
Viktiga datum 2013:

Titta på anslagstavlan då och då
för mer information!

Vassbäcks Boulemästerskap
onsdag 17 juli kl. 17.00 

Golftävlingen Vassbäcks Open
torsdagen 18 juli, Sjögärde GK 

Vassbäckstriathlon, fredag 19 juli 

Strandfest, lördag 20 juli

Höststäddag, söndag 22 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 
trampolinen. Föreningen tillhandahåller bän-
karna på badberget samt räddningsutrust-
ning och skötselredskap. För sophämtningen 
och toaletterna ansvarar Kungsbacka kom-
mun. 

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 badmil-
jö! 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

Kommande evenemang 
i Vassbäck!

Vi bjuder in till det första mästerskapet i boule
 på Vassbäcks bouleplan 17 juli.

De tävlande samlas vid boulebanan kl. 17.00.
Då meddelas vilken tävlingsform som valts.

Vill ni spela på annan tid så har vi ställt in bouleklot i vår 
badhytt, som medlemmarna i Vassbäcks badförening får 

använda sig av.

Klassikerkommittén
Åsa och Torbjörn Sund 0705-68 11 99

VASSBÄCKS
BADFÖRENINGS

Vi inbjuder till triathlonet eller idrottsklassikern i Vassbäck.       

En eftermiddag med fysiska aktiviteter utan att kora någon vinnare.
Anmälan behöver inte göras.

Kl. 17.00 kort bana för ungdomar och vuxna utan brådska,
 kl. 18.00 lång bana för motionärer och elit.
Vi har även en klass för de som bara vill cykla.

 Cykling - Löpning - Simning

Fredagen 19 juli

 Vi startar kl 18.00 med tipspromenad och
 förhoppningsvis spännande och roliga aktiviteter.

 Vi står för grillen och du för resten.

 Vi kommer att sälja lotter.

 Prisutdelningar, sångstund och uppträdande väntar.

 Har du priser att skänka tar vi tacksamt emot dessa.
 Kontakta styrelsen, festkommittén eller strandvärdarna i sommar.

 Vi har lyckats att boka den uppskattade trubaduren David Miles.

Vill du hjälpa till ?
Hör av dig till: 

Festkommittén
Helena Heijdenberg
0721-61 02 08

Kerstin Sörstedt
0340-65 53 39

Lördagen 20 juli

Torsdagen 18 juli

Plats: Sjögärde GK
Start: Meddelas senare
Tävlingsform:
2-mannalag bästboll
(Arrangörerna lottar lagen)

Anmälan görs till: 

Bosse Hjalmarsson
bossehjalmarsson@telia.com   tel. 0705-27 83 87

Uppge golf-id och hur vi når dig!

Bosse Hjalmarsson och Calle Hagman tar gärna emot priser till prisutdelningen!

Mer information ges närmare tävlingsdagen !

Läs mer på Vassbäcks anslagstavla vid badhytten, eller
på www.vassbäcks.se
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När detta skrivs någon vecka efter midsom-
mar, så har äntligen den efterlängtade som-
maren kommit. Hittills har det visserligen 
mest det vi brukar kalla typisk svensk som-
mar med växlande molnighet och regnsku-
rar, men än lever hoppet om en riktigt varm 
solig sommar i år. Det myckna regnet har 
bidragit till en mäktig grönska och buskar 
och perenner blommar som aldrig förr. När 
högtrycken kommer så blir det säkert också 
mer än de 17 -18 grader vi fått nöja oss med 
i badvattnet hittills i år.

I våras skrev jag här i vårt blad om de oli-
ka planer vi hade för att få ordning på våra 
badbryggor och vågbrytare till badsäsong-
en, men där måste jag tyvärr konstatera att 
vi inte nått så långt som vi hoppades ännu. 
Den flytbrygga med frigolit som vi erbjöds 
om ersättning för ”ubåten” visade sig inte 
vara i sådant bra skicka att vi ville ta hit den.  
Vi har dock efter 7 sorger och 8 bedrövelser 
lyckats bärga den sjunkna bryggan och flytta 
den från badplatsen och nu i veckan så har 
den blivit sönderslagen och ”flyttad till de 
sälla jaktmarkerna”. Ett bekymmer mindre 
men tyvärr ingen lösning på de senaste årens 
bryggproblem i vårt kära Vassbäck. 

