
Viktiga datum 2016:
Titta på anslagstavlan då och då
för mer information!

23-24 april Vårarbetsdagar kl. 10.30

Sön 26 juni Årsmöte kl. 12.00

Ons 20 juli Golf, Vassbäcks Open 

Tors 21 juli Boule

Fre 22 juli Bad, båtdag

Lör 23 juli Strandfest kl. 18.00

Sön 25 sept Höstarbetsdag 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

Vassbäck återtar utsikter och fäller 
träd vid hamnen

Nu börjar kompisfotbollen

Detta nummer är något uppdaterat från vårupplagan.
Den distribueras av våra strandvärdar till brevlådor i Vassbäck och Kuggavik.
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Så här några dagar efter midsommar, då 
dessa rader skrivs, hoppas jag att grodorna 
var lustiga att se och att färskpotatisen var 
lagom kokt och att sillen hade legat i den 
rätta kryddblandningen. Vädrets makter var 
riktigt snälla mot oss i år med sol och uppe-
hållsväder hela midsommarafton. Jag kunde 
se att det vackra vädret också stimulerade 
osedvanligt många Vassbäcksbor, att ta sig 
ner till vår fina badplats för ett dopp i det 
ovanligt varma vattnet (20 grader).

Vi hade en osedvanligt torr och varm vår och 
vår badplats fick tidigt bekänna färg med 
många badande redan i början av maj trots 
att vattnet bara var ca 15 grader. Badplatsen 
är i år kompletterad med en ny trampolin på 
udden, där den alltid brukat vara och en ny 
flaggstång med nya fina Vassbäcksflaggor. 

Det som kanske är än mer slående då man 
kommer ner mot badplatsen, är att vi med 
gemensamma krafter tagit bort en massa träd 
utefter badvägen, för att få bättre rymd, men 
också för att frilägga grunden till det gamla 
torpet Näsbjär, som nu är helt borta, förutom 
grundstenarna. Torpet, som hade tre byggna-
der, beboddes fram till början på 1900-talet. 
Röjningsarbetet är inte färdigt ännu, men 
man kan redan nu se grundstenarna och 
gamla fruktträd o bärbuskar på sidan utefter 
vägen. Ni kan se foton från det omfattande 
röjnings- och eldningsarbetet på annan plats 
i bladet och ni kan också se ett foto från 
Vassbäcks badplats med siktet upp mot be-
byggelsen, som visar hur lite buskar och träd 
det var i Vassbäck i början av 50-talet.  Det 
är av naturliga skäl inte många kvar i livet 
från den tiden, men några finns det, som kan 
känna igen sig på det fotot.  Jag vill speciellt 
tacka alla dem som hjälpte till med röjnings-
arbetet och också speciellt dem som färdig-
ställt alla delar av badplatsen som montering 
av trampoliner och ny flaggstång samt vår-
rengöring av toaletten och boulebanan mm, 
så vi alla kan utnyttja faciliteterna, nu när 
badsäsongen kommit igång på allvar. Det är 
tack vara allt ert ideella arbete som vi kan 

hålla igång den fina badplatsen i Vassbäck.

En olycka händer så lätt eller Tur i oturen. 
Lördagen den 23 april i år tog sig några 
15-åriga killar från trakten till Vassbäcks 
badplats för att grilla. De använde inte den 
stora grillen, som vi har för allas nyttjande, 
utan grillade på en medhavd engångsgrill. 
Det var en mycket blåsig dag, så då killarna 
grillat färdigt så stoppade de, enligt deras 
egen utsaga, in grillen under en stapel med 
lämmar till en båtbrygga, för att den inte 
skulle blåsa bort i vinden. Tyvärr hade de 
inte släckt grillen ordentligt, så efter några 
timmar hade den legat där och glött och 
antänt lämmarna ovanför. Det utvecklades 
till en rejäl brand med stora lågor, så allt 
brann upp, utan möjlighet för den tillkallade 
brandkåren från Frillesås att släcka elden. 
Som tur var så var inte killarna så ordentliga, 
så de la den ännu klart glödande grillen i av-
fallstunnan vid badhytten, för då hade säkert 
hela den och enarna bredvid brunnit upp 
och också den nyrenoverade och tillbyggda 
bastun i den kraftiga nordliga vinden. Dagen 
efter skulle de nedbrunna lämmarna ha lagts 
ut på Båtbrygga 1, men det arbetet fick anstå 
tills helt nya lämmar tillverkats. Även det var 
lite tur i oturen, för nu är Båtbrygga 1 finare 
än på mycket länge, som ni kan se på annan 
plats i detta blad. 

