge bång! Hör du blåklockans 
sång!

Hör du sången om sommaren!

   Var rädda om varandra och kom ihåg att 
”Man kan sola sig en hel dag i en varm tan-
ke”

Funderingar i Vassbäck -  Vår plats på jorden

Calle Hagman 
Ordförande i Vassbäcks Badförening

På årsmötet 2015 utsågs Ingela Svahlin till 
årets Vassbäcksklippa för alla sina insatser 
för föreningen och för sitt mångåriga enga-
gemang som yogaledare. I 2016 års Vass-
bäcksblad kommer det en intervju med 
Ingela.

Vassbäcks-
klippan 2015
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Årsavgiften är minst 300 kr (Se texten till vänster på 1:a sidan) Var snäll och maila de uppgifter som efterfrågas till på blan-
ketten 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 båtfören-
ingarna måste betala medlemsavgift i badföreningen. Utan finansiellt stöd så kan vi inte underhålla vår fina badplats och 
föreningen har trogna medlemmar och personer som stöttar lite extra med bidrag, till bryggan och trampoliner, för att vi alla 
skall få kunna njuta av härliga bad- och båtliv. Tänk på att inbetalningskortet var fasttejpat inne i förra Vassbäckbladet (vi 
sparar porto på detta). Har ni ännu inte betalat så gör det på Föreningens plusgirokonto 4 34 78  - 7. Föreningen har tagit 
lån av privata långivare som nu uppgår till 120 000 kr och det är målsättningen att snabbt kunna betala tillbaka dessa lån.

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

Vassbäcksklippan 2014

Varför fick just du Vassbäcksklippan 2014?
Tommy Ljungqvist utnämndes till 2014 års 
Vassbäcksklippa.  Som gammal ”rytmgub-
be” är han vältränad som en yngling och det 
är bara den glesa hårväxten som avslöjar att 
han passerat ungdomsåren. När jag frågar 
honom varför han tror att just han fått utmär-
kelsen, svarar han att det är nog för att han 
brukar ställa upp med att ta upp bryggor, 
bära och bygga. Han har fin utsikt över ud-
den och nära till stranden så han kan gripa 
in direkt när någon båt eller bryggdel sliter 
sig i vinterstormarna. 
- Det är bara roligt att få göra en insats då och 
då, säger han och vi är många som hjälps 
åt.  Gemenskapen är god och arbetsdagarna 
är ett bra sätt att träffa nya Vassbäcksbor. Vi 
fungerar nästan som ett byalag. 

Första mötet med Vassbäck
- Du hör inte till de ”infödda” Vassbäcksbor-
na, vilket du har fått påpekat för dig ett antal 
gånger, men när kom du hit första gången? 
- Året var 1970, jag var arton år och ”dyng-
kär” i Lena. Samtidigt förälskade jag mig i 
huset, viken och atmosfären här. Då var 

tomten var full av nedfallna träd efter stor-
men 1969 så jag fick snabbt hugga in och 
röja undan och då fick jag nog några bonus-
poäng hos Åke, min blivande svärfar. Han 
var duktig på alla sorters hantverk och jag 
lärde mig mycket av honom. Den sommaren 
satte han in fönster i verandan men råkade 
falla ut och få armen genom glaset. När han 
drog tillbaka armen skar han upp den och 
skadade kroppspulsådern. Vi åkte i ilfart till 
Varbergs lasarett, en granne körde och Maj-
vor och jag hindrade blodflödet med tryck-
förband. Läget var kritiskt men som alla vet 
så klarade han sig. 
Resten av sommaren fick Åke nöja sig med 
att instruera mig och jag fick stå för byggan-
det.  Jag har alltid varit händig och älskat att 
vara igång så det passade mig perfekt.  
Jag var konstant hungrig och åt som en häst, 
snarare en limpa än en smörgås till frukost, 
och svärmor Majvor som var van vid flickor 
med normal aptit fick tänka om när gjorde 
matinköpen.  
Men det var förstås inte bara jobb den där 
händelserika sommaren. Lena och jag ba-
dade, umgicks med kompisar, buggade och 
dansade tryckare på Kuggaviks dansbana. 
Favoriten var Elvis. När sommaren var över 
hade jag redan blivit en självklar del av fa-
miljen och av Vassbäck.
Våra barn är lika inbitna vassbäckare. Åsa är 
förresten döpt efter samhället och barnbar-
nen är redan hemmastadda här.
  
