
Viktiga datum 2017:
Titta på anslagstavlan då och då

för mer information!

19 juli Boule

20 juli Golf, Vassbäcks Open

21 juli Bad- och båtdag, hjärt-lungräddning

22 juli Strandfest kl. 17.00

24 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

Detta nummer är något uppdaterat från vårupplagan.
Den distribueras av våra strandvärdar till brevlådor i Vassbäck och Kuggavik.

Intervju med Ulla Sund, som varit 61 år 
i Vassbäck på sid 10.

Jenny Redenqvist underhåller på årets 
strandfest.

underin
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Kära vänner i Vassbäck

Så står då sommaren och semestern åter för 
dörren.

Även om det varit en relativt storm- och isfri 
vinter i år, så har vi som vanligt en del ska-
dor på våra badanläggningar. Vår badplats 
är dock åter redo och i fin ordning tack vare 
ett antal av våra medlemmars idoga arbete, 
varför vi kan hoppas på ett uppiggande bad-
liv och en trevlig gemenskap i Vassbäck i år 
också. Båtbryggorna har också fått en upp-
fräschning i år och bl.a. kompletterats med 
belysning för att göra det svårare för båt- och 
motortjuvar och andra skadegörare att utföra 
sina skumma göromål.

Det är tack vara allt detta ideella arbete, 
som våra medlemmar utför år efter år, som 
badplatsen i Vassbäck fungerar så bra. Vi 
har ju både Båt- och grannsamverkan i vårt 
område och jag vill uppmana alla att ”hålla 
ögonen öppna” och t.ex. notera reg.nr. på 
fordon, som inte känns bekanta i området.

I år har vi en tjej som bor i Vassbäck som 
strandvärd. Hon heter Tova Nibble- Bengts-
son. Hon kommer att hjälpa till med att hål-
la badplatsen och toaletten fin och ren. Jag 
hoppas ni hjälper henne med det genom att 
inte skräpa ner, utan lägga allt skräp i sop-
tunnan och ta med det hem om den blivit 
full, vilket sker ibland om det är riktigt fint 
väder med många besökare.

Ett glädjeämne i föreningen är, utöver att vi 
fått flera nya yngre medlemmar, då ett an-
tal fastigheter i Vassbäck bytt ägare under 
vintern, att vår ekonomi åter är i balans. Vi 
behöver dock ert fortsatta stöd då vi inte kan 
räkna med så ”snälla” vintrar varje år framö-
ver och heller inte något nytt kommunalt an-
läggningsstöd på ett bra tag.

Jag hoppas vi ses vid våra olika aktiviteter 
under sommaren, vilka ni kan läsa om på 
annan plats i bladet.

Vi får också verkligen hoppas på en sommar 
med fint väder efter den tråkiga våren och 

jag ser personligen fram mot en period med 
vila och ”äventyr” i lagom blandning - helt 
enkelt några veckor med en annan lunk.

Var rädda om varandra och kom ihåg att 
”Man kan sola sig en hel dag i en varm tan-
ke”

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!



Vi brukar se honom ute på promenad på 
Vassbäcks vindlande vägar, en stor man med 
en liten hund. Han heter Jan-Eric Magnus-
son och är kassör i vår förening. Vid förra 
årsmötet blev han 2016 års Vassbäcksklippa 
och fick utmärkelsen, det stolta standaret, 
som bevis på styrelsens tacksamhet för hans 
gedigna arbete med att hålla reda på badför-
eningens inkomster och utgifter. 
Jan-Eric är en äkta göteborgare och växte 
upp på Hisingen, närmare bestämt Biskops-
gården som på den tiden var det ett riktigt 
trivsamt område. Efter gymnasiet utbildade 
han sig till ekonom och arbetade som eko-

nomichef på flera företag bl.a. på en re-
klambyrå med uppdrag för Liseberg och 
Göteborg Energi. Idag driver han en bokfö-
ringsfirma tillsammans med sin egen klippa, 
fru Christina. 
Hur kom det sig då att han hamnade här i 
Vassbäck?  Jo, det beror i hög grad på hans 
skötsamhet och ekonomiska sinnelag. Det 
var ont om bostäder även på 70-talet och 
därför anslöt han sig tidigt till bankernas 
bosparande. Efter att ha sparat regelbundet 
en tid fick han erbjudanden om att köpa 
radhus, bland annat i Åsa. Att de valde just 
Åsa var Christinas förtjänst. Hennes föräldrar 

