
Viktiga datum 2011:
Titta på anslagstavlan då och då
för mer information!
Vårstädning, söndag 1 maj kl. 10.30
Botanisk vandring, sön. 30 maj kl. 10.00
Årsmöte, söndag 20 juni kl. 12.00
Strandkampen, lör. 16 juli 12.00-16.00

Tennis, onsdag 20 juli

Golftävlingen Vassbäcks Open
torsdagen 21 juli 

Vassbäckstriathlon, fredag 22 juli 
Strandfest, lördag 23 juli
Städdag, söndag 25 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 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.   Låt oss hjälpas åt med att skapa en trev-
lig 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 el-
ler vandalisering, speciellt på vår räddnings- 
utrustning!

Styrelsen



Bäst att ge upp idag – i morgon kan det vara för sent
En lite underlig sentens, men nog har vi 
styrelsen tänkt så och säkert många av våra 
flitiga byggande medlemmar också, efter den 
förra sommarens stormar och högvatten, som 
gav förnyade allvarliga skador på våra bryggor 
och flottar. Inte nu igen! Oavsett om dessa 
återkommande problem beror på global upp-
värmning eller inte, så kan vi konstatera att vi 
ändå är mycket lyckligt lottade. Tänk bara på 
den senaste tidens översvämningar i Australien 
och skyfall med översvämningar lite varstans 
på vår jord, som lett till helt bortspolade hem 
och en massa förlorade människoliv. Här i 
Vassbäck har ingen kommit till skada och det 
är ju egentligen bara en del brädor som vattnet 
brutit loss och tagit med sig. Det känns emel-
lertid mycket tråkigt, att vår nya uppskattade 
krabbhylla bara fick vara med en sommar.

Nu är det en gång så, att det är inga andra än 
vi i Vassbäck som bryr sig om och ”ordnar till 
det” i vår fina vik, varför det bara är att kravla 
upp ärmarna och ta nya tag. Vi i styrelsen har 
under vintern utrett frågan om att försöka få 
en mer hållbar bryggkonstruktion och har då 
kommit fram att en flytbrygga i betong är det 
bästa och mest hållbart. De är betydligt dyrare 
än vad vi gjort hittills, men vi måste göra 
något radikalt nu, eftersom vi inte kan fortsätta 
att ”kasta pengar i sjön” och heller inte kan 
räkna med att de få medlemmar som ställt upp 
och byggt nya bryggor så gott som varje år, 
kan och vill fortsätta med det hur länge som 
helst. En flytbrygga är kraftig i sin konstruk-
tion, följer med det stigande vattenståndet och 
den behöver inte tas upp på vintern. Vi håller 
just på att kolla upp vad som finns på mar-

kanden Det är inte omöjligt att vi kan hitta en 
begagnad till ett rimligt pris. Vi får verkligen 
hoppas att vi finner en bra och mer hållbar lös-
ning på badbryggsproblemet

Som ni kan läsa om på annan plats i bladet, 
så har vi under vintern också kommit överens 
om ett arrende med markägaren, vilket ger oss 
möjlighet att utveckla vår badplats i den takt vi 
kommer överens om i föreningen.

En nyhet i år är en gökotta tidigt söndagen den 
29 maj då vi får lära oss mer om fågellivet i 
vår vik. Missa inte att anmäla er direkt efter-
som det bara kan vara ett begränsat antal med. 
Läs vidare på annan plats.

Vi ser fram emot ytterligare en trevlig säsong 
med många aktiviteter och fortsatt god gemen-
skap i Vassbäck – Vår plats på jorden!

 
Calle Hagman 
Ordförande i Vassbäcks Badförening

Så här fina var våra bryggor i somras tills stormarna slet sönder dem.

Nu kan vi alla läsa av luft- och badtemperatu-
ren då denna termometer finns att läsa av på 
en bryggstolpe.

Pålningen
Även i vinter har pålkranen trotsat is och 
kyla för att förstärka själva båtbryggorna och 
båtförtöjningarna. Arbetet beräknas vara klart 
under senvintern 2011.

Termometer på
plats vid bryggan

Nidingen 2011
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Om vädret och lusten är med oss kommer vi 
att anordna båtturer till Nidingen i Badfören-
ingens regi, titta efter anslag i hamnen.
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Du fick ju utmärkelsen Vassbäcksklippan på 
årsmötet. Vad tänkte du när du fick den?

Jag blev överraskad – upplever mig inte som en 
viktig ”kugge” i Badföreningen. 

Du har varit i styrelsen i många år, vad är dina 
ansvarsområden nu och har de varit andra ti-
digare?