Man kan fråga sig varför vi i styrelsen inte 
bara lägger av med planerna på bättre bad-
bryggor och låter det vara som det alltid va-
rit – svaret på det är att vi tror på en fortsatt 
positiv utveckling för Vassbäck, som nu fått 
många unga barnfamiljer i området. Det är 
omtanken om dessa yngre invånare och de-
ras innerliga glädje, då de kan roa sig med 

vattenlekar, som ger oss motivation och en-
ergi att jobba vidare.

Det har förts fram en del olika förslag på mer 
väderbestående utbyggnader av bryggor och 
vågbrytare och vi har även utrett vad en ny 
helt frigolitfylld och därmed vad man tror 
osänkbar flytbrygga skulle medföra för kost-
nader och praktiska problem framöver. För 
att ”reda ut begreppen” och få ett väl under-
byggt underlag för besluten om dessa saker, 
så tillsattes vid Badföreningens välbesökta 
årsmöte i midsomras en kommitté med tre 
ledamöter från Badföreningen (Peter Raidla 
(sammankallande), Marita Gilliam och Jo-
han Hagman) samt en ledamot från vardera 
av de två bryggföreningarna, som utsett Nils 
Wendels och Urban Johansson, som sina re-
presentanter. Denna kommitté representerar 
både gammal och ung så vi får hoppas att de 
skall få fram ett bra beslutsunderlag.

I avvaktan på badbryggornas lösning så har 
vi reparerat de största skadorna i betongen 
efter förra årets stormar, men vi vill inte göra 
om hela den övre ”betongsulan” innan ev. 
entreprenörsmaskiner gjort sitt arbete, med 
risk för ytterligare skador på bryggan. Vi job-
bar också intensivt på att få fram en ny tram-
polin till rimlig kostnad.

Nog om de långdragna brygg och flottpro-
blemen

Nu tittar vi framåt och hoppas på en solig 
och varm sommar

Läs detta nummer av vårt Vassbäckblad som 
har flera nya artiklar och foton.

Kom och deltag i vår gemenskap – alla är 
hjärtligt välkomna. Även om det kanske är 
lite sent att börja golfa för att kunna vara 
med i Vassbäcks golftävling i sommar, så är 
det inte för sent att komma till vår trevliga 
Strandfest lördagen den 20 juli.

Vi blir fler deltagare för varje år och har du 
aldrig varit med eller varit förhindrad det de 
senaste åren, så rekommenderar jag dig att 
komma själv eller gärna ta med några vän-
ner och lär känna andra Vassbäcksbor lite 
mer på årets strandfest.

Vi har även i år glädjen att ha medverkan av 
den mycket skicklige och trevlige truba-du-
ren David Miles.

Tiden går men Vassbäck består!

Calle Hagman 
Ordförande i Vassbäcks Badförening

Funderingar i Vassbäck -  Vår plats på jorden

Styrelsen påminner om att alla skall betala årsavgiften!
Föreningens plusgirokonto: 4 34 78 - 7

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 Marita Gilljam på marita.gilljam@gmail.com

Glöm inte att ange avsändare och även e-postadress. Annars kan vi ju inte 
veta att det är just du som betalat.

Medlemmar i Vassbäcks bastuförening och båtföreningarna måste betala 
medlemsavgift i badföreningen.

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

Vassbäcksklippan 2013

Urban Johansson, Vassbäcksklippan 2013
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Vassbäcksklippan 2012
- Helena Heijdenberg

1. Grattis till utmärkelsen. Kommer du själv 
ihåg vad Calle hade för motivering till att 
just du fick ta emot Vassbäcksklippan?

Tack. Jag tror att Calle motiverade utmärkel-
sen med att jag ett enträget arbete som se-
kreterare i föreningen och att jag varit aktiv 
under strandfesten i många år.

