
Viktiga datum 2012:

Titta på anslagstavlan då och då
för mer information!

Vårstädning, söndag 29 april kl. 10.30

Årsmöte, söndag 24 juni kl. 12.00

Golftävlingen Vassbäcks Open
torsdagen 19 juli 

Vassbäckstriathlon, fredag 20 juli 

Strandfest, lördag 21 juli

Städdag, söndag 23 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 200 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 FÖR BRYGGOR SOM
HÅLLER I ALLA VÄDER!

Välkommen till
Lina, Calle & Johan

Hagmans Tandvård
Prästgatan 20, Varberg - 0340-177 20

En mottagning inom

Ny flytbrygga i Vassbäck
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Jag har tidigare år här i Vassbäcksbladet flera 
gånger beskrivit vår badförenings ständiga 
kamp mot vädrets makter vid badplatsen 
och jag måste tyvärr skriva en del om detta 
i år också.

 Tar det aldrig slut? Jag menar eländet med 
de kraftiga orkanvindarnas och aldrig tidi-
gare skådade vattenmängdernas pinande av 
vår arma badplats. I höst har vi åter kunnat 
se bevis på att ”Människan spår men Gud 
rår”. 

 Vi var många som hoppades och trodde att 
vår nya flytbrygga en gång för alla skulle ha 
avhjälpt våra mångåriga ”bryggproblem”, 
men tyvärr kom våra förhoppningar på 
skam då ”adventsstormen” med orkanvindar 
och ett vattendjup 145 cm över det vanliga 
lyckades sänka bryggan i såväl bildlig som 
verklig mening. Våra flottar och många av 
båtbryggornas lämmar sveptes också bort av 
det bedrövliga ovädret.

 En tröst i bedrövelsen är i alla fall att Fritids-
nämnden i Kungsbacka kommun visat sin 
uppskattning av allt vårt ideella arbete och 
beviljat oss ett ekonomiskt stöd på 70 000 kr 
för de senaste årens stora utlägg, vilket kom-
mer väl till pass, då det blir nya reparations-
utgifter även i år.

 Nu ger denna vinters förstörda anläggningar 
naturligtvis ingen anledning för styrelsen att 
ge upp kampen för en välfungerande bad-
plats i Vassbäck, utan våra eldsjälar till sty-
relseledamöter som verkligen ställt upp i 
vått och torrt i många år har redan planerat 
hur säsongen 2012 skall bli minst lika trevlig 
och givande för er alla i Vassbäck, som den 
brukar vara.

När vinnarna stöter på problem så letar man 
efter lösningar! 

Vi har en räddningsplan för flytbryggan, 
som skall förbättras med invändig frigolit 

för bättre bärighet, krav på bryggleverantö-
ren på kompensation för dess brister (det var 
ju en flytbrygga och inte en ubåt vi köpte), 
förstärkning av hela gamla numera spruckna 
gamla badbryggan med en pallisad av pålar 
och stenblock utanför den och påläggning 
av ny betong mm mm., för att återställa våra 
anläggningar i ett fint skick och om möjligt 
förebygga nya skador – Skam den som ger 
sig! 

Du kan läsa i ”bladet” om alla trevliga ak-
tiviteter vi ordnade förra året och nya som 
planeras till i år.

Två mycket uppskattade nyheter förra året 
var byggandet av gungställningen och bou-
lebanan. Vi planerar att för säkerhets skull 
förstora området kring gungorna under året 
och hoppas att boulespelandet skall öka yt-
terligare i sommar med regelbundet spel/
socialt umgänge vissa veckokvällar. Mer om 
detta framöver.

 Med dessa tankar vill jag hälsa er alla väl-
komna till en ny säsong i vårt fina Vassbäck 
– Vår plats på jorden!

Calle Hagman
Ordförande i Vassbäcks Badförening

Funderingar i Vassbäck 
-  Skam den som ger sig!

Strandvärdar 2012

2012 års strandvärdar heter Emanuel och 
Oscar Mattson.