Mina uppgifter har mest varit att hjälpa till 
med och organisera vår härliga Strandfest i juli.  
Kontaktperson för Strandvärden/Strandvärdar-
na är också mitt bord. I övrigt deltar jag i arbe-
tet med att utveckla Badföreningen tillsammans 
med de övriga i styrelsen.

Kan du beskriva lite om hur du kom i kontakt 
med Vassbäck? Var är du född och uppväxt?

Jag har varit sommarboende i Vassbäck sedan 
jag föddes. Vi hamnade här genom min mam-
mas moster/morbror som kom till Vassbäck 
redan på 30-talet och de tog med sig min mam-
ma när hon var ung och på den vägen är det. 
Mölndal var min hemvist fram till 19-års 
åldern, sedan bar det av till England ett antal år. 

Under de åren blev semester i Vassbäck under 
sommaren en självklarhet. Att få bada, andas 
”tångdoften” och promenera på klipporna – helt 
underbart.

Lite om din familj och fritidsintressen, vad har 
du jobbat med etc.?

Jag har lyckats övertyga min man Nils att Vass-
bäck är bäst! Han är uppvuxen med ett som-
marboende på Styrsö, men omställningen till 
fastlandet har gått bra. Våra söner har också 
haft förmånen att få vara hela sommarlovet på 
landet. Mamma Kerstin älskade att vara med 
oss och hjälpte mer än gärna till med barnpass-
ningen när vi jobbade – mest var de på stranden 
och badade oavsett väder. British Airways har 
varit min arbetsgivare i 27 år och även när jag 
jobbade i England var det inom reseindustrin. 

Du har bott i Vassbäck i många år, hur skulle 
du beskriva hur det var förr mot nu?

Förr var alla sommarboende utom bönderna 
Jönsson & Andersson. Vi fick hämta vatten i en 
allmän brunn – el var inte att tänka på – foto-
genlampor och primuskök gällde. En sommar-
affär fanns i Kuggaviken och en telefonkiosk! 
Vi sparade mynt för att kunna ringa en gång i 
veckan. Tåget stannade på Åsa station och att 
åka till Varberg var sommarens stora händelse. 
Båtarna vid bryggan var ekor med åror. Grön-
saksbilen kom en gång i veckan. Nu bygger 
de flesta om sina sommarhus (även vi) för att 
kunna vara mer permanent här.

Du har många du umgås med idag, som du 
lekte med som barn. Hur känns det att ha kvar 
gamla vänner och fortfarande ha kul, för det 
har ni väl?

Vi har verkligen ett härligt gäng här nere. Vi kör 
gärna med våra respektive som är ”inflyttade” 
till Vassbäck . Vissa av dem har varit här i 40 
år+, men räknas fortfarande som inflyttade ef-

tersom de inte var med och lekte här som barn.  
Gamla uttryck lever kvar även om platserna ser 
väldigt annorlunda ut idag. Ex. ”vi tar alle´n 
hem ” - det är vägen från Näsbergsvägen till 
Svartnäsvägen (där Peter Raidla bor) . Förr en 
mörk allé - idag är det få träd kvar på ena sidan, 
men för oss som upplevde allén som en plats 
man sprang igenom på kvällen förblir namnet 
”allén” . Det är också vanligt att referera till ett 
hus med namnet på ägaren under 50-talet även 
om det har hunnit byta ägare ett antal gånger 
sedan dess.

Vad tycker du bäst om med Vassbäck? Har 
dina prioriteringar ändrats med åren?

Att det har utvecklats i lagom takt. Det är här-
ligt att se att så många som växte upp här på 
50-talet och nu även deras barn har valt att vara 
kvar i Vassbäck antingen som sommarboende 
eller permanent. 

Hur tror du att Vassbäck kommer att utveck-
las, är det något som saknas, kan bli bättre, 
eller så?

I framtiden tror jag att vi ser fler permanentbo-
ende och det kommer nog att leda till att Vass-
bäck utvecklas positivt.

Du och din man är ju båtmänniskor, hur är 
den marina miljön i Vassbäck?

Här möts två världar – bryggor för bara ekor 
med små motorer - eller– bryggor som klarar 
större båtar kräver vattendjup för att ta sig in/
ur viken. Båtarna har en tendens att växa.  Det 
verkar vara svårt att hitta en lösning som alla 
blir nöjda med. Själv tror jag att vi skulle kunna 
åstadkomma en bra lösning genom att muddra 
runt de befintliga bryggorna. Det skulle ge fler 
platser på båda bryggorna och vågorna skulle 
inte bli så höga eftersom vattendjupet ökar, men 
det skulle se ut som vanligt.