2. När och hur kom du i kontakt med Vass-
bäck?

Våren 1956 åkte mamma, pappa, lillasyster 
Barbro och jag till Andréns i Vassbäck för att 
titta på en stuga. På området utanför Hjal-
marssons lekte massor av barn och yngre 
tonåringar. Jag kände mig som en i gänget 
med en gång. Där var Roy och Bo Hjalmars-
son, Lisbeth och Lars Appelgren, Eivy, (Ur-
bans mamma), syskonen Hagman, Lisbeth 
Wollbrant, Britt-Marie, Solveig, Thomas, 
Hans och Per och många, många andra.

3. Hur såg Vassbäck ut på den tiden?

På den tiden låg stugorna utspridda bland 

bergen och föräldrarna brydde sig gudskelov 
inte om planteringar och staket – allt var lek-
platser. Stugorna bestod för det mesta av en 
sovalkov med våningssängar, en inbyggd 
veranda med gamla oömma möbler och en 
avdelning med spritkök och lite husgeråd. 
Vatten fick vi från pumpen och alla hade 
utedass.

4. Du är ju numera pensionär, men vad har 
du arbetat med i ditt yrkesliv?

Jag är född i Tidaholm, uppväxt i Borås och 
utbildade mig till läraryrket på Göteborgs 
Universitet. Jag har varit lärare hela mitt yr-
kesverksamma liv med svenska, engelska 
och på senare år även filmkunskap, för att 
nämna en del av mina ämnen. Nu senast ar-
betade jag på Schillerska gymnasiet.

5. Har du något speciellt barndomsminne 
från dina somrar i Vassbäck?

När vi barn inte var ute och badade, spe-
lade fotboll, lekte kurragömma eller cirkus 
satt vi inne hos någon och spelade kort, ofta 
whist eller Jägersro, lite senare Sanning och 
konsekvens.  Vi traskade över klipporna till 
strandcaféet i Åsa och matade jukeboxen 
för att höra Elvis, Sam Cook, Roy Orbison, 
Brenda Lee och andra musikaliska storheter. 
Där såg vi också många fotbollsmatcher un-
der VM 1958. När vi blev äldre ändå gick 
eller cyklade vi flickor till Stenviks klubbhus 
där det var dans till orkester på lördagarna 
och disco på onsdagarna.  Det finns massor 
att berätta men jag tror att jag sparar resten 
till memoarerna. (hihi)

6. Calle nämnde att du var först bland 
ungdomarna att gifta dig med en Vass-
bäckskompis. Kan du utveckla?

Så småningom fick någon en liten skivspela-
re som vi dansade till på småfesterna vi hade 
när föräldrarna var borta. Killarna (inte jäm-
likt på den tiden!) skaffade sig moppar och 
deras kompisar från stan kom och hälsade 
på. Det allra första året var det en dansbana 
vid vägen, där hållplatsen är nu, men vi gick 
nästan alltid till Kuggavik, där vi buggade 
och åt varm korv. 
1958 flyttade Anders Heijdenberg och hans 
lillebror Per till Vassbäck. Redan första som-
maren bildade han ett band, eller orkester 
som vi sa på den tiden. Det hette Rock-An-
ders and his stars, Anders spelade gitarr och 
alla de andra killarna! spelade trummor.  
Många var förtjusta i honom, däribland 
jag, och som pappa skrev i vår bröllops-
sång - ”Romantiken varje sommar blommat, 
svalnat av när vi tillbommat, stugorna och 
återvänt till stan. (mel. Green, green grass of 
home)”. Vi gifte oss alltså till sist, fick lille 
Kalle och gick så småningom skilda vägar. 

7. Om du fick bestämma, vad skulle då Vass-
bäcksborna då få se för förändringar?

Jag vill inte ha några fler förändringar. Det är 
ju så bra som det är.

8. Hur ser du på framtiden för dig i Vass-
bäck? 

Vassbäck har förändrats en hel del sedan 
1956, antalet hus har väl tiodubblats och de 
gamla husen har blivit större och prydligare. 
Glädjande nog bor flera gamla vänner kvar 
och nya har kommit till. Det var vildare och 
friare på den tiden jag var ung men jag är 
nöjd med Vassbäck som det är nu, så nöjd 
faktiskt, att jag kommer att bosätta mig här 
permanent. 

Jag – en klippa?