Fågelskådargänget fångat på bild. De var uppe med tuppen och hade korpgluggarna öppna.

Fågelskådning i Vassbäck
Korvarna fungerade som belöning för de 
som arbetat med att dra in bänkar, bryggor 
och trampoliner.

Medan föräldrarna slet gungade barnen i de 
fina nya gungorna.

Att korvarna fick det hett om öronen såg Eli-
sabeth Wendels, Helena Heijdenberg, Bar-
bro Svefors och Ann-Sofie Hagman till.

Arbetsdag hösten 
2011
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Vassbäcksklippan 2011
– Torbjörn Sund

Torbjörn Sund

Ålder: 50 år

Familj: Fru Åsa, dotter Kajsa 12,
 son Oskar 9.

Yrke: Företagsledare på   
 UniGraphics, Borås.

Bor:  Borås, fritidshus i
 Vassbäck, Åsa Aspväg.

Direkt skall sägas att denna intervju inte blir 
som de tidigare, för årets Vassbäcksklippa 
är redaktören för Vassbäcksbladet, så ordfö-
rande Calle Hagman har delegerat intervju-
andet till Torbjörns syster, Helena Heijden-
berg.
Torbjörn, är du överraskad av att få utmär-
kelsen?
Ja det är jag, Calle som utser utmärkelsen 
hade bett mig tillverka en skylt med annat 
namn på för 2011.
Calle nämnde i nomineringen en del saker 
som låg till grund för att du fick Vassbäcks-
klippan, bland annat att du var jubilar, vad 
menade han?
Jo han syftade på att jag just fyllt 50 år och 
att jag levt alla dessa års somrar i Vassbäck. 
Men det ligger nog fler saker bakom. Jag och 
min fru Åsa, som bör ha del av utmärkelsen, 
har ju sedan starten arrangerat vårt Triathlon 
Vassbäcksklassikern i många år.
Varför kom du på något sådant, när man 
istället kan ta det med ro och läsa en bok.
För mig är det viktigt att vara ute och röra 
på sig. Förr var jag väldigt aktiv inom fotboll 
och behövde efter den karriären för egen del 
ett mål med träningen och ett triatlon jag var 
med på en gång gav mersmak, det skulle vi 
kunna ha här i Vassbäck, tänkte jag. Men det 
var tänkt att det inte skulle vara någon täv-
lingshets, alla skulle kunna vara med. Men 
om man nu vill tävla så är det ju inte mot 
reglerna, men mest skall man i såfall tävla 
mot sig själv, tycker jag. Roligast är att se 
barnen, de har mer den inställning vi tänkte 
på när vi startade aktiviteten.
Också var det Strandkampen mot Kuggavi-
ken, hur tänkte du där?