Vassbäcksklippan 2010
– Elisabeth Wendels

Strandvärdar
2011

”Målar ut- och invändigt”

Hantverksgatan 30 • 434 42 KUNGSBACKA

Telefon 0300-159 37
Fax 0300-159 37
Mobil 0733-99 56 03

Även 2011 kommer Karin Hammarqvist 
och Vera Esaiasson att vara strandvärdar i 
Vassbäck.



- traditionen som bara växer

Solen strålar mot nyårsfirande Vassbäcksbor.

Calle Hagman, Torbjörn Sund och den yxförsedde Urban Johansson 
kollar in brasan.

Härligt väder och full picknick-korg borgar för en trivsam nyårs-
lunch för Barbro och Jan Svefors.

Bäst att ta på sig i vinterkylan, tyckte familjen 
Bengtsson/Nibble.

Urban Johansson berättade för alla att han hade 
tänt grillen.

Vår grill används även vintertid, få vegetariska alternativ fanns.
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Kuggaviken/Vassbäcks Tennisklubb anordnade 
en öppen dag för alla att pröva på tennis på ba-
nan. Wilhelm och Oskar Samuelsson och Alex-
ander Svefors slog ett slag för den sporten. 

Tennis i
Vassbäck

Vårstädningen vid badplatsen

• 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

Den gamla sjösättningsrampen ersattes av en 
ny. Bilden tagen inför gjutningen.

Som vanligt är det mycket som föreningens medlemmar skall ta fram inför badsäsongen. 

Torbjörn Olsson och Urban Johansson gör 
underarbete för den nya krabbhyllan.
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Botaniska vandringen i Vassbäck

I maj 2010 fick botaniskt intresserade Vassbäcksbor en guidning av Ulla Åshede. Nu begriper de 
bättre skillnaden mellan havstulpaner, spireor och fackelblom.



Du och din fru är ganska nya i Vassbäck. Kan 
du ge en liten presentation? 

Sedan vi gjorde i ordning huset i Vassbäck är 
vi där så mycket vi kan, pysslar i trädgården, 
”fixar” med huset och lagar god mat. Men vi 
har också en lägenhet i Göteborg där Sara har 
sin studio. Sara är från Borås och jobbar med 
musik och teater, kanske har någon av er sett 
henne i den svenska uppsättningen av musika-
len ”Mamma Mia!”? Just nu är det små uppträ-
danden här och var och en hel del speakerupp-
drag inom radio och tv. Själv är jag uppvuxen 
i Kullavik och har därför lite Kungsbacka-an-
knytning. Det kan säkert ha spelat sin roll när vi 
hamnade i Vassbäck. Till vardags kör jag eget 
inom IT-branschen och vi har vårt kontor i Gö-
teborg.

Ni gifte er i somras?

Jajamensan. Vi har några fantastiska bröllops-
bilder från klipporna ute på udden. Vädergu-
darna var med oss och bjöd på ett avbrott i det 
idogna regnandet i augusti. Vigsel och efterföl-
jande fest höll vi på Nordgården i Billdal.

Hur fick ni inspiration till att köpa stuga i 
Vassbäck?

Vi tittade ganska förutsättningslöst utmed kust-
sträckan runt Åsa enligt ett antal kriterier och 
blev glatt överraskade när vi upptäckte vad 
Vassbäck hade att erbjuda i samband med att vi 
tittade på Berlins hus längst ut på Svartnäsvä-
gen (som vi sedermera köpte).

Kan du beskriva hur du fick idén eller uppdra-
get att lägga upp sidan?

Egentligen började det med att jag såg att ingen 
registrerat vassbäck.se, så jag nöp den i före-
byggande syfte. Sedan upptäckte jag att det 
som nybörjare var ganska svårt att ta del av in-
formation som relaterade till de olika förening-
arna i området. Jag har t.ex. gjort idoga försök 
att komma med på badföreningens e-postlista. 

Ryktet säger att någon stackare manuellt sit-
ter och snidar ihop utskicken med flera hundra 
mottagare. Sådant kan automatiseras. Jag tänk-
te också att det vore smidigt att samla all infor-
mation på ett ställe och att göra den tillgänglig 
på en webbsida. När jag så impulsköpte en vä-
derstation på Clas Ohlson och insåg att den gick 
att modifiera lite lätt så att det gick att läsa ut 
mätdata och publicera, så skred jag till verket 
och gjorde en första version av sidan.

Då jobbar du med webbproduktion som yrke, 
eller?

Nja, inte direkt. Det är IT-säkerhet som är den 
röda tråden, men det blir en del teknikhackande 
i det jobbet - en färdighet som man kan ha nytta 
av i andra sammanhang också. 