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

TELEFON 0340-178 11
VÄSTRA VALLGATAN 2, VARBERG

ÖPPET VARDAGAR 

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

WWW.CENTRUMTANDLÄKARNA.SEERBJUDANDET GÄLLER T O M 30/9 2013
Helena Heijdenberg modell 60-tal.
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Årets arbeten vid badplatsen
Under vår- och höststäddagarna tar vi in 
och tillbaka en mängd utrustning. Detta 
gör medlemmarna till ett sätt att träffas och 
samtidigt göra nytta för alla badande. Brygg-
föreningarnas medlemmar träffas också och 

lagar det som blåst sönder och gör iordning 
inför årets båtsäsong. Efteråt blir det korv-
grillning och mingel. De senaste åren har 
vår brygga som anlades på 1800-talet blivit 
utsatt för många påfrestningar och har krävt 

ett omfattande underhåll, något som Calle 
Hagman beskriver i sin ledare. På bild ses 
några vidunder till maskiner som använts i 
arbetet.

200:-i nyundersökningsrabatt.Gäller 2013 vid undersökningför alla Vassbäcksbor.

Välkommen att lista dig hos oss!

✔ Har du tröttnat på dina missfärgade, slitna                  
 eller lappade tänder
✔ Vi är vana att lösa sådana problem
✔ Öppet även kvällstid
✔ Gå in och gilla oss på facebook

  Hagmans Tandvård i Åsa och följ Calles blogg om
 olika tandvårdsfrågor
✔ Läs mer om oss och se olika behandlingar som vi utför på
 www.callehagman.se

Calle & Britt-Marie

Åsa Stationsväg 3 • Tel 0340-65 65 50
www.callehagman.se

Vi bryr oss om dig! - i Åsa
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Triatlon de yngre deltagarna

De unga i Vassbäck gör storartade insatser på sin nivå i triathlonet.
De följer de olympiska devisen att det är större att deltaga än att vinna.
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Triatlon vuxenklassen

Löpstilarna är många men det syns att de tar ut stegen.

Damklassens segrare Jonna Ekström flankerad av trean Anna-Karin 
Aspemyr och tvåan Anna Käll-Gustavsson.

Herrklassens suveräne segrare Jesper Svefors flankerad av lillebror 
och tvåan Jonas Svefors och trean Ulf Johansson.

Vassbäcks atleter samlade på bild, övriga Vassbäcks atleter hade förhinder eller var publik.

Starten är intensiv och fältet samlat. Åsa & Torbjörn Sund, nöjda arrangörer. Jesper Svefors går starkt från hav till land.
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Strandfesten
Årets strandfest hölls i strålande sommarväder och drog som vanligt 
många gäster. Trubaduren David Miles gjorde sitt för att göra festen 
till en hellyckad afton.



8

Strandfesten



ANNONSKORREKTUR
Till:
Att:
Fax:
Mail:
Datum:

Lasses Entreprenad AB
Lars Gustavsson

info@lassesentreprenad.se
10-02-18

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

Vänligen Annonsredaktionen 

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

Deadline för korrigering:
Hör vi inget från Er betraktar vi korrekturet som godkänt.

26/2

ES

Lasses Entreprenad AB

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

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

Ett eget hus
i Åsa?

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

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

 
Kontakta din lokala säljare 

telefon 0340-66 64 70.

www.varbergshus.se

Sommarbilder från Vassbäck

Ebba Ekström, 4:e generationen i Vassbäck. Badliv på bryggan i Vassbäck. Unga och gamla samlas på boulebanan.

Den blomstertid nu kommer.

9

Strandvärd 2013

Oscar Mattsson årets strandvärd

Kitesurfare.
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Vassbäcks bastu 10 år!

Fotot är från tiden just innan invigning 2003 då Tommy Ljungqvist, 
Åke Johansson, Nils Wendels, Lennart Karlsson, Urban Johansson 
och Calle Hagman hade lagt ner ett stort arbete, säkert någon mer 
som inte var med på bilden.