När jag var en liten pojke så fanns det en 
härlig farbror som hette Kalle i Kuggavik. 
Klockan 12 varje dag stod han i blå overall 
och skepparmössa och blåste igång spelet 
på fotbollsplanen. Vi  killar kom cyklande 
från Kuggavik och Vassbäck och spelade fot-
boll, sedan gick vi och badade tillsammans. 
På så sätt fick jag en massa kamrater, en del 
som jag har kvar än idag. När jag och mina 
släktingar sedan fick egna barn ville vi de 
skulle ta sig till Kuggaviken och träffa andra 
barn och spontanspela fotboll och få kom-
pisar, som jag en gång. Men så fungerar det 
inte längre så jag tänkte att en strandkamp 
skulle kunna vara en kul grej för att få igång 
fotbollen. Konceptet utvecklades med vux-
engrenar och på så sätt var ju hela familjer 
engagerade. Iden med strandkamp mot Kug-
gaviken var lika mycket en tanke om att lära 
känna varandra, som att ha en motståndare 
i matcherna. Vi får se hur dessa kamper ut-
vecklar sig, det var inte mycket intresse som 
visades från Kuggavikens sida 2011. Men 
det viktigaste är fortfarande att ungdomarna 
får en kul aktivitet. Kanske tar det nya former 
framöver?
Vassbäcksbladet, din idé också?
Jag har länge varit med på Vassbäcks bad-
förenings styrelsemöten och tyckt att för få 
gör mycket för många. Med information om 
föreningens aktiviteter så tror jag att det kan 
sprida sig ett utökat engagemang och för-
ståelse för att det bidrag man ger i årsavgift 
kommer till användning. Första bladet från 
2007 var inte i klass med de som på senare 
år gjorts, nu är vi också ett annonsblad så 
kostnaderna för tryck och distribution finan-
sieras på ett bra sätt. Meningen är också att 
alla som går på aktiviteterna skall ha chans 
att få syns på bild eller i text. Jag tror det bi-
drar till att popularisera våra aktiviteter och 
ökar sammanhållningen och kamratskapen.
Varför blev det Vassbäck för dig?
Mamma och pappa kom med mig i en barn-
vagnsinsats en vecka efter min födsel maj 
1961 så man kan säga att jag är helt uppväxt 
i Vassbäck. Familjen Sund har alltid trivts 
fantastiskt i Vassbäck och de flesta helger 
och lov har vi varit här. Pappa besökte sin 
chef på Boråspolisen, Gösta Andréns som-
marstuga i Vassbäck i mitten av 1950-talet 
och föll direkt för landskapets skönhet. 1956 
köptes en liten stuga på berget som pappa 
Berndt och mamma Ulla sedan byggde ut i 
etapper, anlade gräsmatta som man spelat 
mycket fotboll på.
Vi är ganska många nu som har sommar-
stuga och bor i Vassbäck som har dessa Sun-
dare som anfäder
Ja verkligen, jag är ju ett sladdbarn och du 
och Barbro var ju tonåringar när jag föddes, 
och vi har ju även mamma Ulla kvar hos oss. 
Helena har det gamla huset på Åsa Aspväg, 
jag har ett intilliggande hus, syster Barbro 
har ett hus och hennes tre barn har också 
var sitt sommarhus. Syster Barbro och hen-
nes man Jan har flyttat hit permanent efter 
pensionering.

Har du också tänkt flytta hit någon gång?
Min familj bodde här ett tag år 2002 mellan 
jobb i Oslo och innan vi fick jobb i hem-
staden Borås, så vi fick känna på det. Åsa 
och jag har pratat om att tillbringa mer tid i 
Vassbäck framöver, men än så länge vill vi 
bo i Borås och pendla till Vassbäck på lediga 
stunder. Men man skall aldrig säga aldrig.
Vad är bäst med Vassbäck?
Jag vill nog säga att det är naturen, vara nära 
havet, gå vid klipporna, se på utsikten, allt 
detta ger mig ett välbefinnande. Man gungar 
sin själ i en hammock, känns det som. Ock-
så är det en naturlig mötespunkt för oss släk-
tingar, nu när nästan alla är här tillsammans. 
Jag älskar också att bada, simma och dyka, 
åka ut med båten till Nordsten, Älmö och 
de andra härliga öarna. Lägga nät och dra 
upp krabbor. Havet är för mig frihet. Jag gil-
lar Freadals trädgårdscafé, vår nya webbsida 
vassbäck.se  och vår härliga bastu också. 
Med tiden får jag också säga kamratskapen 
som vuxit med våra föreningars aktiviteter.
Du gillar att basta också eller hur?
Det har jag alltid gjort, men jag tycker att vi 
kan prata om en tid i Vassbäck före och efter 
Vassbäcksbastun. Vi är ju 50 andelsfamiljer 
som tack vare bastun lärt känna varandra 
mycket mer. Jag ser fram emot varje bastu-
besök och samtalen och mötena som sker 
där. Jag var länge engagerad i styrelsen och 
det var en härlig tid, men nu får andra ta vid. 
Mina engagemang kan bli alltför många och 
jag måste sovra bland uppdragen.
Vad finns i dina tankar om Vassbäck i fram-
tiden?
Vassbäck har stora naturvärden och jag tror 
att människorna vill bo i Vassbäck för att det 
är så fint som det är och inte så exploaterat 
som på andra kustområden. Å andra sidan 
kan man inte stoppa utvecklingen, många 
vill flytta hit permanent, det kommer bred-
bandsbehov, vägarna asfalteras och får gatu-
ljus. Tillsammans kan vi forma det framtida 
Vassbäck, men det viktigaste jag ser framför 
mig är att området utvecklas varsamt med 
tiden och att vi får fler och yngre som en-
gagerar sig i våra föreningar. Jag kanske kan 
uppfattas som ung med mina 50 år, men vi 
behöver ungdomar som är betydligt yngre. 
Detta sagt utan att vilja kicka våra trotjänare, 
de har gjort och gör fina insatser men vi be-
höver förnya oss. För egen del hoppas jag att 
mina barn Kajsa och Oskar också i framti-
den vill följa med sina föräldrar till Vassbäck 
och forma sina vanor. Avslutningsvis hoppas 
jag att vi får en bra sommar 2012 och att alla 
får vara friska och njuta av allt härligt vi har 
i Vassbäck.
Något som inte många vet om dig?
Jag har guld, silver och brons i junior SM i 
fotboll med Elfsborg. Jag tar ner många träd 
med min motorsåg jag fick i 50-årspresent. 
Vill ni ha hjälp med det så hör av er, vi vill 
ju alla ha utsikt. 
Då tackar Vassbäcksbladets utsände för in-
tervjun och gratulerar till utmärkelsen.
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• 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