Vad skall publiceras och vilka uppdaterar 
sidan?

Min förhoppning är att sidan skall leva och vara 
fylld med aktuell och relevant information för 
alla vassbäcksbor. Det betyder allt från (o)väder 
och vind till vad som händer och när, samt små 
korta artiklar om livet i vassbäck. Än så länge 
är det jag som matar in informationen, men jag 
behöver hjälp att skapa den. På sikt är tanken 
att involvera fler i arbetet, men just nu behöver 
jag datum för aktiviteter, små berättelser, rap-
porter om planerade och genomförda åtgärder 
i området, osv.

Hur många besöker siten och hur har den ta-
gits emot?

Just nu har vi 15-20 besökare om dagen, att 
jämföra med runt jul-nyår då vi lade ut lite ny 
information, då låg vi runt 40-50 besökare. Jag 
tycker mottagandet varit synnerligen positivt så 
här långt. Utmaningen blir att fylla på med bra 
information på sidan så att det även framgent 
finns anledning att surfa till vassbäck.se.

Hur får vi fler besökare på sidan och har för-
eningarna hakat på att lägga ut information?

Nu skall vi komma ihåg att sidan lanserats lite 
så här i smyg, därför har jag inte förväntat mig 
någon anstormning av information. Vi behöver 
någon i varje förening som skickar mig mate-
rial att publicera. Genom att sidan lever och är 
dagsaktuell får vi fler besökare. På sidan finns 
även funktioner som vi inte använt än, som 
möjligheten att diskutera och registrera sig för 
att få särskilt viktig information via e-post.

Ni är med i Vassbäcks bastuförening, hur 
känns det att ha tillgång till en så naturskön 
bastu?

Jag älskar att bada bastu och att ha en sådan 
bastu på krypavstånd fylld med trevliga gran-
nar och en vidunderlig utsikt är helt fantastiskt! 

Vad skall ni göra i sommar, får vi se er på 
stranden?

Vi hoppas på underbart sommarväder och kom-
mer vara i Vassbäck så mycket vi bara kan, oav-
sett. Så det är låga odds på att hitta oss nere på 
klipporna i juli.

Vilka av Badföreningens aktiviteter har ni 
prövat på eller vill pröva på i sommar?

Så här långt har vi missat varenda en, till viss 
del för att vi inte upptäckt dem i tid. I sommar 
får vi se till att åtminstone pricka strandfesten! 

Vad blir nästa projekt?

När isen släpper hade det varit kul att kunna 
läsa av och föra statistik över badtemperatu-
rer. Kanske kan jag motivera mig till att bygga 
ett s.k. sensornätverk med små trådlösa och 
strömsnåla sensorer. De skulle kunna registrera 
allt från om bastun är på, till UV-index från so-
len och vattentemperaturer. Vi får se!

Möt Fredrik Ljunggren
mannen bakom vassbäck.se
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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

Den årliga strandkampen mot Kuggaviken blev 
som vanligt en folkfest. Det är en dag för kam-
ratliga aktiviteter mellan Vassbäcks- och Kug-
gaviksbor på Kuggavikens fotbollsplan.

Det blev en rejäl kubbning på kubbplanen. 
Boulen var i år ersatt av kubb.

De allra minsta barnen är redan duktiga i fotboll. Målgesterna är de säkert inspirerade från 
killarna från Champions League.

Tjejernas match var mycket jämn och fick avgöras via straffsparkstävling. Som Vassbäck vann!

Ett glatt kubblag i Vassbäck. Två damer och 
två kungar? Nej, Margareta Jarlengrip, Ulf 
Johansson och Ingela Svalin.

Vassbäcks damer är starka, men inte som 
damerna i Kuggaviken.

Åter stod Kuggaviken som segrare i Strand-
kampen. Anna-Lena Bergqvist lyfter vand-
ringspokalen från Freadals trädgårdscafé

Det krävs att man går i takt och synkroniserat 
och det är inte lätt, men det ser kul ut.

Ungdomarna i dragläge. Som vanligt inte 
Vassbäcks gren.

I publiken fanns det många som menade att det 
spelades bättre fotboll på Gunnar Nordahls 
tid. Det minns de från sina egna karriärer. 
Andra bara njöt av solskenet.
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Gökotta i Vassbäck
29 maj 2011 kl. 06.00

Vassbäcks krabbhylla

Arrende i Vassbäck

Ornitologen Bengt Jacobsson lär oss mer 
om fågellivet i Vassbäck vid Gökottan tidigt 
söndagen den 29 maj. Anmälan till Lena 
Ljungquist tel 0340 65 13 39 snarast, eftersom 
deltagarantalet är begränsat. Kostnad 50 kr per 
person. Medtag frukostkorg.