Hur har Vassbäck förändrats sedan dess?
- Det första jag kommer att tänka på är ge-
menskapen blivit större och där har nog bas-
tun spelat en viktig roll. Vassbäcksveckan 
har också bidragit, intresset för den har ju 
bara ökat år efter år. Gemenskapen med de 
andra Vassbäcksborna betyder väldigt myck-
et för mig.

En annan påtaglig skillnad är ju att allt fler 
bor här året runt. Nu är permanentbostäder-
na fler än sommarstugorna.
På min fråga om han ser något som blivit 
sämre svarar han nej utan att tveka.

Hur skulle Vassbäck förbättras?
Till sist frågade jag Tommy vilka förändringar 
han skulle kunna tänka sig.
-Nu tycker jag att vi ska ligga lågt ett tag, 
svarar han. Vi ska underhålla det som finns 
och inte exploatera udden mer. Vassbäck är 
toppen som det är.

Tommy Ljungqvist ”Årets Vassbäcksklippa ”2014

Stolpen

Tack för att du stöder vår förening

Stolpen på vägen ner till stranden och vår 
Båtsamverkan har bidragit till att vi nästan 
fått stopp för alla båtmotorstölder.
Det är därför viktigt att stolpen alltid hålls 
låst, då vi inte måste köra ner och sjösätta 
båtar eller behöver köra ner med arbetsfor-
don till stranden.
Här hittar ni telefonnumren till de personer 
som har nyckel till stolpen. BEHÅLL den in-
formationen, så du har den då du behöver få 
stolpen upplåst.
Bengt Gullberg 0706 76 96 04
Peter Raidla 0707 12 49 93
Urban Gustavsson 0703 65 56 30
Seth Lennartsson 0702 03 51 61
Calle Hagman 0705 28 33 11
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Vassbäcksklassikern 2014 -sista loppet

2014 års startfält för de unga är ivriga att få starta.

Premiäråret 2004 var vi som mest startande. 2006 var vi också ganska många till start och mål.

Dessa duktiga ynglingar pustar ut efter avslutat triathlon.

Viktor, Ingrid och Selma tar sig uppför måltrappan.

10 år med Triathlon!

2004 hade vi i Vassbäck vårt första Triathlon-
lopp. Tanken som Åsa och jag hade var att vi 
skulle utöka Vassbäcksveckan med en mo-
tionsaktivitet. Mini-triathlon var populärt då 
och vi tänkte att varför inte – men vi ville ha 
en aktivitet som passar alla, unga och äldre, 
motionär och kanske även de som gick in 
för det, det fick bli så. Vi fick tidigt klart för 
oss att ingen ville starta med simningen och 
sedan springa och cykla blöta, så den fick 
komma sist i tävlingen. De första åren var 
vi många som ställde upp, de flesta bara på 
skoj och för motion och gemenskap, men 
några ville ju givetvis vinna. Vi har under 
åren haft mycket skoj på denna aktivitet, of-

tast har vi haft tur med vädret, men ibland 
har det regnat alldeles inpå tävlingarna.
De yngre deltagarna har uppvisat alla sorters 
inställning till aktiviteten. Blyghet, gråt, man 
har ramlat, har inte vågat tävla, rödmaneter 
har skrämt, men de allra flesta har emellertid 
visat stor glädje över att få vara i centrum 
och tävla, att man hejat på dem och kan-
ske även överbryggat ett hinder man trodde 
var övermäktigt. Saft och bullar efteråt har ju 
heller aldrig varit fel.