Kraft och precision visar Fredrik Ljunggren 
att det är egenskaper han besitter då pålarna 
till nya sandlådan slås i.

Den nya flytbryggan är på plats och krabb-
hyllan växer fram igen efter höstens stormar.

Urban Johansson och Seth Lennartsson såg 
till att brädorna höll måttet.

Sex vassbäcksbor har bärande roller i detta skådespel. Bryggors sätts på plats, bänkar och 
bord bärs fram. Trampolinen skruvas fast, trappor monteras. Detta året var det mycket att 
laga dessutom.

Björne Jarlengrip är Vassbäcks egen byggare 
Bob och var bländad av alla lysande insat-
ser som gjordes. Det finns arga snickare och 
glada, Björne är glad.

Arbetsdagen våren 2011

Jan Svefors var med i kommittén som såg till 
att alla trivdes.



5

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, denna gång utan speciellt många motståndare. 
Det är en dag för kamratliga aktiviteter mellan Vassbäcks- och Kuggaviksbor på Kuggavikens fotbollsplan.

Strandkampen mot
Kuggaviken

Alla hade någon släkting att heja fram på plan.

De minsta barnen delade upp sig och det var en bra och trevlig 
match där resultatet spelade underordnad roll.

Uppvärmning inför matchen skedde på bouleplanen, fotografen fick 
barnen i fokus.

Vassbäcks tjejlag fick spela mot Kuggaviken och spelade riktigt bra. 
Klara, Kajsa, Josefine, Emma och den inhyrde målvakten Vilhelm.
På bilden också motståndarna och domaren.

Pojkmatchen blev så att lagen blandades upp. Alla visade prov på 
bra fotbollskunskaper och det blev en sevärd underhållning.

Publiken som mest var från Vassbäck njöt i solskenet.
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Strandfesten

Uffe Danielsson och Bosse Hjalmarsson 
vet hur man festar på strandfesten. Urban 
Johansson visar nivån man kan uppnå med 
öl som man inte får pant på.

Gösta Gustafssons familj väntar på att vinna 
tipspromenaden och få pris och har 
garderat sig med lotter.

På berget har man bäst utsikt och kan 
spåna på om det kommer oväder. Det kom,
kunde paren Tegeborn och Andersson 
konstatera.

Det är alltid kul att gå på flotten, ett heders-
uppdrag ända sedan vi såg Sven Delblancs 
Hedebyborna. Oskar vadar omkring och 
blir blöt i jakten på små krabbor.