Under sommaren gjordes den nya krabbhyllan 
färdig och användes flitigt av såväl barn som 
vuxna. Några stormar senare fanns den inte 
mer. Den skall dock återuppstå i någon form 
under 2011.

Under vintern 2010/11 har vi kommit överens 
om ett arrende med markägaren, vilket ger 
oss möjlighet att utveckla vår badplats i den 
takt vi kommer överens om i föreningen. Mer 
information om vad detta kommer att innebära 
kommer att annonseras i andra forum. På 
bilden Calle Hagman och Gösta Gustafsson 
från Vassbäcks Badförening som flankerar 
markägare Börje Karlsson.

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

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
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När man kommer in mot Vassbäck och Kug-
gaviken på Näsbergsvägen finns det sedan ett 
antal år en pärla, Freadals Trädgårdscafé. Ma-
karna Tina och Bellman rustade upp den gamla 
gården, anlade en fantastisk trädgård, öppnade 
lantlig butik och anordnade fester och liknande 
arrangemang. Under 2010 sålde de hela stäl-
let. Vassbäcksbladet är lite nyfikna på vilka 
som tog över. Därför ställde vi några frågor till 
Nora Korsnes-Wårle. 

När övertog ni driften av FTC?

Vi tog över Freadals Trädgårdscafé 1 juni 2010

Berätta om hur ni fastnade för FTC?

Min man Per är svensk. Han kommer från År-
näs i Varbergs Kommun. Efter att ha bott ca 25 
år i Norge fick han lust att flytta tillbaka till Sve-
rige igen. Plötsligt fann vi annonsen på Internet 
om att Freadals Trädgårdscafé var till salu. Vi 
”föll pladask” (kärlek vid första ögonkastet) för 
stället. Impulsiva som vi kan vara, bestämde vi 
oss ganska fort för att köpa stället och starta en 
ny epok av vårt liv här i Åsa. 

En del av er är från Norge, berätta om er 
själva. 

Min man Per är som sagt svensk. Jag är norsk 
och har alltid bott i Norge. Min syster Anne Ka-
trine och hennes sambo Helen är också norska. 
Anne Katrine och jag kommer från staden Kris-
tiansund som ligger på 4 öar helt ute vid Norges 
västkust (ca 20 mil söder om Trondheim) Helen 
kommer från Smøla, en liten ö ändå längre ut 
i havet utanför Kristiansund. Anne Katrine har 
jobbat på barndaghem i många år och haft an-
svar för matlagning. Helen har jobbat på pos-
ten och i butik. Per har i många år jobbat, och 
jobbar fortfarande på oljeplattform ute i Nord-
sjön. Själv har jag jobbat många år på apotek 
och också många år i möbelbranschen. Jag är 
utbildad samhällsvetare och är också företags-
ekonom. Jag har också varit aktiv lokalpolitiker 

i många år.

Vad var det som lockade här i Vassbäck?

Det var först och främst Frea Gård som fångade 
vårt intresse. En fantastisk fin trädgård, jät-
temysig restaurang och bed & breakfastavdel-
ning.  Men omgivningarna i Vassbäck har vi 
också lärt känna. Fina stränder, klippor och hav, 
helt underbart.  Vi är ju uppväxta vid havet och 
älskar det. Det kan inte bli så väldigt mycket 
finare än här.

Bellman och Tina satte ju sin prägel på FTC. 
Hur sätter ni er prägel?

Tina och Bellman har byggt upp detta fantas-
tiska ställe. I startfasen bestämde vi oss för att 
försöka att fortsätta att driva stället i samma 
anda. Vi har gjort en del ändringar som kanske 
inte är synligt för våra gäster. Vi har också gjort 
om butiken. Vi ville försöka få till en butik som 
kan vara öppen hela året. Vi har därför lagt ned 
mycket arbete på att anpassa lokalen samtidig 
som vi önskade att behålla den ”gamla” stilen.  
Vi har också tagit hänsyn till att anpassa lokalen 
ifall den i framtiden skulle bli annat än butiks-
lokal. Till våren/sommaren vill vi också sälja 
blommor och plantor i vår butik.

Vad är trevligast med Vassbäck och Sverige?

Vädret om sommaren. Även om vi har upplevt 
att det regnar både på längden och tvären ge-
nom alla somrar vi har varit i Sverige så är det 
ändå ett mycket mer stabilt sommarklimat än 
det är på norska nordvästlandet. Annars upp-
skattar vi alla trevliga människor som bor här i 
Vassbäck både sommar och vinter.

 Har ni tillstånd för alkoholutskänkning?