Intressant i sammanhanget med branden 
vid badplatsen är, att vi inte fått visshet i hur 
detta gått till, om inte jag hade lagt ut foton 
på branden på facebook, som i sin tur sågs 
av en av killarnas far. Han visste att hans son 
och dennes kompisar skulle iväg och grilla 
så han ringde sonen, som tvingades erkänna 
att det nog var dom som varit lite klantiga 
och orsakat elden. Han kontaktade sedan 
mig redan samma kväll och tog med sig so-
nen till Vassbäck, för att konfrontera honom 
med skadorna. Fadern kontaktade sedan de 
andra pojkarnas föräldrar och sedan deras 
försäkringsbolag, vilka nu står för de upp-
komna skadorna. Av detta kan man lära sig 
att facebook är ett mycket snabbt och väl 

spritt medium, samt att det fortfarande finns 
föräldrar, som tar ansvar för sina barns hand-
lingar. Heder åt dem.

På annan plats i detta Vassbäcksblad kan ni 
läsa om att några entusiaster i Åsa tagit ini-
tiativet till att göra en Kustpromenad utefter 
kusten från Rågelund till Näsbokroks natur-
reservat. En etapp av kuststigen mellan Kug-
gaviken och Åsa Havsbad - Vita sand, verkar 
ha stor chans att bli av ganska snart, då alla 
tillstånd redan är klara.  Hur det blir med 
utbyggnaden år vårt håll söder om Kuggavi-
ken mot Rågelund, står än så länge skrivet i 
stjärnorna.

Så här i början av sommaren så kan man 
fortfarande drömma om sommarlovet utan 
slut. Jag hoppas att vädrets makter skall fort-
sätta att vara snälla mot oss så vi skall kunna 
få många härliga sol- och baddagar och att 
alla våra planerade evenemang skall kunna 
genomföras. Förra årets inställda Strandfest 
var faktiskt det första evenemang vi tvingats 
ställa in sedan vi började med dessa 1999.       

Se nu till att vara mer snälla mot varandra än 
nödvändigt och minns att omtanke om var-
andra är mycket viktig och att den dessutom 
är långtidsverkande.  Trevlig sommar!

Funderingar i Vassbäck -  Vår plats på jorden

Calle Hagman 
Ordförande i Vassbäcks Badförening

Föreningens plusgirokonto: 4 34 78  - 7. Några har ännu inte betalt, var vänlig stötta föreningen.
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!



2015 års Vassbäcksklippa, Ingela Svahlin, 
har sommarbott i Vassbäck sedan sitt allra 
första år och älskat vår lilla ”by” sedan dess. 
Framför allt älskar hon havet och är ett riktigt 
vattendjur.

Som liten badade hon jämt och i simskolan 
nere vid gamla bryggan lärde hon sig ben- 
och armtag och där tog hon också sitt första 
simmärke. Grumligt vatten, tång och rödma-
neter hindrade henne inte ett dugg och hon 
kunde stolt visa upp sitt första märke, fisken, 
för pappa Anders och mamma Inga-Lill när 
hon avverkat de 25 meterna som krävdes. 
Som alla andra barn tyckte hon om att meta 
krabbor: musselbetet på snöret, napp och 
den sprattlande strandkrabban ner i spannen 
för att några timmar senare hällas tillbaka till 
sina gömställen under stenarna.

Sommarhuset i Vassbäck var uppdelat i två 
lägenheter.  I den ena bodde Ingela med 
mor, far och syskonen Per-Anders och Anet-
te. I den andra bodde farbror Verner med sin 

familj. Under det tidiga 60-talet var det för-
hållandevis få barn i området och ville hon 
träffa andra lekkamrater än syskonen och 
kusinerna så fick hon våga sig ner till ängen 
där Annika Johansson bodde eller knata upp 
för backen till Helen Andreasson och Tor-
björn Sund.  
Barnen brukade ta sig till Kuggavik och spela 
fotboll. Den snälle farbror Kalle fixade bollar 
och dömde matcherna. 
Minigolf vid ”våffelbanan” i Åsa var väldigt 
populärt liksom fisketurerna med pappa An-
ders. Det fanns gott om vittling då och det 
var härligt att äta den pinfärsk och nystekt.