I klassen för vuxna har deltagarlistan och 
publiken bytt population, då vi i början 
hade fler aktiva än publik. Stor segerherre 
genom åren har Jesper Svefors varit, som 
vunnit alla år han ställt upp. På damsidan 

har det varit jämnare, men 
de senaste åren har Jespers 
syster Jonna kommit först i mål.

Nu har vi visserligen förevigat alla på pallen 
i Vassbäcksbladet, men även samtliga delta-
gare. För visst har alla vunnit som ställt upp, 
så känner vi i alla fall.

Det kändes naturligt för oss att efter 10 år 
sätta stopp för vår aktivitet för att ge plats åt 
nya och spännande aktiviteter. BBB skall vi 
pröva med i år och det är bad, båt och boule 
som sker på fredagen i Vassbäcksveckan.

Åsa och jag tackar för alla roliga Triathlonår 
vi haft tillsammans.

Åsa och Torbjörn Sund
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Vassbäcksklassikern 2014 -sista loppet

Här går starten i vuxenklassen.

Skön känsla efter målgång i damklassen.

Damklassens segerpall, Jonna Ekström vann (mitten), Mikaela An-
dersson tvåa och arrangören Åsa Sund (höger i bild) kom trea.

Sista triathlongänget på slutbilden. Som vanligt hade vi tur med vädret.

Cykelglädje kan ge namn åt dessa bilder.

Ulf Johansson gör simtag även på land.

Jesper Svefors (mitten) vann som vanligt, Olof Johansson blev tvåa 
och trea kom Robert Larsén.
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Strandfesten 2014 -årets fest är 25 juli

Åke och Barbro Andréasson med vänner. Bengt Gullberg, Anna Raidla med yngre par. Hattprydd gentleman, Ulrika Nibble och 
Christian Fjordskär pokulerar.

Lördagsmys vid strandfesten. Sara och Fredrik Ljunggren i centrum. Klanen Johansson.

Hans Strandt, Ann Raidla och Jonny Claes-
son.

Familjen Nibble med vänner. Vår egen trubadur Miles.

Oskar Sund testar lottlyckan. Många vill ha lotter, några blir lyckligt lot-
tade.

Trubaduren i ny tröja.
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Den nya logotypen för Vassbäcks Kappseg-
lings och RoddSällskap.

Städdagen våren 2015 Strandvärdar
Som brukligt är så samlas vassbäcksborna 
för sedvanlig städning av badplatsen samt 
förberedelser för årets badsäsong. Den nya 
bryggan kunde inte göras klart den dagen 
men det blev en hel del bärande och utlägg-

ning av brygglemmar på båtbryggor, bänkar 
och flottar. Efter bärande roller blev det som 
det brukar korvgrillning och dricks brygg-
kaffe.

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?

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

2015 har vi anställt Julia och Josefin Sten-
dahl, under veckorna 28 – 32. Vad vi vet 
är det inte många vikar i Halland som har 
strandvärdar och de bidrar i hög grad att vi 
har en så fin badplats. Det är visserligen vi 
badande själva som skall plocka upp skräp, 
glas och annat men de sopar bryggan från 
snäckskal, rensar uppfluten tång och ser till 
att vi får det så fint som vi vill ha det. De 
får ersättning för detta, ganska kul sommar-
jobb man hinner med på ett par timmar om 
dagen.

I samband med årets upprustning av bad-
platsen har vi också tvingats ordna ny livboj 
och ny upphängningstråd för den, eftersom 
någon roat sig med att förstöra den gamla. 
Tråkigt men sant. Tänk på att den är till för 
att rädda liv och att vi skall vara tacksamma 
för att den finns.



8

Boule -2015 års bouletävling sker 24 juli

Gott väder var det när boulen avgjordes.

Nils Wendels bedyrar att hans klot är närmast.

Lena Ljungqvist siktar fint.

Segerpallen: Jonny Claesson och Helen Andreen vann. Anders 
Härdner och Björne Jarlengrip kom tvåa och på tredje plats, Lena 
Ljungqvist och Nils Wendels.

