
Viktiga datum 2015:
Titta på anslagstavlan då och då

för mer information!

26 april Vårarbetsdag kl. 10.30

21 juni Årsmöte kl. 12.00

23 juli Golf, Vassbäcks Open

24 juli Bad, Boule, båtdag

25 juli Strandfest kl. 18.00

20 sept Höststäddag kl. 10.30

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

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

Arbetet inom badföreningen är helt ideellt. 
Medlemsavgiften, som är vår enda inkomst-
källa, är på minst 300 kronor. Den som så 
önskar får gärna stödja föreningen med 
en högre summa. Det är det många som 
gör. Varje år lagar vi eller ersätter det 
som naturens krafter raserar. Låt oss hjäl-
pas åt med att skapa en trevlig badmiljö! 
Det gör vi genom att hålla snyggt och 
slänga skräp i soptunnan vid omklädnings- 
hytten. Ta gärna egna initiativ till trivsel 
skapande aktiviteter! Alla idéer är välkomna.

Cyklar ska placeras vid cykelstället. Mopeder 
ska antingen parkeras ute vid bilparkeringen 
eller ledas på grusvägen till badplatsen och 
parkeras jämte cykelstället. Bilar, MC eller 
mopeder får inte köras fram till badplatsen 
under badsäsongen. Hundar skall vara kopp-
lade och får inte bada vid badplatsen.

Var snäll och ring omgående till någon av oss 
i styrelsen om du upptäcker brister, fel eller 
vandalisering, speciellt på vår räddnings- 
utrustning!

Styrelsen

Badsommar med ny 
och populär brygga

Yoga i Vassbäck
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Äntligen en ny vår på G och för er som inte 
bor i Vassbäck hela året blir det äntligen en 
möjlighet att åka ut till havet och att börja 
röja i trädgård och vårstäda stugan.

Jag vet inte hur det är för er, men jag måste 
erkänna att jag numera har lite svårt att min-
nas hur vädret var förra året eller några år 
tillbaka. Var förra sommaren fin eller reg-
ning? Minns ni det? Jag har dragit mig detta 
till minnes och också stämt av i min dagbok, 
som jag för sedan många år. 

Vädret sommaren 2014 var ömsom vin öm-
som vatten. Början av juni var fin men andra 
delen och över midsommar var det inte alls 
lika varmt och skönt. Sedan kom den var-
maste och torraste juli sedan man började 
mäta i våra trakter år 1880. Vi fick en badvat-
tenstemperatur som låg på 23 grader i över 
en vecka och som mest  25,5 grader i slutet 
av juli, då vi åter hade en välbesökt strand-
fest i strålande väder. Augusti och mesta de-
len av hösten blev sedan tyvärr ganska reg-
niga och blåsiga, liksom större delen av den 
senaste vintern.

Varför uppehåller jag mig så länge vid väd-
ret?

Jo - jag vill att vi alla skall minnas och tänka 
tillbaka en stund på den ovanligt fina förra 
sommaren nere i Vassbäck.  Badplatsen 
var i ”sin bästa form” någonsin. Underbart 
väder, mycket högre vattentemperatur än 
vanligt. Helt ny brygga som erbjöd helt nya 
badmöjligheter, vilket också bekräftades av 
de ovanligt många badande. Genom den 
förlängda vågbrytande palissaden med den 
nya bryggan innanför och badflotten som 
yttre avgränsning, fick vi en mer ombonad 
och skyddad och barnvänlig badplats än ti-
digare. Barnbadet blev också mycket bättre 
genom att vi fick in nytt friskt vatten genom 
den nygjorda kulverten genom bryggan. Vi 
hade också ovanligt bra och intresserade 
strandvärdar, som höll rent och fint på stran-
den och våra sedvanliga ”sommartävlingar” 
var välbesökta. Sommaren 2014 fick vi ock-
så en ny förening/sektion i Badföreningen 
i Vassbäck då några medelålders föräldrar 
röjde upp den oländiga ytan nedanför bou-
leplanen och ordnade en uppläggningsplats 
för småbåtar.  De bildade sedan Vassbäcks 
Kappseglings och Roddklubb, som tog sina 
första stapplande ”segelsteg” efter att ha 
köpt in några begagnade båtar från en an-
nan segelklubb. Deras verksamhet kommer 
att utvecklas vidare under 2015. 