Ibland spelade hon kort med tant Ingrid och 
farbror Arnold och favoritspelet var ”mulle”, 
en sorts casino med dubbla lekar. Då fanns 
det varken häckar eller staket mellan husen 
så det var enkelt att kvista in till Ebon och 
Gösta, Isa och Dane eller Dagny och Gus-
taf Hagman. Alla barn var välkomna. Hos 
Hagmans var det extra spännande för Gustaf 
brukade skoja med att han skulle ge barnen 
fem ”rapp” och Ingela var inte helt säker på 
om han menade allvar.

Det som vi andra mest förknippar med Ing-
ela är idrottsintresset. Hon började med fot-
boll i fjortonårsåldern och har också hållit 
igång med motionsgympa. Senare väcktes 
intresset för yoga som lät spännande och vi-
sade sig vara avstressande. Flera somrar i rad 
har hon offrat sina sovmorgnar för att sätta 
fart på oss stela Vassbäcksbor med gympa- 
och yogapass. Vi har lärt oss göra hunden 
och kobran, en del elegant och andra har i 
alla fall blivit lite uppmjukade.  Till all lycka 
har Ingela lovat att fortsätta med tränings-

passen även i sommar. Det är vi innerligt 
tacksamma för. Visst är hon en riktig klippa!

2009 lämnade Ingela och Jan-Åke Bolle-
bygd och flyttade in i sitt nya hus för gott, en 
dröm som gick i uppfyllelse och kärleken till 
Vassbäck har hon fört över till barnen som 
gärna kommer hit. Nu ser hon med glädje 
fram mot att lillebror Per-Anders med fru ska 
bosätta sig i sitt nya hus på den gamla tom-
ten. Släkten är bäst! 

Det bästa med Vassbäck är havet, säger Ing-
ela, och gemenskapen, som till stor del be-
ror på bastun. Där sitter man och pratar med 
nyinflyttade och grannar som man annars 
bara sett på håll förut.

Ingela tycker att Vassbäck är bra som det är 
men skulle önska att vi som bor här håller 
efter växtligheten, särskilt träden som drar 
till sig kajor, skator och andra djur. Och så 
hoppas hon att vår lilla by får fortsätta att 
vara ett paradis också i framtiden.

Helena Heijdenberg
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Vassbäcksklippan 2015
Rätt klippa vann!

Ingela Svahlin född Gustavsson med farbror 
Arnold pappa Anders och lillebror
Per-Anders.

 Bild från familjen Gustavsson och tant
Ingrid på tidigt 60-tal.

unigraphics.se
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2016 års Vassbäcks-
klippa utsedd
Jan-Eric Magnusson är årets Vassbäcks-
klippa. Utförligare reportage i nästa
nummer.

Vårstäddagen 2016
Det stora projektet för året jämte att som 
vanligt lägga i bryggor, stegar, ta fram soffor, 
bord och snygga till rent allmänt på badplat-
sen var många engagerade i att gallra, röja 
och såga ner i skogen fram till badplatsen. 

Det släpades och drogs grenar och kvistar 
och man sågade också upp stammar som 
kan klyvas till ved. Sedan blev det en tidigt 
valborgsmässoeld.

Jan-Eric har varit aktiv i Vassbäcks Badfören-
ingsstyrelse i många år och är dess duktige 
kassör. Han är resultatinriktad och i balans.

Urban och Lena ser inte ut att frysa direkt.

Brygga 2 kunde lägga ut sina bryggdelar

Bosse Hjalmarsson såg till att dra sitt strå till 
stacken.

Ulrika och Kari ser ut att ha drag under 
galoscherna.

Som brukligt är erbjuds det fiberrik förtäring 
efter välgjort arbete.

Så här fint blev det några månader senare, 
vid midsommartid.

Jan-Eric och hans fru Christina var några 
av de första att lockas bo här i Vassbäck 
permanent, vilket syns på bilden.

ANNONSKORREKTUR
Till:
Att:
Fax:
Mail:
Datum:

Lasses Entreprenad AB
Lars Gustavsson

info@lassesentreprenad.se
10-02-18

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

Vänligen Annonsredaktionen 

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

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

26/2

ES

Lasses Entreprenad AB

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

Alla slags grävarbeten utförs
Lasses Entreprenad
Tel. 0708-66 21 80
Solrydsvägen 313
430 30 FRILLESÅS
info@lassesentreprenad.se
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Brand i Vassbäcks hamn
Som Calle i sin ledare beskrev hade vi just 
dagen innan bryggdelarna skulle läggas ut 
för säsongen ett brandtillbud. Som tur var 

blev det bara materiella skador och som vi 
kan se på bilderna kunde brygganvändarna 
i brygga 1 med en gemensam arbetsinsats 

återställa bryggan i så gott som nyskick, i 
vart fall gällande trälemmarna. Inget ont 
som inte för något gott med sig.