Tänka sig att10 år har nu gått sedan Vass-
bäcks Bastuförening bildades. Initiativtagar-
na närde en dröm om en än bättre samman-
hållning och ett än större umgänge mellan 
de redan mycket goda grannarna. Inget 
snack om saken - denna förening har de-
finitivt skapat än starkare band, massor av 
kreativa möten människor emellan och inte 
minst en stor portion mysfaktor – drömmen 
blev sann! Att få sitta tillsammans med alla 
dessa härligt goa människor ute på ”ljugar-
bänken” med hav, Nidingen och övriga öar 
i nejden när solen sakta dalar är en ren njut-
ning. Toppa detta med lite gôtt tjôt, ett sval-
kande dopp utanför piren och en kall dryck 
i handen - kan det bli så mycket bättre!? Att 
få varva ner i goda vänners sällskap och i 
denna fantastiska miljö på gångavstånd från 
hemmet är få förunnat! Även om man ibland 
inte anser sig ha tid för ett bastubad så blir 

man överbevisad varje gång man ändock sit-
ter ute på udden och bara njuter. 

Om än att vi har en riktig skatt ute på udden 
(bl.a. gästbadares kommentarer är ett av fle-
ra bevis för detta) så kan säkerligen allt bli 
än lite bättre. Vassbäcks bastuföreningssty-
relse satte våren 2013 samman en enkät för 
att höra vad medlemmarna hade för åsikter. 
Vi har ju under 2013 beviljats ett permanent 
bygglov för vår bastu (tack Åke Johansson 
för ditt arbete), vilket var en förutsättning för 
framtida utvecklingstankar. Bland frågorna 
återfanns gradering rörande omklädningsde-
lens storlek, funktion, avskildhet eller inte, 
öppettider, avgifter, tillgång till dusch och 
toalett, eventuell ombyggnad, nycklar el-
ler kodlås med mera. Som önskat kom det 
många synpunkter från medlemmarna och 
det var stor uppslutning av svarande.

Enkätsvaren kommer ligga till grund för en 
vidareutveckling av verksamheten. En ar-
betsgrupp på sex personer utsågs under 
Årsmötet den 15:e juni. Denna grupp har 
redan haft sitt första möte och kommer att 
lyhört jobba vidare med bas i de önskemål 
och åsikter medlemmarna genom enkäten 
förmedlade Med det permanenta bygglovet 
ges både trygghet i föreningen och underlag 
för framtida utveckling. Med tanke på att fler 
och fler av medlemmarna blir permanentbo-
ende kommer därmed bl.a. bastun den na-
turliga mötesplatsen för framtida gamla som 
nya bekantskaper.

För att fira 10-årsjubileet abonnerades 
Freadals Trädgårdscafé för en fest 15 juni, 
dit alla medlemmar bjöds in. Som vanligt en 
härlig stämning, så härlig att inga kort togs. 
Vi har dock några kort från vår härliga bastu 
och dess miljöer.

Det har varit många årsmöten, detta kort från 2009. Elisabeth Wen-
dels, Nils Wendels, Lena Ljungkvist, Torbjörn Sund, Björne Jarlengrip 
och Urban Johansson på ljugarbänken.

Het bastu, coola gubbar, Tommy Ljungqvist och Urban Johansson 
och kalla drycker i Vassbäcks bastu.

Bilden är från första bastusommaren 2003 då det var nattligt bad i 
bastun efter strandfesten. Lena Ljungqvist, Urban Johansson, Lennart 
Karlsson, Ann-Sofie Hagman och Åsa Sund var bevisligen där.
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Vassbäcks djur- och växtliv ändras 
Det fanns en tid när Måsön gjorde skäl för 
sitt namn; fiskmås och trut behärskade luft-
rummet och det var minsann inte riskfritt att 
vistas där under häckningstiden. Men vi barn 
kunde naturligtvis inte låta bli. Vid lågvatten 
vadade vi ut till ön, fick svedda knäveck av 
solreflexerna och blev attackerade av måsar. 
De svischade farligt nära våra huvuden och 
lämnade kletiga visitkort i håret. Det var li-
kadant uppe i bergen, till och med på våra 
tomter. En vår hade några måsar lagt ägg i 
grillen och vi vågade inte komma i närheten 
förrän till midsommar.