Vi utför all slags tandvård och har även öppet kvällar

Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp med akuta problem måndag - torsdag

Vi har lägre taxenivå än de flesta tandläkare. Gå gärna in och jämför på www.1177.se

TANDVÅRDSRÄDD? Vi hjälper dagligen många med sådana problem

GRATIS behandling av barn och ungdomar även hos oss

Vassbäcks Badförening har de senaste åren 
korat årets boulemästare. Förutom skicklig-
het krävs det en massa tur, dels hur kloten 
landar i sanden och dels i lottningen av spel-
partner. Man lottas ihop två och två och det 
sker ingen seedning, den enväldige doma-

ren Calle Hagman är heller inte mutbar. Vis-
sa stilar är att betrakta som rena närmanden 
(till lillen), medan andra speltaktiker är helt 
frånstötande. Stämningen är uppsluppen 
och god och det är alltid det bästa paret som 
vinner, tycker de själva i vart fall. Vi brukar 

ha tur med vädret och det behövs ingen för-
anmälan. Man får ha basker på sig, men det 
går baske mig bra med keps också, eller så 
är man barhuvad.
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Vykort från räven Vassbäcks 
klippor

TELEFON 0340-178 11     VÄSTRA VALLGATAN 2, VARBERG     WWW.CENTRUMTANDLÄKARNA.SE 

Varmt välkomna!
Camilla Andrén, leg tandläkare Ulrika Nibble, leg tandläkare

– En mystisk och stor boj med elektriska 
don har flutit iland vid klipporna. Vilken 
funktion kan den ha haft?

– Ett stort stenblock reste sig upp i Egon-
stormen. Starka krafter som lyfter tontunga 
block, som legat på plats sedan istiden 
(enligt vittnen).

– På stenrösen där förutsättningar egentli-
gen inte finns, växer denna blomsterprakt. 
Inget är omöjligt i Vassbäck.

– Veckan innan bladet trycktes badades det 
redan på den nya bryggan, även om det var 
mer kul än varmt.

Hej alla Vassbäcksbor!
Våren har kommit och snart ses vi igen. Tack 
för att ni har tittat till vårt revir och för att ni 
håller oss med mat, enligt mig de bästa ka-
ninstekarna i norra Halland, gryt-stek när de 
är som bäst. En och annan korv eller ham-
burgare som mellanmål brukar det ju också 
bli. Mums! Vi har lärt oss att vänta ut värmen 
på era grillar nu. Och så uppskattar vi att ni 
ställer ut skor till oss. Ungarna bara älskar 
foppatofflor. Själv föredrar jag skinnskor, 
bara så ni vet. Mera sånt i sommar! Ställ bara 
ut dem på trappen så hämtar vi dem själva. 

Och gärna fler kepsar till ungarnas potträ-
ning. Tack, Ludde för att vi fick använda din. 
En riktig bulls eye, som vi säger.
Om ett par veckor flyttar vi in i lyan igen 
och gör i ordning den till de nya ungarna. 
De stora har redan flyttat hemifrån. Ack, ja. 
Vassbäck är ju vårt område så vi tycker väl-
digt illa om när katterna kommer och försö-
ker bestämma. Säg till dem på skarpen! Vi är 
ju trots allt av en mycket finare familj, Vulpes 
vulpes! Vi ses.
Soliga hälsningar från Mickan.

Vassbäcks badförening har en ny kollektion med profilkläder i Vassbäcks färger. Keps, 
t-shirts, hoodtröjor i två utföranden, den ena för Vassbäcks Bryggeri, som togs fram för 
att stötta vår nya brygga. Dessa säljs då och då på våra aktiviteter, speciellt Vassbäcks-
veckan, vecka 30 och förvaras hos vår ordförande Calle Hagman 0705-28 33 11.

Klä dig i Vassbäcks profilkläder!
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Vassbäcks GoIf Open

Leif Ohlsson, Jonas Hansson, Yvonne Wallin 
och Rolf Lind.