Ett glatt arbetslag snickrade ihop de nya bryggdelarna.

Gullberg som vanligt i vattnet och arbetar, Jan-Åke ser ut att fiska laxöring. Tada- så var det lagat och så fint det blev. Slutet gott…

Johnny, Hans, Bertil och Magnus verkar glada, trots att materialet är tryckt.

Snabbt var Vassbäcksbladets fotograf på plats. Branden spred sig som tur inte till närliggande material.

Brandkåren ryckte ut snabbt. Snart var branden släckt. Hamnkapten Gullberg besiktigar skadeplatsen.
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Vassbäcks Bastuförening
Nu är så den nya bastubyggnaden invigd – 
och vilken invigning vi hade!! Dryga fem-
tiotalet glada bastuvänner dök upp och såg 
motorn bakom utbyggnaden Björne Jarlen-
grip genomföra den officiella invigningen 
med ett välriktat och kraftfullt hammarslag. 
Idel glada leende och positiva utrop präg-
lade allas upplevelse av de kraftigt utökade 
omklädnings- och umgängesrummen. Sepa-
rata omklädningsrum har länge efterfrågats 
– inte minst hos det täcka könet. Dessa hade 
några veckor senare en alldeles egen dam-

bastu under en fredagskväll. Enligt uppgift 
var leendena från öra till öra under denna 
mycket uppslupna och muntra kväll. Sådana 
”temakvällar” kommer att upprepas och vi 
hoppas meddela detta via vår hemsida och i 
Bastukalendern:
För den som önskar att ladda ner bastuka-
lendern, följ länken.
www.vassback.se/foreningar/bastuforening-
en/bastukalendern/
Vill ni bli medlemmar i Vassbäcks Bastuför-
ening?  Hör gärna av er till någon i styrelsen 

för eventuella lediga platser. I slutet av juni 
2016 finns det en ledig andel.
Vi har även avverkat det årliga årsmötet och 
dryga tjoget medlemsfamiljer fixade detta 
smidigt och i högsta samförstånd under en 
leende sol. Framtiden för föreningen tycks 
milt sagt sprittande och vi ser verkligen fram 
emot en ökande mängd bastubesök med 
dess inspirerande och samtidigt avkopplan-
de möten med ”gôtt tjôt å en kall”...

Styrelsen

Invigningen av bastuns nybyggnad var välbesökd och många många var mäkta imponerade.

Ordförande Seth, till vänster, skålar närmast med byggmästaren 
Björne Jarlengrip.

I nya mingelhörnan samlades läckra bastubadare runt andra läcker-
heter.

Lina, Margareta, Ann-Sofie och Yvonne skålar och kanske planerade 
de den första tjejbastukvällen?

Urban Johansson har fångat kamerans lins, alla andra minglar.



Bad/sim och båtdagen 2015
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Vassbäcks badförening anordnade un-
der vassbäcksveckan en ny aktivitet som 
pågick samtidigt med boulen. Det kom 
att kallas båt- och bad/simdagen och 

där kunde man pröva olika båtar under 
sakkunnig ledning samt även kunna ta 
några simmärken. Som Calle skriver i 
sin ledare var inte vädret det allra bästa 

för detta evenemang, men de som var 
där trivdes.

Segelbåten riggas på land.

 Förberedelser för simproven. Tuva åker på en sup - stand up paddleboat.

Hanna Littorin lärde sig att stå på supen. Ingela Svahlin provar den ranka kajaken. Ebba Fjordskär och simläraren Guanitza 
Diaz efter att Ebba klarat simborgarmärket.

Peter och Tuva Bengtsson hade med sig bl a havskajaker.
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Vassbäcks djurliv

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

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

Ruben Aspemyr är årets strandvärd

Ruben är redan igång och tar bort tång

Årets strandvärd
I år har vi anställt Ruben Aspemyr som 
strandvärd. Vi önskar honom lycka till med 
att få vår badplats så fin som vi vill ha den. 
Glöm inte bort att det är vi själva som i första 
hand skall se till att den förblir välstädad.