Ingen av dessa förbättringar vid vår badplats 
under 2014 hade skett utan våra medlem-
mars uppoffrande arbete och ekonomiska 
givmildhet. Jag vill passa på att TACKA ALLA 
och då speciellt de som avsatt extra pengar 
till den speciella bryggsatsningen och de 
som la en massa arbetstimmar på utförandet, 

vilket allt skedde ideellt, utom byggandet av 
palissaden, vilket krävde specialmaskiner 
och specialistkompetens. 

Allt detta från förra året kan ni läsa om och 
se i bildform i detta årets Vassbäcksblad.

Dessa nyinvesteringar förs att göra vår bad-
plats säkrare och trevligare att bada och 
uppehålla sig vid, vilket beslutades vid ett 
medlemsmöte förra påsken, kostade en hel 
del pengar i material och externa tjänster - 
närmare bestämt 278 996 kr. Vi fick in drygt 
80 000 kr extra utöver medlemsavgifter på 
55 000 kr av våra drygt 150 medlemsfa-
miljer, vilket vi är mycket tacksamma för. 
Föreningen har tagit lån, för att klara denna 
investering, vilka vi naturligtvis får betala av 
successivt. Vi har i början av 2015 fått ett 
anläggningsstöd från Kungsbacka kommun 
på 10 000 kr, vilket jag tycker är en mycket 
låg summa, då vi i Vassbäck med vårt upp-
offrande arbete och privatekonomiska stöd 
erbjuder en attraktiv helt offentlig badplats, 
vilken hjälper kommunen vara en attraktiv 
kommun att leva i och att besöka som turist.

EGON - Jag säger bara Egon - vilken skurk. 
Det gick inte jättesnabbt, han smög sig fram 
på natten och på ett knappt dygn den 10 ja-
nuari i år, med en medelvattenhöjd över 150 
cm högre än vanligt, så lyckades han bryta 
ner en hel del av det vi kämpat så många 
tuffa timmar att bygga upp.

Hade jag stått ensam med de nya bekymren 
i form av raserad brygga och bortspolade de-
lar av vägen fram till badplatsen, så hade jag 
naturligtvis varit helt knäckt, men eftersom 
jag har den stora förmånen av att bo i Vass-
bäck och har många andra självuppoffrande 
boende personer i området till min hjälp, så 
tar jag det ändå ganska lugnt. Ensam är inte 
stark men tillsammans kan vi utföra stor-
verk! 

Ett gäng starka gubbar har redan bärgat alla 
bortslitna delar av den nya bryggan och fört 
dem tillbaka till Vassbäck, där de ligger och 
”vilar sig” inför nya uppgifter. Vår styrelse 
har redan planerat hur vi skall kunna återge 
vår badplats sin forna glans och grabbarna 
i bryggbyggarkommittén har just börjat 
gnugga geniknölarna för att hitta en brygg-
konstruktion som är bättre rustad att motstå 
vädrets skoningslösa makter. Snacket går om 
att vi ändå måste göra även den nya bryggan 
”upptagningsbar” på hösten. 

Vägen måste förbättras med ett antal lastbils-
lass med väggrus, men innan dess måste all 
vass och tång, som belamrat vägen och P-
platsen vid badet röjas bort P-platsen röjdes 
av för länge sedan och några käcka gubbar 
har lovat att göra rent vägen före Påsk, så 
”vägarbetet” kan startas innan vår sedvan-
liga bryggiläggningsdag , som i år är sönda-
gen den 26 april kl 10:30.