Nils Wendels, Margareta Jarlengrip, Lennart 
Andreen och Magnus Ohlsson.

Jan-Åke Svahlin, Anders Härdner, Bosse 
Hjalmarsson och Benny Nilsson.

Hans Janlind, Thomas Ohlsson, Torbjörn 
Sund och Björne Jarlengrip.

Mikael Svensson, Ingvar Torstensson, Elisa-
beth Wendels och Karl Jarlengrip.

Bosse Hjalmarsson och Benny Nilsson blev 
årets suveräna vinnare.

Margareta Jarlengrip och Nils Wendels var glada fast de inte vann.

Anders Härdner och Jan-Åke Svahlin var varken greeniga eller putta. www.sjogarde.se

Vi har medlemskap som passar dig !
Kontakta Servicecentret 

0340-65 78 65 • info@sjogarde.se

Så kom och trivs på alla vis !

Naturupplevelse
Gemenskap
Idrott
Motion

Golf  är: 
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Vassbäcks yoga
Tisdagar och torsdagar v. 29-30 kl. 8.00 - 9.00
Ingela Svahlin är Vassbäcks egen yogadrott-
ning. Hon trotsar ryggsmärtor och väder och 
vind för att vi Vassbäcksbor och andra intres-
serade yogadeltagare skall få komma upp på 
morgonen och sträcka ut våra kroppar. Vi går 

in i hunden, katten, gör solhälsningar och 
töjer och sträcker på allt vi har och märk-
ligt nog så kan de allra flesta vara med. Gör 
det för ont, så får man göra något annat den 
övningen bara. Belöningen är oftast att ta ett 

morgondopp och göra ett riktigt illhopp från 
nya bryggan. Efteråt smakar frukosten extra 
gott.

Ingela Svahlin är van att se solen i sin solhälsning.

Ingela Svahlin avtackas av Kristina Lindholm för årets ledarinsatser. Så här bra har yogautövarna innan dagens första dopp.

Vassbäck har många smidiga människor, några är i bild.
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Moped och 
MC-parkering

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

Vi har tyvärr inte fått fram stolpen till den 
nya P-platsen än men på bild syns den nya 
P-rutan. Mopederna och MC, som inte får 
köra fram till badplatsen, pga. risken för 
skador på de små gående barnen, nu har 
fått en egen skylt och plats att ställa sina 
“maskiner”

Calle Hagman vid 19-års ålder.

Torbjörn Sund vid 15-års ålder.

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

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

Sveriges nya helhetsleverantör inom märkning och profilering.

Vi som gör
Vassbäcksbladet
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Vassbäcks Bastuförening

  

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: 0300-319 50
Öppet: Vard. 06.30-19.00
Lörd. 10.00-17.00, Sön. 11.00-17.00

Monarkvägen, Varberg
(mitt emot hajen)
Tel: 0340-101 70
Öppet: Vard. 07.00-18.00
 Lörd. 09.00-13.00

Hej alla glada goa varma bastuvänner! 
Processen med den beslutade utbyggnatio-
nen av bastubyggnaden fortsätter genom 
Arbetsgruppens försorg. I samband med det 
nyligen genomförda årsmötet gavs arbets-
gruppen fortsatt mandat att jobba vidare 
med utbyggnationen. Fokus ligger i detta 

skede på att få in jämförbara alternativ från 
byggentrepenörer m.fl. Vilket i sig skapar 
ett beslutsunderlag för den bästa lösningen 
i enlighet med medlemmarnas önskan och 
vilja. Fortsättning följer ....  Annars rullar 
verksamheten på och nu är vi inne i den mer 
hektiska perioden för ”bastu-året”. Hektisk 

är väl egentligen helt fel ord för denna så 
avslappnande och berikande miljö - det är 
mer fråga om fler bastudagar och definitivt 
måååånga bastubadare!  

Vi ses på ”ljugarbänkarna” både inne i som 
utanför bastun!