Vassbäcksbladet har åter fått in rapporter 
om det rika djurlivet på vår udde. Vi har ju 
ganska många härliga katter som promene-
rar förbi, ibland med små byten i munnen. 

Harar och kaniner verkar inte ha stor popu-
lation just i år, andra djur som rådjur, mink 
och ekorrar är ganska skygga och fångas inte 
så lätt på bild. Men även i år har vi en social 

och orädd räv som strövar omkring och i vi-
ken simmar det fina svanfamiljer. Alla djur är 
kanske inte lika söta som dessa, men vi får 
vara glada att de besöker oss.
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Boule
I solsken avgjordes årets mästerskap i boule 
i Vassbäck. Med kortleks hjälp lottas de som 
vill deltaga i par och så startar en spännande 
turnering där många par tampar med att få 

kunna vinna titeln. Många är kallade och få 
utvalda och detta år lyckades Tommy Ljung-
qvist och Peder Myrvoll, från Oslo och Nor-
ge, vinna trofén och få sina namn inristade 

på vandringspokalen. Vi andra får öva på 
boulebanan så vi kan komma tillbaka 2016 
och ge dem en revansch.

 Fjolårsmästaren Jonny ser ut att träffa Margareta i ansiktet.

Boulemästarna Tommy och Peder till höger om finalisterna Björne och Peter.

Calle har rätta greppet just innan kast.

Affa vet hur man gör med kloten.

Boulen lockar publik till banan.

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
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Ny kuststig i Åsa?
Vassbäcksbladet vill i sommarutgåvan 2016 
informera läsarna om att två initiativtagare, 
Leif Blomqvist och Lars Ranäng, i augusti 
2015 presenterat en plan för en kuststig i 
Åsa, som går ut på att kunna göra det möj-
ligt att kunna vandra tillgängligt utmed 
kustremsan sträckan Rågelund – Vassbäck – 
Kuggavik – Krokvik – Vitasand (Åsa havsbad) 
– Stenvik – Skytteviken – Bråtaviken – Näs-
bokrok (naturreservatet).

Då detta är en så pass stor och viktig fråga 
inom vårt område Vassbäck vill vi på detta 
sätt informera om projektet, som inte är be-
slutat att genomföras än. Vi vet heller inte 
någon tidsplan utan hänvisar till kommu-
nens hemsidor. Vassbäcksbladet tar heller 
inte ställning i frågan, men väljer att pre-
sentera valda delar av texter och bilder från 
prospektet. De markägare i Vassbäck som 
Vassbäcksbladets Calle Hagman pratat med, 
säger sig inte fått tillräcklig information om 
projektet ännu och har inte tagit ställning.

Vad som dock är fakta är att godkännande 
föreligger från Kungsbacka kommun att ut-

veckla projektet vidare. Efter dialog med 
och godkännande från Länsstyrelsen och 
positivt gensvar avseende finansieringen tas 
nu fördjupade kontakter med berörda fastig-
hetsägare och boende i området för ett kom-
mande eventuellt genomförande.

Inför den planerade utvecklingen för ny bo-
stadsbebyggelse inom Åsa har Kungsbacka 
kommun genomfört ett planmässigt fördjup-
ningsarbete – FÖP. I samband med detta 
arbete lät Kungsbacka kommun under 2011 
göra en inventering av strändernas tillgäng-
lighet i Åsa som underlag för fortsatt arbete 
med FÖP och senare nya detaljplaner.

Åsas alla stränder och badvikar har god till-
gänglighet men möjligheterna att förflytta sig 
mellan stränderna är begränsad.

Många människor går redan idag mellan de 
olika stränderna/vikarna, men vandringen är 
delvis inte tillgänglig och den delvis svåra 
terrängen gör att många människor avstår 
eller tror inte ens att det går att ta sig fram.

På ett antal platser i främst Halland och Bo-

huslän har man på senare år, genom lokala 
initiativ och stora egna insatser, anlagt gång- 
och kustpromenader i omedelbar anslutning 
till havet.

Exempel är bland annat ett mycket om-
fattande projekt i Uddevalla. Munkedal 
– Skredsvik. Men det finns även mindre 
projekt. Exempel finns på Tjörn- Dyrön, på 
Styrsö och Grundsund; flera projekt som har 
fått stor uppmärksamhet av de boende och 
av turister. Projekt som även erhållit ekono-
miskt stöd från EU.