Alla barn som har varit snälla får en godis. Till slut hade alla fått en godisbit ändå.

Björne Jarlengrip och Ann-Sofie Hagman 
trallar med i alla verserna.

Nils och Elisabeth Wendels njuter av livet.

Lottakåren bestående av Kerstin Sörstedt,
Margareta Jarlengrip, Madde Rietz och 
Elisabeth Wendels meddelar vinnarna.

Erlandssons och Essungers från Ängsvägen 
satt ihop på festen. Några pratade norska.

Trubaduren Mats Rösell ser på Hagman-
ska barn som uppträder med uppskattad 
Macarenadans.

Stefan Essunger med fästmö sjunger med i
sångerna.
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Bertil Samuelsson och fjolårssegraren tillika 
arrangören Björne Jarlengrip mötte Tommy 
Ljungqvist, Ivan Rosengren och maskoten 
Anders Härdner.

Torbjörn Sund och systersonen Jonas Svefors 
mot Annica Samuelsson med sonen Oskar 
Samuelsson. Oskar Sund framför som maskot.

Vinnare blev paret Patrik Langré och Marcus 
Svahlin.

Fjolårssegraren Bosse Hjalmarsson och 
Hans Janlind mot Yvonne Wallin och Vilhelm 
Samuelsson.

Vinnare i enskilda tävlingsmoment. Bäst 
enskilda score hade Patrik Langré, Torbjörn 
Sund slog längst och Jan-Åke Svahlin var när-
mast hål.

I år ändrades reglerna och sämsta par blir ar-
rangörer nästa år. Då passade Björne på att 
bli arrangör igen!

Leif Ohlsson med Ingvar Thorstensson mötte 
Arne Pettersson och Stefan Gudmundsson.

Patrik Langré med Marcus Svahlin och Patrik 
Samuelsson med Lennart Gudmundsson.

Jan-Åke Svahlin och Gunnar Brandqvist, med 
Calle Hagman och mågen Kristian Lindaur.

Vassbäcks GoIf Open

www.sjogarde.se   info@sjogarde.se

Varmt 
Välkomna!

Kom ihåg!!
Ring Ulrika eller Claes och 

fråga om medlemskap,  

företagsaktivi
tet & konferens 

Sjögärde tel 0340-65 78 65



Triatlon de yngre deltagarna

Några av de deltagande barnen.
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Triatlon vuxenklassen

De hurtigaste flickorna var Maria Johansson (trea), Cari Jo-
hansson (segrare), Anna-Karin Aspemyr (tvåa).

De snabbaste herrarna var Jonas Svefors (tvåa), Lars Aspe-
myr (segrare) och Peter Bengtsson (trea)

Alla deltagare fick diplom av 
arrangören Åsa Sund.
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I förra årets Vassbäcksblad hade vi ett re-
portage över den nya informationskanalen 
Vassbäck.se. Vi frågar Fredrik och Sara lite 
om det första årets reflektioner på sidan.

Blev det som ni tänkt?

Egentligen hade vi inte tänkt att det skulle bli 
på något särskilt sätt. Vi ville inte förhasta oss 
utan startade sidan med några grundläggan-
de funktioner och sedan har sidan långsamt 
fått växa fram i takt med att vi upptäcker vad 
som saknas. Men det är klart, vad vi ville var 
ju att skapa en sida som fungerar både som 
mötes- och informationsplats för boende i 
Vassbäck. Det verkar till vår glädje som att 
det blev som det var tänkt i det avseendet! 
En del vi pratar med är till och med inne 
varje dag på sidan och det är mycket gläd-
jande att höra.

Vad har varit mest intressant att lägga ut?

Allt som är till nytta för oss som bor här. Det 
kan vara allt från kommunens nya översikts-
plan för Åsa 2030 till föreningarnas rappor-
teringar, kalenderhändelser och information 
om vad som händer med Vassbäcks fibernät-
projekt. Bilder, väder, historik och kuriosa 
hjälper till att skapa en stämning på sidan 
men det får vi mest se som härliga bonusar! 