hade haft sommarstuga i Hulta när hon var 
ung så hon kände sig hemma i området. 
Familjen Magnusson bodde i centrala Åsa 
tills sonen Björn flyttade hemifrån. Björn 
som hade flera kompisar här var bekant med 
Vassbäck. När han fick höra att det lilla hu-
set i svängen var till salu tipsade han föräld-
rarna. De slog till och köpte sommarstugan 
som efter renovering och tillbyggnad blev 
deras permanenta hem.
 Det dröjde ett tag innan Christina och Jan-
Eric engagerade sig i det sociala livet här i 
Vassbäck. Jan-Eric medger att han nästan 
motvilligt gick med i bastuföreningen men 
redan från första stund kände han sig hem-
ma och nu missar han inte gärna stunderna 
i bastun där han träffat så många trevliga 
människor. Han är en man som älskar glada 
tillställningar och uppskattar strandfesten 
och andra evenemang ute på udden.
Christina har värk i sina leder och därför 
tillbringar hon och Jan-Eric en stor del av 
vinterhalvåret i värmen i Spanien. Där skö-
ter förresten Jan-Eric finanserna i en annan 
förening, Los Nordicos.
Tråkigt nog har Jan-Eric och Christina sålt sitt 
hus här i Vassbäck och flyttar till en lägenhet 
i Falkenberg nu i mars månad.
– Vad jag vill ha är en förändring i livet och 
det gäller att passa på när man kan, säger 
han, men Jan-Eric både flyttar och stannar, 
för han har lovat att stanna kvar i förening-
en och hålla reda på räkenskaperna ... och 
basta.  

Helena Heijdenberg
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Vassbäcksklippan 2016
En glad viking med sinne för siffror

Flaggan behövde lagas och det var ett res-
ligt gäng som utförde arbetet.

Välkomna
Lördag 2 september öppnar vi upp dörrarna till vår

frisörsalong
på Åsa Stationsväg 14

Vi ser fram emot att träffa er.
0340-65 68 07
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ANNONSKORREKTUR
Till:
Att:
Fax:
Mail:
Datum:

Lasses Entreprenad AB
Lars Gustavsson

info@lassesentreprenad.se
10-02-18

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

Vänligen Annonsredaktionen 

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

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

26/2

ES

Lasses Entreprenad AB

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

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

2017 års Vassbäcks-
klippa utsedd
Björne Jarlengrip är årets Vassbäcksklip-
pa. Utförligare reportage i nästa num-
mer.

Vårstäddagen 2017
Vassbäcks badförening kallar årligen till en 
dag på våren där vi lägger i våra bryggor, 
badstegar, tar ut våra möbler och städar rent 
allmänt. Som en fortsättning från förra årets 
gallring av träd vid vägen fram till badplat-

sen blev det mer arbete i år. Många hjälpte 
till och i år var vi än mer miljömedvetna då 
grenar och kvistar kunde flisas på plats av en 
utrustad lastbil.

Björne är en klippa, alltid på gott humör 
och villig att hjälpa till.

Janlind är stark, Beppe och Barbro hjälps åt i bak.

Många har bärande roller i bryggläggningen.

Varje träd som forslas bort är en grenseger.

Flismaskinen jobbade på och flisade på 
plats.

Det blev åtskilligt med ris att flisa upp.

Även små flottar väger mycket.

Björne är synnerligen aktiv i vår bad- och 
bastuförening. En hantverkare att lita på.
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VASSBÄCKS
BADFÖRENINGS

Årets fredagsaktiviteter sker parallellt och man 
får prova på att ta simmärken, paddla kajak, stå 
på sup-bräda eller prova på att segla på havet. 
Najader och vattunymfer jämte självaste 
Poseidon kan dyka upp.

Tiderna för de olika aktiviteterna kan inte anslås 
i förväg. Titta på anslag vid badhytten för mer 
exakt information.

Fredagen 21 juli

Hjärt- lungräddning Prova på båtar

Peter Persson och Peter Raidla 
lär ut hur man räddar liv.

Har vi tur så kan man få pröva 
havskajak, Sup eller segelbåt.