Visionen är att knyta samman vikarna med 
en enkel form av kuststig/kustpromenad som 
ansluter till den befintliga vegetationen och 
bergsformationerna på ett väl bearbetat och 
anpassat sätt. I vissa delar blir det i form av 
mindre utfyllnader med grus, i andra större 
utfyllnader och i ytterligare andra fall med 
träspänger och/eller trappor med eller utan 
räcke som medför större löpande tillgänglig-
het.

Nedan visas valda bilder från prospektet 
som även går att läsa mer om på Internet.
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Vassbäcksbladet har frågat några Vassbäcks-
bor om vi kunde tipsa varandra om det vi 
gillar och skulle vilja att andra också upplevt 
i Vassbäck, med omgivning.

Frågan som ställdes var: Vad är ditt smult-
ronställe i Vassbäck och varför? Vi har fått in 
några svar vars avsändare önskar vara ano-
nyma.

Ett av många smultronställen är att kunna 
sitta och prata vid bastun, det brukar bli 
härliga samtal och man behöver inte basta 
heller för den delen.

Vi har hittat ett ställe i Kungsbackafjorden, 
Inre Lön, där det ser ut som en lagun, där 
man kan sola, dyka från klippor och kanske 
bara göra en upptäcksfärd.

Nordsidan av Nordsten, eller Norstön, som 
den också egentligen heter har klippor här-
liga att bada ifrån. Speciellt en dykklippa där 
det är ca 4 meter ner, där har jag dykt många 
gånger, men det blir besvärligare för vart år 
att ta sig upp igen.

En färd till Nidingen, världens äldsta dub-
belfyr är för många ett stort äventyr. Där 
finns det natur och fauna som skiljer sig från 
fastlandet.

Stranden i Stråvalla är en 
mycket omtyckt och populär strand som det 
enkelt kan cyklas till eller åka bil för den 
delen. Där ser man Vassbäck söderifrån.

Redan 1956 var vi där för första gången 
och numera är det nästan i vår utsikt, att se 
våra härliga klippor i Vassbäck. Vi har njutit 
av varje bad och solning i dessa klippforma-
tioner och har fört vidare traditionen till barn 
och barnbarn.

Helena Heijdenberg/Barbro Svefors

För ungdomar lockar kanske Åsa Havsbad 
med sin fina strand och restaurang.

Smultronställen i Vassbäck

Grabbsnack under och efter bastun.

Kungsbackafjorden, Inre Lön.

Stranden i Stråvalla.

Dykklippan vid Norstön.

Klipporna vid Vassbäck.

Åsa Havsbad. Nidingen.

Freadals räkmacka

Freadals café är också ett populärt ställe att 
gå till för en after work, söndagskaffe eller 
en lunch. Pröva gärna räksmörgåsen.
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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

Nya och gamla hus i Vassbäck

Ny flagga

Ny Facebooksida

I vårutgåvan visades bilder på några hus som 
byggs om eller nytt. I sommarutgåvan kan vi 

presentera hur några av dessa hus nu ser ut.

Vassbäcks badförening har skaffat ny flagg-
stång med invändig lina och vev och även 
tagit fram en egen flagga.

Grannsamverkan på vårt område finns nu 
även på facebook. Man kan ansöka om att 
få gå med i gruppen och där läggs väsent-
lig information in som man kan ha nytta av, 
bortsprungna katter, hittade cyklar och tra-
fiktips är exempel på inlägg. 

Huset på Nortorpsvägen Huset på Näsbergsstigen

Nu vajar flaggorna vackert och stadigt vid 
hamnen på nya flaggstången

Bastun är ju också ombyggd

  
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
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Vassbäcks yoga
- Årets yoga hålls på vanlig plats vid Svartnäsvägen/Kärleksstigen tisdag och 
torsdag, mellan 8-9 veckorna 28-30. Ingen avgift och ingen föranmälan, vid 
regn ställs det in. Välkomna önskar Ingela.

Vår yogainstruktör Ingela Svahlin. Yogan ger inlevelse hos deltagarna.Lars Appelgren, smidig yogautövare.

Vassbäckskollektionen
Vassbäcks badförening har en 
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 förva-
ras hos vår ordförande Calle 
Hagman.
Kontakta Calle för provning och 
köp, 0705-28 33 11.