Nu är måsarnas skrin ersatta av skatornas 
kraxande och moln av svarta kajor som slår 
sig ner i trädtopparna är en vanlig syn. Du-
vorna flyttar ogenerat in på altanerna och 
ger inte upp förrän vi rivit deras bon upp-
repade gånger. Och vart har ejdrarna tagit 
vägen? En och annan kull kan fortfarande 
ses, men förr guppade hela armador med 
ejderhonor längs klippstränderna med rader 
av ulliga ungar efter sig.

Leker barnen blåmanetkrig nu för tiden? Det 
verkar som om våra slemmiga vänner har 
minskat i antal. De invandrade kammane-
terna ger väl inte samma effekt? 

Harar ser vi sällan till, däremot kaniner som 
förökar sig av hjärtans lust i busksnår och 
under altaner. Kaninungarna är inte bara 
söta, de utgör en viktig del av rovdjurens 
föda och därför är det inte ovanligt att stöta 
på en och annan kringstrykande räv med en 
unge i käften.

Rådjuren har flyttat in för gott, gnager sönder 

barken på fruktträden, äter upp tulpanerna 
och strösslar fästingar kring sig.  

Förr bestod växtligheten av ljung och några 
enar i bergsskrevorna. Nu växer gran, tall, 
björk och ek sig höga, skymmer utsikten och 
ger ombonade boplatser åt djuren. 

Den globala uppvärmningen och den öka-
de bebyggelsen är de viktigaste faktorerna 
bakom förändringarna i Vassbäck men hur 
ska vi göra? Uppmuntra markägarna till av-
skjutning av djuren och försöka återställa 
landskapet som det var en gång? Eller ska vi 
gilla läget? Det som flaxar omkring i viken 
nu är inte måsar i första hand, utan färgglada 
kiteseglare, och det är väl inte så dumt, det 
heller!

Reportage: Helena Heijdenberg
Foto: Calle Hagman

Yoga i Vassbäck
Sommaren 2012 gladdes vi åter att Inge-
la Svahlin ledde yogapass i morgonsolen. 
En återkommande skara vassbäcksbor som 
tycker att yoga är det bästa sättet att starta en 
sommardag på träffas under Ingelas ledning. 
Vi gör hunden, solhälsningen och andra här-
liga och nyttiga övningar på medhavda mat-
tor till musik och efter bästa förmåga.
Lite gladare och mjukare går eller cyklar vi 
hemåt, några efter ett uppfriskande dopp i 
havet.
Tiderna är tisd o torsd kl 08 00 v 28 - 31
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FÖR BRYGGOR SOM
HÅLLER I ALLA VÄDER!

Välkommen till
Lina, Calle & Johan

Hagmans Tandvård
Prästgatan 20, Varberg - 0340-177 20

En mottagning inom

Den omtalade bryggan som levde en som-
mar, som sjönk till botten, länspumpades 
forslades till slut bort, hackades sönder och 
är numera bara ett minne. Här är några bil-
der på denna brygga. Vad som händer vidare 
kan läsas om i Calles ledare på sidan 2.

Bryggan

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

Hedebrovägen 30, Kungsbacka
(Bakom Freeport)
Tel: 0300-333 20
Öppet: Vard. 7-18, Lörd 10-14

Monarkvägen, Varberg
(mitt emot hajen)
Tel: 0340-101 70
Öppet: Vard. 7-18, Lörd 9-13
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Vassbäcks GoIf Open

Medlemskap i
Sjögärde Golfklubb
279 kr/mån eller 3.300 kr/år 2013

Valkommen 
som medlem 

2013

Kortare, snabbare 
& roligare golf

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

..

Gunnar Brandqvist, Oskar Sund, Torbjörn Sund, Oskar Samuelsson och
Ingvar Thorstensson.

Elisabeth Wendels, Annica Samuelsson,
Björne Jarlengrip och Kristian Lindaur

Bertil Samuelsson, Bosse Hjalmarsson och
Stefan Gudmundsson.

Jan-Åke Svahlin, Yvonne Wahlin och
Leif ”Loket” Ohlsson.

Årets arrangörer Bertil Samuelsson och
Björne Jarlengrip förbereder prisutdelningen.

De tre bästa individuella resultaten gjordes 
av Yvonne Wallin, Elisabeth Wendels och 
Torbjörn Sund.