Vi kommer som vanligt att ha en rad aktivi-
teter nere vid badplatsen i år och vi gör i år 
en nysatsning på fredagen den 24 juli under 
”Vassbäcksveckan”, då vi planerar en B-B-
B dag i form av Bouletävling, Båtaktiviteter 
och Badning, då vi bl.a. ordnat så man kan 
avlägga olika simprov och då inte minst sim-
borgarmärket.

Jag läste för ett tag sedan en artikel, om var-
för man tycker om och gärna vill vara på en 
speciell plats och också har starka känslor 
för den och där förklarades denna känsla 
med att det egentligen bara är summan av 
alla känslor man upplevt just där. Man kom-
mer ihåg känslor mer än annat och när man 
för över det på alla de år som många av oss 
upplevt i Vassbäck, där många tillbringat 
många somrar och en del ända sedan barns-
ben och upplevt alla positiva känslor under 
alla dessa långa fina somrar genom åren, så 
är det inte så konstigt att vi är så många som 
verkligen älskar vårt Vassbäck - Vår plats på 
jorden.

Följ gärna våra aktiviteter på www.vassbäck.
se, där du också hela tiden kan avläsa t.ex. 
aktuell badvattentemperatur via satellitöver-
föring från termometern i vattnet. Är du en 
facebookanvändare så får du också informa-
tion via fb-sidan vassbäck, om du går in och 
gillar den.

Nu hoppas jag och säkert också alla ni andra 
i Vassbäck på en ny underbar sommarperi-
od. Vi har bara lite att ”fixa till” innan dess. 
Välkomna till de aktiviteterna. Vi ses!

Funderingar i Vassbäck -  Vår plats på jorden

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

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

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

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

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

Vassbäcksklippan 2014

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

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

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

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

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

Tommy Ljungqvist ”Årets Vassbäcksklippa ”2014

Stolpen

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

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

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

Dessa duktiga ynglingar pustar ut efter avslutat triathlon.

Viktor, Ingrid och Selma tar sig uppför måltrappan.

10 år med Triathlon!

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

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

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

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

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

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

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

Åsa och Torbjörn Sund
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Vassbäcksklassikern

Här går starten i vuxenklassen.

Skön känsla efter målgång i damklassen.

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

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

Cykelglädje kan ge namn åt dessa bilder.

Ulf Johansson gör simtag även på land.

Jesper Svefors (mitten) vann som vanligt, Olof Johansson blev tvåa 
och trea kom Robert Larsén.
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Strandfesten

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

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

Hans Strandt, Ann Raidla och Jonny Claes-
son.

Familjen Nibble med vänner. Vår egen trubadur Miles.

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

Trubaduren i ny tröja.



7

Optimisterna på land.

Alexander Laring i putsartagen.

Den nya logotypen för Vassbäcks Kappseg-
lings och RoddSällskap.

Botten upp, i vikar och vass.

Här seglas det i fulla segel.

Seglingen
StrandvärdarVassbäck har en tid saknat uppläggnings-

plats för jollar och kanoter. Som ni sett har 
det skapats en jolleplan för små flytetyg ge-
nom Vassbäcks Kappseglings och Rodd Säll-
skap (VKS&RS) försorg.

Vi tar en fika med Ordföranden Alexander 
Laring. Hur kom ni på iden med ett kappseg-
lings- och roddsällskap? 
-Vi har ett gäng ungdomar i Vassbäck som 
har kommit i den åldern då segling är ak-
tuellt och då vill vi ge dem möjligheten 
att lära sig och utveckla segelkonsten. Vid 
diskussionerna som fördes i gruppen som 

utsetts av badföreningen för att tänka över 
Vassbäcks framtid så planerades det för en 
isättningsplats och uppläggningsplats för jol-
lar och kanoter. Sedan gick det snabbt med 
röjningsarbetet och isättning av jollar. Idag 
ryms det kanske 6 jollar och ett par kanoter 
så om intresset växer så får vi bygga ut. För-
eningen är ännu informell och alla som har 
intresse av små segelbåtar och kanoter och 
kajaker i Vassbäck är välkomna. I år hoppas 
vi kunna ordna en riktig regatta för alla som 
vill vara med och känna havets friska vindar 
som enda drivkraft.