VASSBÄCKS
BADFÖRENINGS

Onsdagen den 21 juli med start kl. 13.00 
startar årets utmaning i parboule.
Kloten i luften och lillen i centrum.
Ingen föranmälan krävs, lagen lottas på 
plats.
Låt bästa paret vinna den fina vandrings-
pokalen, och låt alla ha kul!

Onsdagen 19 juli

Vill du hjälpa till ?
Hör av dig till: 

Festkommittén
Helena Heijdenberg
0721-61 02 08

Kerstin Sörstedt
076-102 07 71

Lördagen 22 juli kl. 17.00
 Vi startar kl 17.00 med tipspromenad och
 förhoppningsvis spännande och roliga aktiviteter.

 Vi står för grillen och du för resten.

 Vi kommer att sälja lotter, så ta med er pengar till det.

 Prisutdelningar, sångstund och uppträdande väntar.

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

 Artistuppträdande av Jenny & Per.

VASSBÄCKS
BADFÖRENINGS

Passa på att ta simmärken under ledning av 
Guanitza Diaz, som är på badbryggan under 
dagen. Titta på anslagstavlan för mer exakt tid.

Simborgarmärket, 200 meter simning säljs till de 
som klarat provet.

Vill man ta andra märken den dagen går det också 
bra om man i förväg meddelar Helena Heidenberg, 
072-161 02 08, senast 8 juli.

Fredagen 21 juli

Vi hälsar ungdomar som vill spela fotboll på 
Kuggavikens gräsplan välkomna.

Vi vill främja kamratskap och fotbollsglädje 
och resultat i matcher är underordnat.

Det finns ansvariga, men vuxna får gärna vara 
med och leda lagen och döma matcherna.

Är vi många kan vi dela upp oss i yngre 
och äldre gäng.

Måndagar 18-19:30
Vi startar 26:e juni och håller på till 31 juli.

Vassbäck Open
Torsdagen 20 juli
Första start 09:00

Systrarna Sund och Lisbeth Wollbrandt 
njuter i hammocken.

Paus i vårarbetet för Ebon och Gösta 
Andrén, Britta och Allan Billö samt 
Robert och Berndt Sund.

Ulla på besök hos Dane Nilsson. På 
denna tomt på Näsbergsvägen 108 
står idag Stark-Littorins hus.

Vy över Vassbäck med Sunds hus i 
förgrunden.

Historiska bilder
från Ulla Sund
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Flottutsättningen
Vassbäcks flottister börjar få riktig god vana 
av att sätta ut flotten. Kättingen är fastsatt vid 

den oranga bollen och skickligt sätter Urban 
och Peter fast den. De firas sedan av oss alla, 

närmast de som har repet i hand på bryggan.

Tänk vad två flottister kan göra, uppbackade av de på nästa bild. Bryggkommittén på bild. Johnny, Tommy, Torbjörn och Håkan.

Peter Persson instruerar hur man räddar liv. Peter Raidla lär ut det viktigaste att tänka på i hjärt-lungräddning till unga räddare.

Hjärt- och lungräddning
Vi kommer även i år också att ordna en kurs i Hjärt-lungräddning under sakkunnig ledning 
nere vid badplatsen. Det är våra lokala brandmän Peter Persson och Peter Raidla som utbildar. 
Det sker 21 juli under bad-och båtdagen. Passa på och lär er livräddning.

Årets strandvärd är
Tuva Nibble-Bengtsson
Badplatsen i Vassbäck sköts sommartid av en strandvärd som ser till att badplatsen blir så 

trivsam som vi vill ha den. Vi har strandvärden veckorna 26-32 (7 veckor).

Arbetsuppgifter är bland annat, att hålla rent från skräp och fimpar inom badplatsen. Hålla 

rent från tång och stenar innanför badbryggan och även tång utanför badbryggan i viken 

mot trampolinen. Göra rent badbryggan från snäckskal, stenar och sand, göra rent toalet-

terna dagligen och fylla på toapapper. Hålla hyfsat rent på klipporna och ”stenrösena” en 

bit bortom trampolinen, soliga dagar flaggar vi. Se till ordningen i allmänhet t.ex. vad avser 

cykelparkering, ej framkörning av mopeder till stranden (får gärna ledas fram), dela ut som-

marupplagan av Vassbäcksbladet i Vassbäck och Kuggavik, dra ut soptunnan till parkeringen 