Ja vi har fullständiga rättigheter för alkoholut-
skänkning. Det är av avgörande betydelse när 
man skall driva restaurang.

Hur vill ni att era gäster skall minnas från ett 
besök hos FTC?

Vi hoppas att alla våra gäster minns god service 
och trevlig personal. Det skall vara trivsamt och 
avstressande att vara på Freadal. God mat hop-
pas vi också att gästerna upplever att de får.

Vilka verksamheter driver ni på FTC?

Här på Frea Gård har vi både café/restaurang, 
bed & breakfast och Nora`s Dockhem - interi-
örbutik.

Noras dockhem, låter som en Ibsenpjäs. 
Utveckla tanken och affärsidén.

Jag heter Nora. Alltid når jag sade mitt namn i 
som barn sa folk: Å ja, Nora i ett dockhem.  Alla 
norrmän känner Ibsens ”Nora i et Dukkehjem”. 
Då vi öppnade butiken här på Freadal kom vi på 
att det var en perfekt anledning att utnyttja detta 
som jag i alla år har fått höra. Dessutom anser vi 
också att associationer om Nora och dockhem 
kan återspegla mysiga saker till hus och hem, 
som alltså är vad vi säljer i Nora`s Dockhem.

Hinner ni njuta av sol och bad i Vassbäck på 
sommaren?

Vår första sommar i Vassbäck var väldigt 
stressig. Vi hade mer än nog med allt jobb och 
alla våra gäster.  Allt var nytt och det var myck-
et som vi skulle lära oss. Vi fick likväl tid till 
några bad i havet. Den kommande sommaren 
hoppas vi att kunna njuta mer av en förhopp-
ningsvis härlig sommar. Nu är vi lite mer ru-
tinerade. Vi hoppas självklart att vi får väldigt 
mycket att göra också denna sommaren, men 
samtidigt skal vi njuta mer.

Har ni båt och varit ute på havet?

Vi har dessvärre inte båt och har inte varit ute 
på havet. Kanske blir det anledning till att vi 
kan vara med på någon fisketur eller bara en 
härlig båttur?  Vi är vana med båt, fiske och hav 
ifrån Norge.
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Strandfesten

Nils, Beppe och Affa hoppas på tur i lottdrag-
ningen.

Mats Rösell, hallandstrubaduren med hucklet 
eller Vassbäcks Little Steven, gjorde härliga 
låttolkningar och underhöll oss alla på ett sätt 
som han skämt bort oss med. 

För en del är en macka vi havet allt som 
behövs för en helkväll. Klanen kring Hans Janlind såg ut att trivas på 

festen.

Badföreningens Helena Heijdenberg berättar 
de rätta svaren på tipsfrågorna hon skrivit. 
Likheten med Petra ”September” Marklund är 
att hon är Mikrofonkåt.

Peter Raidla lägger örat intill Jan-Åke Svalins 
ljuvliga stämma och njuter i fulla drag

Familjen Sund brukar ha besök från vänner i 
Oslo vid strandfesten, så även i år.

Björne och Johan Jarlengrip har erfarenheter 
från sången i Göta Par Bricole och sjunger 
andrastämman.

Tommy och Lena Ljungqvist kan visorna utan-
till och behöver inte se i häftet.

Grillning görs ofta av männen. Med lite mat-
lagningsvin till går tiden fort.

Ljuvlig är sommarnatten, blånande vikens 
vatten. 

Som Bellman diktade en gång; ”en nymf i 
det gröna och vin i gröna glas”. Per-Anders 
Gustafsson föredrar öl med frugan

Är man tidigt på plats kan man sitta vid de fina 
borden vid stranden. Som familjerna Käll-
Gustafsson och Johanssons som plocka upp 
det medhavda

En del har slutat med välling och övergått till 
fast föda. Hoppas dock att denna maten åts 
upp av äldre släktingar.

En duo bildades på plats, MatsCalles bjöd upp 
till dans på bryggan. Eller så var det lottdrag-
ning a la Lotta på Liseberg.
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Triathlontävlingen

Åsa berättar bansträckningen för killar i ita-
lienska och spanska toppklubbars matchtröjor 
medan flickan klätt sig för simsträckan som 
avslutar aktiviteten.

I vuxenklassen visar Emelie Sörstedt upp en 
glad min i löpningen.

I ensamt majestät och med Vassbäcksflaggan i 
hand kan Jesper defilera in i mål som segrare.

Jesper Svefors, som vann, lillebror Jonas 
Svefors kom trea och Lars Aspemyr kom tvåa, i 
den tävling som egentligen inte korar vinnare, 
för det är alla som ställt upp.