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

Tilde Fahlberg och Frida Ernemo var 2014 
års strandvärdar och till 2015 har vi anställt 
Julia och Josefin Stendahl, i vart fall de flesta 
av veckorna. Vad vi vet är det inte många 
vikar i Halland som har strandvärdar och de 
bidrar i hög grad att vi har en så fin bad-
plats. Det är visserligen vi badande själva 
som skall plocka upp skräp, glas och annat 
men de sopar bryggan från snäckskal, rensar 
uppfluten tång och ser till att vi får det så fint 
som vi vill ha det. De får ersättning för detta, 
ganska kul sommarjobb man hinner med på 
ett par timmar om dagen.



8

Boule

Gott väder var det när boulen avgjordes.

Nils Wendels bedyrar att hans klot är närmast.

Lena Ljungqvist siktar fint.

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

Vi utför all slags tandvård och har även öppet kvällar

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

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

TANDVÅRDSRÄDD? Vi hjälper dagligen många med sådana problem

GRATIS behandling av barn och ungdomar även hos oss

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

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

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

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

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

Så skimrande var aldrig havet, jo det var det 
här.

Här finns det bilringar vid klipporna, men 
bara i gummi.

Krabbarparn i detta fall är Christian Ek-
ström.

Viktor Ekström skall fiska mindre krabbor på 
krabbhyllan.

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

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

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

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

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

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

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

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

Bosse Hjalmarsson och Benny Nilsson blev 
årets suveräna vinnare.

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

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

Vi har medlemskap som passar dig !
Kontakta Servicecentret 

0340-65 78 65 • info@sjogarde.se

Så kom och trivs på alla vis !

Naturupplevelse
Gemenskap
Idrott
Motion

Golf  är: 
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Vassbäcks yoga
Tisdagar och torsdagar v. 28-31 kl. 8-9.
Ingela Svahlin är Vassbäcks egen yogadrott-
ning. Hon trotsar ryggsmärtor och väder och 
vind för att vi Vassbäcksbor och andra intres-
serade yogadeltagare skall få komma upp på 
morgonen och sträcka ut våra kroppar. Vi går 

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

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

Ingela Svahlin är van att se solen i sin solhälsning.

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

Vassbäck har många smidiga människor, några är i bild.
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Nostalgiska
bilder

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

I bilden från 1968 ses Christer Johansson i 
gula Speedo.

Det har seglats optimister i viken förr, här 
Jesper Svefors runt 1980.

Kanske 1974 fanns en simskolebrygga i rikt-
ning mellan stenbrygga och båtbrygga 1.

Det har gymmats förr i viken, här några 
najader från 1969 eller så. Ulla Sund i vit 
badmössa.

Haga-Mölndal
Lastbilcentral
Transporter . Maskintjänster . Containers . Lager.
www.hmllbc.se
031 - 87 81 20
 Kråketorpsgatan 22. Box 204
431 23 Mölndal, Fax 031 - 87 47 62

www.unigraphics.se

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

Sveriges nya helhetsleverantör inom märkning och profilering.
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Vassbäcks Bastuförening
 – Bygglov för utbyggnad klart!!

  

Grattis
Vassbäck

Ni erbjuds

25% rabatt på Flügger

Gäller hela vårt lagerförda sortiment
mot uppvisande av denna annons

(på ordinarie butikspris)

   
   

 

 

 

Hedebrovägen 30, Kungsbacka
(Bakom Freeport)
Tel: 0300-319 50
Öppet: Vard. 06.30-19.00
Lörd. 10.00-17.00, Sön. 11.00-17.00

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

Hej alla glada goa varma bastuvänner!
Kungsbacka Kommuns Byggnadsnämnd be-
viljade den 12:e mars 2015 vår ansökan om 
att få bygga ut bastubyggnaden. Den av med-
lemmarna beslutade utökningen av framförallt 
omklädningsdelen har nu tagit ett stooooort 
steg framåt. Föreningens arbetsgrupp kommer 
härnäst att jobba vidare med de mer praktiska 
delarna såsom exempelvis tidsplan.
För er med intresse så ber vi er att gå in på 

kungsbacka.se, vidare KOMMUN OCH POLI-
TIK, därefter Möten handlingar och protokoll 
och under Byggnadsnämnden finner ni proto-
kollet från den 12:e mars för nedladdning.