Styrelsen

Egon spolade bort stora delar av vägen till 
stenbryggan.

Hela vägens vägbank fick ny beläggning 
och all tång togs bort.

Med Lasses maskiner går arbetet fort och 
blir bra.

Tada, så fin blev den nya vägen. Kan man 
be att Egons efterträdare inte har för brått.

Nyckeln till lyckade 
fastighetsaffärer

Information om fastighetsmarknaden genom effektiva analysverktyg 
för kommersiella och privata fastigheter och bostäder. Värdera och 
analysera transaktioner, årsredovisningar och bostadsrättsföreningar.

www.varderingsdata.se   0300-735 70                info@varderingsdata.se

Bryggvägen åter-
ställs
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Denna arbetsflotte, som brygga 2 byggt, slet 
sig under stormen Egon och slungades flera 
meter upp på Måsön. Den skall naturligtvis 

inte ligga där för evigt utan kommer att lyftas 
ner/ bärgas och återbördas till Vassbäck då 
det blir varmare väder. Men den står där just 

nu som en symbol över vilka krafter som rå-
der då det stormar och att det är svårt för oss 
att bemästra naturen.

Bengt Gullberg, som avsagt sig omval, har 
suttit med i Badföreningens styrelse i 25 år
Bengt har varit en stor tillgång med sitt tek-
niska kunnande och han har alltid ställt upp 
då det behövts en riktig arbetsinsats, vilket 
vi hoppas att han skall fortsätta med även 
om han inte sitter med i styrelsen längre. På 
årsmötet avtackades Bengt och denna bild 
togs.

FÖR BRYGGOR SOM
HÅLLER I ALLA VÄDER!

Välkommen till
Lina & Johan

Hagmans Tandvård
Prästgatan 20, Varberg - 0340-177 20

En mottagning inom

I år har Näsbergsvägens vägsamfällighet till-
sammans med Kuggavik snyggat till infarten 
till vårt område med en snyggare refug med 
marina märken och en skyltning som pekar 
åt Vassbäck och Kuggavik. En bra vägled-
ning för många sällanbesökare.

Flotten

Bengt Gullberg 
avtackad

En av våra väg-
föreningar har 
ny refug
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När Egon var färdig hade bryggan förstörts. Bryggans vrakgods har hämtats och återanvänds, det som var friskt.

Tre av bryggans fem musketörer i arbete med planering och förbe-
redelser, Jan-Åke Svahlin håller hårt i lemmen/plankan.

Björne Jarlengrip, den fjärde bryggmusketören d Artagnan i kapar-
tagen.

På en arbetsdag kom det bärande händer till hjälp. Per-Anders Gustafsson, Tommy Ljungqvist och Peter Raidla gör slut-
finishen. Aldrig har så många, haft så få, att tacka för så mycket.

Vi hoppas att få trampolinen på plats längst 
ut på bryggan, men väntar på att “smeden” 

skall få till fästen för den. När det är klart 
hoppas vi på att den får vara till nytta och 

nöje i många år.

Sagan om Egon och bryggans återkomst



Styrelsen 2014/2015

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

Vid årsmötet 2015 valdes Urban Johansson in som ledamot, Ulf Johansson som suppleant och Bengt Gullberg avgick.

Styrelsen Kontakt

Calle Hagman, ordförande calle@callehagman.se, 070-528 33 11

Helena Heijdenberg, sekreterare helena.m.heijdenberg@gmail.com, 072-161 02 08

Jan-Eric Magnusson, kassör janeric.magnusson@tele2,se, 073- 376 38 94 

Peter Raidla, vice ordf peterraidla@tele2.se, 070-712 49 93

Elisabeth Wendels, ledamot elisabeth@wendels.net, 070-565 60 57

Urban Johansson, ledamot urban1j@gmail.com, 070-365 56 30

Ulf Johansson, suppleant ulf.johansson@stenastal.se, 070-742 25 64

Marita Gilljam, suppleant marita.gilljam@gmail.com, 070- 877 53 78