Ivan Rosengren och Mikael Svensson vann 
årets Vassbäck Golf Open.

Jonas Svefors, Anita Svensson, Ivan Rosen-
gren och Mikael Svensson.
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Ett av många fritidsintressen i Vassbäck är 
och har varit att fiska. Det kan man ju göra 
på många olika sätt. Själv stod jag som liten 
och kastade med kastspö vid klipporna och 
satte de flesta drag jag hade fått på havets 
botten bland all tång. Men hade man tur fick 
man upp en näbbgädda, torsk eller en vitt-
ling. Ett starkt minne är då jag kastade med 
spö från trampolinen en kväll och fick ett 
jättehugg. Kroken fastnade i kamraten Clas 
kind som stod bakom mig på klippan och 
väntade på sin tur att kasta. Han fick åka till 
Kungsbacka lasarett och ta bort kroken. Vi är 
fortfarande kamrater, trots allt. Bilden av för-
väntansfulla måsar som guppar på vågorna 
eller flaxar runt fiskarna vittnar om fiskarens 
framgångar. Det har aldrig drabbat mig.

Bättre fångster blev det från båten då vi dör-
jade makrill. En bra dag fick man hur många 
makrillar som helst men på senare tid har 
det blivit glest med fångsten. Man ser lite 
avundsjukt på de yngre grabbarna med bätt-
re utrustning som kommer hem med stora 
fångster. Men även herr Raidla kommer ofta 
hem med lite ”tosk”, som han som gammal 
mölndalsbo uttrycker det. Han svarar aldrig 
var han varit och tagit upp fisken, ute vid 
Nidingen ungefär brukar han säga. Men på 
höstarna vankas det stora fångster av hav-
skräftor och det svarta guldet hummer som 
mättar de uthålliga fiskarna som sägs mumsa 
hummer som vi andra äter fiskpinnar.

Bland pappas kamrater från förr var det van-
ligt med att lägga nät och vi har bilder i ar-
kiven när en tumlare tagit sig in i ett nät och 
trasslade in sig.

På fisketur med skepparen Allan Billö med 
kumpaner någon gång på 1960-talet

Min familj har haft båt och åkt ut bland öar-
na och ser det som en fantastisk möjlighet vi 
har i Vassbäck. När vi åkte ut till Nidingen

 

var ett stort äventyr som vi hoppas kunna 
upprepa vid tjänlig väderlek. Vi kan ibland 
få för oss att lägga krabbnät även under som-
maren, även om krabborna inte är fullmata-
de så kan det bli bra fångster ibland. Bland 
de mest spektakulära fångsterna är en hav-
skatt som väste som en katt och en stenfisk, 
full med rom, som vi sedan lade i lag. De 
otäckaste vi fått är fjärsing som har ett gift i 
taggarna och en marulk ser inte snygg ut hel-
ler, men smakar däremot gott. Det blir ock-
så en del musslor vi inte ser vid badplatsen, 
knivmussla bl a och eremitkrabbor som tar 
sig in i näten på jakt efter sjöstjärnor.

Båtbryggorna moderniseras och vi kämpar 
ständigt mot vågorna, lågt vattenstånd och 
vindarnas rov. På den tiden vi hade båtarna 
upplagda vid badplatsen var det en massa 
underhållsarbete som fick ske där. Många 
tjärade sina båtar och det luktade ju som 
Karl-Anton sjunger gott, men vi som hade 
plastbåt målade med bottenfärger som idag 
säkert inte skulle vara tillåtna. Innan 70-talet 
fanns det ju också bara en brygga.

 
 
 

Min syster Barbro och hennes Jan syns i ar-
bete med båten på 1960-talet.

Hur kommer fisket att utvecklas i framtiden? 
Vem vet, men ett säkert vårtecken är att hän-
givna fiskare försöker fånga laxöringar i våt-
stövlar och med fantasifulla drag och spön. 
Hösten är skaldjursjägarnas högtid och oav-
sett så är det ett äventyr att fiska och detta 
samlar såväl unga som äldre. Har man väl 
börjat är det lätt att man fastnar på kroken 
eller blir nätansluten. Belöningen står på 
bordet en solig sommarkväll.