varje måndagskväll. Tuva Nibble-Bengtsson



Bad/sim och båtdagen
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Snart är det sommar och Vassbäcks-
vecka och det är lika bra att redan nu 
boka in baddagen den 21 juli. De se-
naste åren har vi haft otur med vädret 
men nu ska det väl ändå vara tredje 
gången gillt så att vi kan ta simmärkena 
i strålande solsken. 
Den som övervakar att allt går rätt till 
är Guianitza Diaz som till vardags hål-
ler till i Fjärås badhus, men hennes 
simkarriär började i Santiago de Chile. 
Redan som tioåring höll hon på med 
tävlingssimning. En tränarna tyckte att 
hon som simmade så kvinnligt borde 
hålla på med konstsim istället, och så 

fick det bli. Hennes konstsimsgrupp var 
framgångsrik och vann flera tävlingar 
men karriären tog slut när hon var 17 
år gammal för då flyttade hon och hen-
nes mamma till Sverige. Efter något år 
slog hon sig ner i Åsa tillsammans med 
sin Pierre och fick barnen Valentino och 
Antonia. 
Hon gick kurser för att bli simlärarassis-
tent och gjorde praktik i just Fjärås. Där 
lärde sig mycket om simpedagogik tack 
vare en fantastisk handledare. Efter en 
tid utbildade hon sig till simlärare.
Guianitza trivs bra med sitt arbete. Ak-
tiviteterna med barnen är stimulerande 

och hon lär känna både barnen och de-
ras föräldrar och har skaffat sig ett stort 
nätverk. En bonus är att hon dessutom 
kan hålla sig i trim på jobbet. 
På baddagen den 21 juli tar Guianitza 
med sig ett antal simborgarmärken till 
bryggan men om vi eller våra barn vill 
ta några andra märken så uppmanar hon 
oss att meddela Helena Heijdenberg ett 
par veckor i förväg så att hon hinner 
skaffa fram dem. Det finns en förteck-
ning över märkena på Simförbundets 
respektive Svenska Livräddningssällska-
pets hemsidor.   

Helena Heijdenberg

Det var en solig dag då många prövade att ta simmärken.

Vassbäckskollektionen
Vassbäcks badförening har 
en ny kollektion med pro-
filkläder 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.

Slutsåld
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Vassbäcks GoIf Open
Vassbäck golf open avgörs på vackra och ut-
manade Sjögärde golfbana i Frillesås och man 

lottas i par där trofén handlar om att i bäst-
boll och poängbogey få flest poäng. Det är 

också utmaningar och tävling i längsta drive, 
närmast flagg och Loket Ohlssons specialpris.

Segrarna Bosse Hjalmarsson, Leif Loket Ohlsson. Tvåa blev Mikael Svensson och Magnus Ohlsson. Tommy vann Lokets specialpris.

Robert Blomén, Calle Hagman och Björne Jarlengrip. Magnus Ohlsson, Mikael Svensson, Jonas Svefors och Sverker Cassberg.

Yvonne Wallin, Jan-Åke Svahlin, Margareta Jarlengrip, Rolf Lind.

Thomas Ohlsson, Tommy Ljungqvist, Marie Svensson och Benny Svensson.

Susanna Cassberg, Hjalmarsson Jr, Mona Malm och Anders Härdner.
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Boulen
I solsken även i år avgjordes årets mäster-
skap i boule i Vassbäck, en spännande tur-
nering där många par slåss om att få kunna 

vinna den åtråvärda titeln. 2016 års mästare 
heter Björne och Margareta Jarlengrip. De 
får sina namn inristade på den ofattbart stora 

vandringspokalen. Vår boulebana är till-
gänglig för alla Vassbäcksbor året runt. Klot 
att låna finns.

Hela startfältet på bild. Boule spelas över alla åldersgränser.

Hej till publiken. Vassbäcksklippan har många beundrare.

Beppe vet hur man handskas med bollar.

Håkan Rietz och Kent Virtala kom på andra plats och makarna Jarlengrip vann.

Det blir ofta mätningar om hur nära lillen är i förhållande till kulorna, 
men i Vassbäck kommer vi överens.