Vad har gett mest reaktioner?

Där får vi nog svara Badkollen! I somras fick 
sidan med Badkollen över 2000 besök, och 
det inte inräknat förstasidan som också inne-
höll en minivariant. Det ska bli kul att sätta 
tillbaka den i vattnet fram emot försomma-
ren igen. Håll ut alla badkrukor!

Vill ni fler skall engagera sig i skrivandet 
och publiceringen?

Vi tar gärna emot artiklar och idéer som kan 
förbättra sidan. Vi är några stycken som tar 
hand om det tekniska, så den biten behöver 
man inte oroa sig för om man vill bidra. Det 
finns en länk till ett kontaktformulär i höger-
spalten på sidan, där ni kan komma i kontakt 
med oss.

Hur har föreningarna nyttjat möjligheten 
att synas och informera?

Ena vägföreningen och bastuföreningen har 
varit ganska duktiga men det finns utrymme 
för förbättringar på det området. Det gäller 
att få igång lite rutiner i föreningarna att läg-
ga upp information och nyheter tror vi, och 
kanske behöver vi vara tydligare med hur de 
skickar materialet till oss. 

Vad har de boende inte upptäckt med sidan 
än?

Att det finns skräddarsydd trafikinformation 
och busstider ute i högerspalten tror vi att 
fler kan upptäcka. Särskilt vägverkets (trans-
portstyrelsens) egna tjänst är väldigt knölig 
att använda, men på vassbäck.se får man di-
rekt relevant information på förstasidan. Alla 
har kanske inte heller upptäckt att vassbäck.
se har fått en ansiktslyftning i år, med bättre 
läsbarhet och lite snyggare layout? Sedan vill 
vi slå ett slag för att det går utmärkt att följa 
vassbäck.se på facebook, ett mycket smidigt 
sätt att hålla sig uppdaterad med vassbäcks-
information direkt i sitt nyhetsflöde. Vass-
bäckskalendern under fliken ”Kalendarium” 
ska du förstås prenumerera på också! Den 
går att få direkt i t.ex. din mobiltelefon ge-
nom att klicka på prenumerera-länken.

Intervju med Fredrik & Sara Ljunggren

Bilden visar Åsa Aspväg på 1950-talet.

Kuggavikens badförenings grabbar i 
Åsacupen 1976 bestod av såväl killar från 
Vassbäck och Kuggaviken, tillsammans med 
några tillresta kompisar från Borås och Gö-
teborg.Laget kom detta år tvåa i åldersklas-
sen upp till 16 år. I laget syns Torbjörn Sund, 
Per-Anders Gustafsson och tränaren Kalle.

Historiska
bilder
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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!
           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

Fiskelycka i 
Vassbäck



12

Nyårsafton 2011 i Vassbäck
Som vanligt var det många Vassbäcksbor som firade tolvslaget 
(12.00) vid stranden. En kul start på ett gott slut.

ERBJUDANDET GÄLLER T O M 30/9 2012  ·  TELEFON 0340-178 11  ·  VÄSTRA VALLGATAN 2, VARBERG  ·  ÖPPET VARDAGAR

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

W W W.CENTRUMTANDL ÄK ARNA.SE

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!
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 Vilken är er första relation till Vassbäck? 

 När flyttade ni ner permanent?

 Vad var huvudskälet att det blev
 Vassbäck?

 Presentation av familjen, vilka bor här?

 Har det betydelse för er att ni kände
 grannar och människorna i Vassbäck?

 Hur upplevs centralorten Åsas utbud  
 under vintern.

 Hur kommer ni att nyttja den komman- 
 de pendelstationen som skall byggas?

 Vad gör att ni trivs i Vassbäck och som  
 påverkat ert val av bostadsort?

 Vad saknar ni i Vassbäck?

 Vilken av orterna Varberg och Kungs- 
 backa åker ni till och handlar?