I damklassen kom Anna-Karin Aspemyr trea, 
Jonna Ekström etta och Kari kom tvåa. Hela Vassbäcks triathlongäng på samma bild efter målgång.

Den starke och snabbe jönköpingsläkaren Jes-
per Svefors på väg mot avslutande simningen.

 Barnen samlade för prisutdelning efter sina fina insatser.
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Vassbäck Open i golf på Sjögärde GK

Överlägsna segrare i 2010 års Vassbäck Open blev Bosse 
Hjalmarsson och Björne Jarlengrip som därmed arrang-
erar 2011 års tävling.

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
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Sjömärket Historiska bilden

Vassbäcksbladet introducerar första ”Historis-
ka bilden” och en historia bakom den bilden. 
Bilden är från sommaren 1962 och visar 
Helena Heijdenberg (Sund), lillebror Torbjörn 
och pappa Berndt Sund. Platsen är badbryggan 
i Vassbäck är inte svårt att se och även om den 
var smalare förr så känns den igen. Helena är 
idag Badföreningens sekreterare och Torbjörn 
ordförande i Vassbäcks Bastuförening och 

redaktör för Vassbäcksbladet. Boråspolisen 
Berndt och makan Ulla köpte sin stuga på 
berget 1956 och klanen Sund/Heijdenberg/
Svefors är numera stor i Vassbäck, i vart fall 
sommartid. Ulla Sund har badat på bryggan 
55 år i följd, vilket är en ansenlig tid, men inte 
något rekord i sig. Britta Billö har badat än fler 
år i Vassbäck.

  

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

Onsdagen den 21/7 är tennisbanorna i Vassbäck
öppna för alla. Då kan ni utmana kuggavikare
eller vassbäckare i nya tävlingar eller bara slå
några bollar i all vänskaplighet.
Samma vecka kan du som är intresserad
av att lära dig tennis eller utveckla
ditt spel delta i tenniskurs för
Caroline Odersjö.
Hon välkomnar barn/ungdomar
och vuxna på alla spelnivåer
och du anmäler dig på
tfnnr 0709 951838.
Kuggaviken-Vassbäck Tennisklubbs
andelsförening har plats för
nya medlemmar.

Välkomna!
 

Hälsningar
Elna Persson
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Foton visar då Åsa och Martin Olsson dök 
efter bojfästen för det nya Sjömärket som visar 
att man kommit till Vassbäck om man kommer 
sjövägen. Tanken är också att bojen även skall 
förses med solcellsstyrd belysning.

Innan iläggning av bojen kan den naturligtvis 
fungera som en flytleksak. Fyra av Vassbäcks 
badpojkar visar upp sig i all sin elegans inför 
kameran.



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

VASSBÄCKS
BADFÖRENINGS

Ingela Svahlin håller i sommarens yoga på gräsplanen 
vid Svartnäsvägen (utanför Raidlas).

Tid: måndagar och onsdagar kl. 08.00-09.00
veckorna 28, 29, 30, 31.

Tandläkare med specialintresse för 
estetisk tandvård och bettrehabilitering

För undersökningstid eller andra frågor eller 
funderingar ring tel. 0705 28 33 11 eller e-posta 
till calle.hagman@tandvardshuset.se. 
Vi har även kostnadsfri rådgivning!

Calle Hagman
Tandläkare

www.callehagman.se

Följ Calle’s blogg på
www.callehagman.se
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Yoga i Vassbäck

Vassbäcks
Bastuförening

Är Ingela Svalin i form och hugad så får vi 
även i 2011 möjlighet att mjuka upp våra styva 
morgonkroppar med yoga. En perfekt start på 

dagen om vädret tillåter. Detta kommer att an-
nonseras på Vassbäcks vanliga ställen.

Vassbäcks Bastu Förening bildades efter några 
års förberedelser den 21 juni 2003. Det är en 
ideell förening som bildats för att bygga och 
driva en bastu vid Vassbäcks badplats. Syftet 
med bastuföreningen är att öka den sociala 
gemenskapen i området och förmedla den njut-
ning och avkoppling ett bastubad ger. 

Bastun, som uppfördes våren 2003, komplet-
terades samma höst med kommunalt vatten o. 
avlopp, varför bastun nu har separata dusch- 
och toalettutrymmen också.  Detta efter det 
att medlemmarna uttryckt önskemål om och 
beslutat, att möjliggöra ett bekvämt året-runt-
badande oberoende av väderlek. Vinterbadan-
det startade därmed redan under första verk-
samhetsåret! Medlemmarna önskade också att 
under de gemensamma bastutiderna alltid ha 
på sig badkläder för att på så sätt kan alla bada 
på samma gång.