Årets strandfest
Efter fjolårets snöpliga inställande på grund 
av regn och blåst planerar festkommittén ett 
nytt försök med den populära aktiviteteten. 
Trubaduren David Miles är redan bokad.

Trubaduren David Miles.
Vassbäcks fotbollstjejer.

Hjärt- och lungräddning
Vi kommer i år också att ordna en kurs i 
Hjärt-lungräddning under sakkunnig led-
ning nere vid badplatsen. Det är våra lokala 
brandmän Peter Persson och Peter Raidla 
som utbildar. Det sker 22 juli under bad-och 
båtdagen.

Fotbollsträning för alla på 
måndagar kl. 18.30
Som Calle skriver i sin ledare kommer vi att 
ordna ”kompisfotboll” nere vid fotbollsplanen 
i Kuggaviken på måndagskvällarna kl. 18.30 
under semesterperioden. En aktivitet som vi 
framför allt ordnar för våra lite yngre invånare, 
men alla är välkomna. De som var barn på 
70-talet och gillade fotboll kommer ihåg hur 
Kuggavikens gräsplan  var den naturliga sam-
lingsplatsen för de intresserade och för några 
år sedan spelades det matcher mot Kuggavi-
ken. Ulf och Kari Johansson kommer att när-
vara som ledare för aktiviteten.
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FÖR BRYGGOR SOM
HÅLLER I ALLA VÄDER!

Välkommen till
Lina & Johan

Hagmans Tandvård
Prästgatan 20, Varberg - 0340-177 20

En mottagning inom

Vassbäcksbilder från förr
Många av vassbäcksborna har bott i Vassbäck i många år och det finns ett intresse 
för att se äldre bilder från Vassbäck och på människorna som bodde här då och 
kanske även stannat kvar. Vi har kunnat få tag i några bilder men skulle gärna vilja 
kunna publicera än fler.

Ulla och Torbjörn Sund samt Helena 
Heijdenberg (f Sund) på badbryggan tidigt 
1960-tal

Utsikt från Strids hus 1953, på Åsa Höjdväg Åter en hamnbild från sent 1950-tal Fotot tagit upp mot Vassbäck Öfvre

Bild från Vassbäck Öfvre mot havet 1950-tal

Hillevi Strids sommarstuga 1953, nuvarande 
Urbans och Pernillas hus

Familjen Janlinds hus 1950-tal
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Vassbäcks GoIf Open
Vassbäck golf open avgörs på vackra och 
utmanade Sjögärde golfbana i Frillesås och 

man lottas i par där trofén handlar om att i 
bästboll och poängbogey få flest poäng. Det 

är också längsta drive, närmast flagg och Lo-
ket Ohlssons specialpris att vinna.

Torbjörn Sund, Anders Härdner, Mikael 
Svensson och Rolf Lind.

Segrarna Bosse Hjalmarsson och Calle Hagman.

Sverker Cassberg, Anita Svensson, Jan-Åke 
Svahlin och Magnus Ohlsson.

Oskar Sund, Lennart Andréen, Thomas 
Ohlsson och Susanna Cassberg.

Yvonne Wallin, Kristian Lindaur, Lars Svens-
son och Björne Jarlengrip.

 Längsta drive slogs av Anita 
Svensson.

Torbjörn Sund vann Lokets spe-
cialpris och passande för två fd 
elfsborgare vanns elfsborgsost.

 Lokets specialpris vanns för 
detta nedslagsmärke på hål 17.

Mikael Svensson kom närmast 
flaggan på hål nr 6.

Robert Blomén, Peder Myrvoll, Jonas Sve-
fors och Nils Wendels.

Elisabeth Wendels, Tommy Ljungqvist, 
Benny Svensson och Leif Ohlsson.



Styrelsen 2016/2017

Elisabeth Wendels (ledamot), Urban Johansson (ledamot), Ulf Johansson (suppleant), Helena Heijden-
berg (sekreterare), Marita Gilljam (suppleant), Jan-Eric Magnusson (kassör), Peter Raidla (vice ordfö-
rande) 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@hotmail.com, 070-712 49 93

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

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

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

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

Lyckliga bastubadare Jan-Åke, Peter och 
Tommy

Ebba Ekström jublar när sommaren kommer 
och man får vara i Vassbäck

Stabil trampolin håller för Calles dyk

Några i familjen Nibble-Bengtsson lurar i 
vassen

Elisabet och Margareta förenar cykling med 
blomsterplockning

Sommarbilder