Se sidan 26 för vårt ärende Nortorp 3:6 – Bastu-
byggnad – tillbyggnad, 2014-1414
Vi ses i Vassbäcks hetaste samlingspunkt!

Styrelsen

Det finns olika dykstilar, detta är en variant.

Krabbfisket är mycket populärt.

Badflotten var en succé i år.

Den breda bryggan börjar locka till sig 
solare.

Bad-
bilder

Nyckeln till lyckade 
fastighetsaffärer

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

www.varderingsdata.se   0300-735 70                info@varderingsdata.se
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Stormen
Stormen Egon var en storm som den 10–11 
januari 2015 orsakade stora störningar i 
framför allt Götaland, men också i Danmark 
och Norge. Broar stängdes, tåg stoppades 
och flyg fick omdirigeras och översvämning 
uppstod på flera håll. Trafikverket, länsstyrel-
ser och räddningstjänst i Sverige uppmana-
de dem som kunde att stanna inomhus tills 

stormen bedarrat. Som mest blåste det över 
orkanstyrka; 38 meter per sekund. I Västra 
Götalands län var en klass 2-varning utfär-
dad. I Vassbäck slet sig båtar, bryggor och 
flytbryggor loss och någon flygbrygga ham-
nade på Måsön. En av våra upplagda båtar 
hittades i Frillesås där den hade tagit sig över 
en stenmur vid stranden. Takplattor, plank 

och utemöbler brukar få ge sig och de enda 
som gläder sig är lokala byggfirmor. Det är 
givetvis starka krafter i rörelser och trots att 
vi har förstärkt vår brygga och pallisad, så 
är man maktlös mot vågornas kraft. Men vi 
återställer och bygger nytt för vi människor 
är ändå starkare än Egon, Per, Gudrun och 
andra stormar och orkaner.

FÖR BRYGGOR SOM
HÅLLER I ALLA VÄDER!

Välkommen till
Lina & Johan

Hagmans Tandvård
Prästgatan 20, Varberg - 0340-177 20

En mottagning inom

När Egon kom försvann bryggan.

Vattnet steg 1,5 meter över det normala. Här är vrakgodset åter, att bygga om igen.

På Nidingen har vi den tretåiga måsen, 
oavsett väder.

Stormen tog sina offer.
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Nyår i Vassbäck

Här skålar Fredrik, Sara, Nils och Christina. Barbro Svefors, Helena Heijdenberg och Ann-Sofi Hagman.

Urban, Peter och Elisabeth har bordershoppat, nu hoppas man på 
att bli dragen, som vinnare givetvis.

Hans, Ann-Sofi, Ann, Agneta och Calle firar in det nya året.

Pernilla, Nils, Urban, Lina och Johan startar korvgrillningen. Peter Raidla är grillmaster och har kol på det mesta.

Nyår i Vassbäck har blivit en tradition. De 
som vill samlas på tolvslaget vid stranden 
och grillar korv och värmer sig med med-
havda uppvärmda drycker och önskar var-

andra ett gott nytt år. Hur hinner man med 
detta undrar ni kanske? Jo det är vid 12.00 
man samlas och då hinner man med de pla-
nerade nyårsfesterna senare på kvällen. Det-

ta är ett uppskattat inslag vare sig det sker 
i vacker snöskrud eller i grådask. Badfören-
ingen är inte sena med att ordna ett nyårslot-
teri, som framgår av bilderna.



Styrelsen 2014/2015

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

Styrelsen Kontakt

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

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

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

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

Bengt Gullberg, ledamot bengt.gullberg@telia.com, 070-676 96 04

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

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

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