Den yngre generationen startar tidigt med 
krabbfiske från bryggan och med ett leende 
känner jag igen mig själv i spänningen och 
upphetsningen barnen visar, precis som jag 
själv kände när jag själv var barn. Jag kan 
förresten fortfarande känna den känslan när 
man ser de små krabaterna kommer upp till 
ytan och som aldrig släpper en musselmål-
tid.

Jag tycker det är bra att Vassbäck har en så 
fin krabbhylla som vi har, en av många unika 
upplevelser vi erbjuder i Vassbäcks badför-
ening.

Jag önskar alla Vassbäcksbor en härlig 
fiskesommar.

Torbjörn Sund - amatörfiskare

Havets frukter och Vassbäcks fiskeliv
- egna funderingar från redaktören
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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

Tennis i björkdungen
- kul och tillgängligt
Det finns två tennisbanor för spel på gång-
avstånd till Kuggaviken och Vassbäck. Det 
kanske inte är de mest perfekta banorna, 
men de fungerar bra för nöjesspel. De ligger 
skyddade i en vacker björkdunge i Vassbäck 
bredvid Bollebygdsvägen. Idag finns cirka 
55 andelsägare som har möjlighet att spela 
i princip obegränsat under sommarhalvåret. 
Vi försöker öka tillgängligheten även för an-
dra som vill spela, banorna brukar vara öpp-
na från maj fram till september. Den mest 
intensiva tiden är under semestern i juli.

På torsdagarna klockan sex har vi en ståen-
de aktivitet; Torsdagstennisen är en spon-
tan möjlighet att träffa andra att spela med. 
Under högsommaren, då många är lediga, 
så går det att komma till tennisbanorna på 
chans. Kom dit för dubbelspel eller singel-
spel beroende på hur många som kommit . 
Ingen föranmälan nödvändig. Lag sätts ihop 
efter spelartillgång. I början och slutet av sä-
songen så är det säkrast att bestämma träff 
innan du går dit.

I år planerar vi som tidigare år att ha kurser 
där både de som vill börja spela tennis och 
de som har spelat några år ska få hjälp. Mer 
information om detta kommer att sättas upp 
på anslagstavlor i området, och de som varit 
med tidigare får en mail med information.

Under sommaren tänker vi också ha en dag 
med ”öppet hus” där alla intresserade kan 
komma och prova på. Förra årets evene-
mang var mycket omtyckt och det var många 
där och spelade. Alla som ville vara med fick 
spela dubbel i spännande matcher. De som 
inte ville spela tittade på och hejade på sina 
favoriter. Det var alla möjliga spelarnivåer. 
Allt från de som tog i ett rack för första gång-
en i sitt liv till gamla rävar som började spela 
när Björn Borg vann sina första tävlingar på 
tenniscourten. 

Vi försöker öka tillgängligheten även för an-
dra som vill spela , eftersom det finns gott 
om tider att spela, och det är roligare ju mer 
spel det är.  Om man inte är andelsägare så 
får man omaket att ta kontakt med den gla-
de uthyrningsansvarige. Vem det är står på 
anslagstavlan vid tennisbanan tillsammans 
med telefonnummer att ringa För en liten 
slant så öppnar vi banan för spel någon eller 
några timmar för 50 kr i timmen. Det förut-
sätter dock att vi är på plats, vilket vi inte kan 
garantera. Så ring gärna lite i förväg.

Tennisklubben är en ekonomisk förening 
med andelsägare. Vill du investera i en andel 
finns det möjlighet att lösa en sådan via Jan 
Åke Thelén, janake.thelen@gmail.com

Strötimmar bokas hos Mats Hammarqvist 
tel. 070 -184 74 33.

Kuggaviken & Vassbäcks 
Tennisklubb

www.unigraphics.se

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

Bed & Breakfast: Öppet alla dagar.

Cafe/Restaurang och butik: Öppet onsdag 
till söndag.

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

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

Sveriges nya helhetsleverantör inom märkning och profilering.



Styrelsen 2012/2013

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

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

S V E R I G E

PORTO BETALTB

Vassbäck, vår plats på jorden. Även solen drar sig för att gå ner i horisonten.