Barbro och Jan Svefors
1.  Vi har bott här på somrarna.
2. 1:a juli 2010.
3.  Vi hade hittat vårt Drömställe.
4. Barbro och Jan.
5. Ja.
6. Okej.
7. Inte alls.
8. Variation av klippor sandstrand och  
 skärgård. Rent, varmt havsvatten. 
 Vacker havsutsikt med solnedgångar. 
  Trevliga grannar och vänner.
9. Restauranger av varierande slag. 
 ”Riktig hamn”.
10. Kungsbacka.

Johan och Lina Hagman
1. Johans farmor och farfar byggde 
 sommarstuga här 1948.
2. Vi byggde vårt hus 2008 och flyttade  
 hit maj 2011.
3. Havet och naturen och närheten till  
 barnens farmor och farfar.
4. Ebba 3, Oscar 5, Hugo 6, Lina och  
 Johan.
5. Inte när vi byggde huset men senare 
 har vi lärt känna mer och mer grannar 
 och när vi flyttade hit spelade det stor 
 roll.
6. Begränsat. Man får vara inställd på att  
 åka till Varberg eller Kungsbacka 
 ibland.
7. Det vet vi inte. Förhoppningsvis kan vi  
 jobbpendla men det beror mycket på 
 tågens frekvens och prisnivå.
8. Här lever vi nära naturen - årstider och  
 väder känns som en mycket större del 
 av livet. Innan vi flyttade hit undrade  
 vi nog lite vad vi skulle hitta på en kall  
 oktoberdag, men så fort svamp- och 
 bärsäsongen var över började hummer- 
 säsongen och sedan var det jul, sedan 
 kom snön och skridskor och skidor. 
 Tryggheten för barnen är också viktig.  
 Här kan barnen gå ut och leka och 
 cykla på ett annat sätt än där vi bodde  
 tidigare.
9. En riktig hamn för småbåtarna.
10. Varberg har sin charm med de bev- 
 arade småbutikerna i centrum medan 
 Kungsmässan är väldigt praktisk. 
 Det beror på vad man vill ha.

Urban och Pernilla Johansson
1. Det är snart 42 år sedan, jag (Urban) 
 har haft förmånen att få vara här varje  
 sommar sedan barnsben. 
2. År 2000 
3. Jag hade tur att jag fick köpa ut min  
 bror ur fastigheten, och sen blev de  
 som de blev.
4. Jag Urban, min sambo Pernilla, våra  
 barn Hannes och Samuel.
5. Njaa... lite kanske. Alltid enklare att  
 komma med i gemenskapen om man  
 känner några.
6. Lite fattigt utbud, men man klarar sig.
7. Tja... Kanske en del om vi ska åka in  
 till stan hela familjen.
8. Närheten till havet, lugnt å skönt, inte  
 så utbyggt som i många andra områ 
 den, mycket bra gemenskap.
9. ( en riktig badbrygga )
10. Det brukar bli Kungsbacka för de  
 mesta, en bra ”stad” där allt finns.

Jan-Eric och Christina Magnusson 
1. Vi hade ingen relation alls till Vassbäck.
2.  Vi hade huset först som sommarstuga  
 och vi flyttade ner permanent -89 
 samtidigt som vi då byggde till.
3. Vi blev tipsade om Vassbäck av goda  
 vänner och att huset var till salu.
4. Min fru Christina och jag.
5. Vi kände inga alls. Det var som att  
 börja på nytt. Dom som tipsade oss  
 bodde då i Landa.
6. Helt OK men kanske för litet utbud av  
 butiker.
7. Eftersom vi slutat arbeta då kommer vi  
 nog inte att utnyttja den spec ofta.
8. Med tiden har vi lärt känna en hel del  
 folk och det flyttar ju hela tiden ner  
 mer och det är ju positivt.
9. Egentligen ingenting.
10. Just nu ingen av orterna utan vi handlar  
 av den lokala butiken.
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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