Vi är för närvarande 50 medlemsfamiljer och 
det är för tillfället inte plats för fler.  Men vi 
har en kö man kan anmäla sig till.

Den som är fastighetsägare i området och 
tillika medlem i Vassbäcks Badförening kan 
också bli medlem i Bastuföreningen, VBF. 

För Andelsrätten betalar du i dag 6 000 kronor 
och årsavgiften är (2010/11) 500 kronor .

De som även badar lördagar vintertid (Okt - 
Apr) betalar f.n. 400 kronor i tillägg. För de 
som även badar onsdagar vintertid betalar man 
extra 300 kronor.

Säkert har du redan hört talas om oss genom 
att någon granne till dig redan är medlem. 
Följ gärna med som gäst till ett bastubad och 
förvissa dig själv om gemenskapen och den 
härliga samvaron i Bastuföreningen!

Vad det nya arrendet som tecknats i vinter får 
för påverkan på vår bastu kommer att belysas 
på årsmötet i juni 2011.

Har du frågor om bastun och föreningen eller 
vill stå i kö är du välkommen att kontakta 
styrelseledamöterna. Du hittar oss vid anslag 
på bastun.

Torbjörn Sund, ordförande
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Nidingens fyrplats
Nidingen är Sveriges äldsta, fortfarande 
bemannade fyrplats. Dessutom är det världens 
äldsta dubbelfyr. Ön Nidingen, 1 km lång och 
300 meter som bredast, ligger ca 1 timmes 
båtfärd utanför Onsalahalvön. Ön är en av 
Västkustens förnämsta fågellokaler med bl a 
tretåig mås, kentsk tärna och tobisgrissla som 
trogna gäster. De båda dubbelfyrarna från 1834 
har restaurerats och från toppen har man en vi-
dunderlig utsikt.Sommartid anordnas dagsturer 
till Nidingen. Vill Du stanna lite längre, kan 
Du även tillbringa en vecka i den 
f d fyrvaktarbostaden.

Näsbokrok naturreservat
igger längst ut på Ölmanäshalvön, väster om 
Åsa. Området är en utpräglad kusthed med 
storslagen utsikt över hav, ljungmarker och 
hällar. Här vittnar sju mäktiga bronsåldersrö-
sen om att halvön spelat en stor roll långt bak 
i historien. Karakteristiskt för Näsbokrok är 
klapperstensfälten. Området är intressant även 
ur botanisk synvinkel. Om du söker riktigt 
noga, kan Du kanske finna några sällsynta 
växter som strandmalört eller den fridlysta 
fjällnejlikan.

Äskhults by
Möt allmogens historia i en 1700-talsby. 
I Äskhults by kliver vi rakt in i en genuin 
1800-talsmiljö med rötter i 16- och 1700-tal. 
En oändligt vacker liten väg leder fram till byn 
och när vi lämnat parkeringsplatsen bakom 
oss, finns inte mycket som påminner oss om 
vår egen tidsålder.

Tjolöholm - slottsmiljö 
från sekelskiftet
Den förmögne köpmannen J F Dickson lät 
kring sekelskiftet uppföra detta pampiga slott 
byggt i engelsk Tudorstil. Inredningen var av 
det exklusivare slaget och slottet utrustades 
med dåtidens modernaste bekvämligheter. 
Vad sägs till exempel om en rundspolande 
dusch och en dammsugare med 40 meter långa 
slangar?

Fjärås Bräcka
För ca 12-13 000 år sedan, när den senaste 
inlandsisen smälte undan, låg större delen 
av Fjärås under havsytan. Landet höjde sig 
så småningom. För ca 4 000 år sedan stod 
havet ca 10 m högre än nu och moränåsen 
Fjärås Bräcka ”stängde av” sjön Lygnern från 
havet och blev därmed en viktig transportled i 
nordsydIig riktning. Bräckan är en 4 km lång 
ändmorän, som bildades när inlandsisen drog 
sig tillbaka. Fjärås Bräcka utemuseum ger en 
självguidande tidspromenad 14.000 år tillbaka 
i tiden.

Sevärdheter runt Vassbäck

Under 2010 tog Vassbäcks Badförening fram 
en flagga som skall sättas på väggen på huset 
eller i båten, det gör man som man vill. Det 
är Hallands landskapsvapen och en tydlig 
Vassbäckstext.
Stöd Vassbäcks Badförening och visa vart du 
bor genom att köpa en flagga. Stång och fästen 
ingår och allt har ett paketpris på 300 kronor.
Flaggorna säljs av Urban Johansson och Tor-
björn Sund

Vassbäcks flagga



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 2010/2011

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