Ingela och Jan-Åke Svahlin
1. Kom med mamma å pappa som nyfödd  
 till Vassbäck där de hade en sommar- 
 stuga.
2. 2009
3. Att detta var min (Ingela) dröm att få bo  
 härnere.
4. Jag (Ingela) maken Jan-Åke och sonen  
 Magnus.
5. Lite.
6. Hyfsad känns väl lite öde ibland
7. Troligen inte alls fast man ska aldrig  
 säga aldrig.
8. Närheten till havet
9. Vi saknar inte något speciellt, vi har det  
 mesta tycker vi.
10. Både och, handlar typ mat mest i 
 Frillesås.

Tommy och Lena Ljungqvist
1. Min första relation till Vassbäck är när  
 jag kom hit min första sommar 1952  
 som liten bebis, men enligt utsago från  
 tillverkarna skall även detta skett här.  
 Tommys första relation till Vassbäck var 
 när han i mars månad 1970 kom hit  
 för första gången och detta var efter  
 stormen 1969. Han fick börja arbeta  
 direkt med att släpa ner 25 fällda träd  
 ner till stranden och där börja elda upp  
 dessamma. Efter detta första besök var  
 han förälskad förhoppningsvis i både  
 mig och stället.
2. För ungefär 15- 17 år sedan började  
 han tjata på mig att vi skulle flytta 
 hit permanent men detta skedde inte  
 förrän för 9 år sedan efter att vi några  
 år tidigare hade köpt ut min syster och  
 vi startade vår ombyggnad. 
3. Något som vi upplever som en väldigt 
 trevlig samlingspunkt är bastun där vi 
 har återknutit kontakter med många av 
 de personer som funnits runt en sedan 
 jag var barn. Detta tycker jag att Calle 
 Hagman skall uppmärksammas för, då 
 han var den stora drivkraften i detta 
 arbete.
4. Familjen består av mig Lena och  
 Tommy permanent, men även familjen  
 Åsa, Daniel, Simon och Ida och famil 
 jen Malin, Martin och Victor som har  
 detta som sommarstuga för när de skall  
 åka hit säger de att de skall åka till  
 landet.
6. Då jag tycker att Åsa centrum är trist  
 både på sommaren och inte minst på  
 vintern shoppar jag mest i Frillesås.
7. Pendelstationen kommer att påverka  
 mig på så sätt att det kommer att bli  
 mitt färdsätt till jobbet de flesta dagarna  
 i veckan då det inte kommer att ta mer  
 än 30 min till centrum i Göteborg. 
 Men även möjligheten att lätt kunna ta 
 sig till utbudet av teater mat och andra  
 begi venheter flyttar närmre tycker jag  
 är oerhört viktigt. Troligen kommer det  
 även att påverka prisbilden på våra  
 fastigheter uppåt för hur skall Onsala  
 kunna konkurera med denna möjlighet  
 som stationen ger?
8. Naturupplevelserna som finns nära när  
 man bor vid havet.
9. Egentligen ingenting.
10. Huvudorten för våra inköp Kungsbacka 
 som jag tycker är en väldigt trevlig liten  
 stad.

Måsen:
Du sade att det är bra skidåkning i Sälen. 
Jag är skeptisk!
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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

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

Calle Hagman
Tandläkare

www.callehagman.se

Följ Calle’s blogg på
www.callehagman.se

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

Nu också i Varberg!

Badliv i Vassbäck



Styrelsen 2011/2012

Föreningens postgirokonto: 4 34 78  - 7. Betala gärna direkt, helst före 30 april. Viktigt!!!
Årsavgiften är minst 200 kr ( Se texten till vänster på 1: sidan) Var snäll och maila de uppgifter som efterfrågas 

till på blanketten ovan till vår medlemsansvariga Lena Kopp på lena.kopp@telia.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!

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

Avsändare: Vassbäcks badförening
 c/o Lena Kopp, Nyléns väg 3
 439 55 ÅSA

S V E R I G E

PORTO BETALTB