Gå in och gilla oss på facebook
Hagmans Tandvård i Åsa och följ

Calles blogg om olika tandvårdsfrågor

Vi utför all slags tandvård och har även öppet kvällar
Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp med akuta problem måndag - torsdag
Vaknar du ofta med huvudvärk eller spända tuggmuskler? Vi har hjälpt många att slippa det
TANDVÅRDSRÄDD? Vi hjälper dagligen många med sådana problem
GRATIS behandling av barn och ungdomar upp t.o.m. 21 år även hos oss

Åsa Stationsväg 3 Tel. 0340-65 65 50
Välkommen att kontakta oss!

Läs mer om oss och se olika
behandlingar som vi utför på
www.callehagman.se
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Ulla på dotter Barbros 70-årsdag 2017 

En av de äldsta som bor i eller besöker 
Vassbäck är Ulla Sund och som Vass-
bäcksbladet passar på att intervjua.
-Hur kom det sig att det blev just 
Vassbäck?
-Min man Berndt och jag var här på be-
sök 1956 hos Gösta och Ebon Andrén. 
De skulle bygga till sin lilla stuga och 
vi var inbjudna att hjälpa till. Gösta var 
Berndts chef på Boråspolisen och jag 
och Ebon var arbetskamrater på Saga-
biografen i Borås. Med och byggde och 
kalasade var också Ebons syster Isa och 
hennes man Dane Nilsson, också från 
Borås. Även grannarna Britta och Allan 
Billö var med, de var ett gäng som redan 
hade börjat umgås med varandra i Åsa.
-Jag är uppväxt i Tidaholm, men var ofta 
i Varberg och badade med min mam-
ma på somrarna när jag var yngre, så 
Halland och salta bad uppskattade jag 
mycket, medan Berndt tyckte mer om 
att bada från klippor, utan sand, som i 
Bohuslän. När vi förstod att man i Åsa 
kunde göra både och, blev vi samma 
kväll riktigt intresserade av att köpa en 
sommarstuga här, och dessutom var ju 
grannarna så trevliga. 
-Lite upp mot berget skulle vara intres-
santare för oss, sa Berndt och då fick 
vi reda på att Allan Billös svåger Tore 
Sibecks hus, som låg på kullen, var till 
salu. Kort därefter hade vi köpt vårt som-
marställe i Åsa och hade därmed startat 
en epok. Huset var mycket litet, som det 
var på den tiden men vi fick plats. Våra 
döttrar Helena och Barbro blev också 
mycket förälskade i Åsa. Inte minst för 
alla lekkamrater som fanns på området. 
Hans Andrén, Tomas och Per Nilsson, 
Roy och Bosse Hjalmarsson, barnen Ap-
pelgren, Hagmans, Lisbeth Wollbrandt, 
för att nämna några.
-På området fanns små fritidshus, ofta 
på arrendetomter, de flesta hade egna 
vattenpumpar, vägarna var primitiva 
och växtligheten bestod av ljunghed 
och små enar, någon tall och björk här 
och var, men utsikten var hänförande. 

Bad- och båtbryggorna var fina, men i 
enkla utföranden. Vi badade oftast vid 
klipporna och där gällde de regler jag 
hade fått med mig hemifrån. Inget kaffe 
utan dopp, dvs att man doppat sig i ha-
vet först. Vi skaffade som många andra 
en båt och åkte ut till de fina öarna, 
våra favoriter var Brattö och Nordsten. 
Ibland fick jag rensa massor av makril-
lar, då de kunde komma in i stim och 
lätta att fånga, då var det bara att dörja 
upp dem.
-Vi var ofta besökta av Berndts och 
mina släktingar från Tidaholm, jag för-
står egentligen inte var alla fick plats 
att sova, men huset byggdes också till i 
etapper. 1961 fick vi också en son, Tor-
björn, därefter blev det väl något uthus 
byggt, till flickorna.
-Barbro sommarjobbade på en svamp-
plockning i Frillesås någon sommar, He-
lena i en kiosk vid Kuggavikens plan, el-
ler så passade de Torbjörn. Det var stora 
kompisgäng i Åsa på sommaren och 
de hade så kul tillsammans under alla 
dessa år. Badade, cyklade, lekte som 
barn och ungdomar gör. 
-Även vi vuxna i Åsagänget umgicks 
under alla år. Förutom tidigare nämnda 
kom Åke och Barbro Leff-Hallstein med 
i gänget liksom familjerna Gustavsson, 
Henry och Margareta Johansson och 
Åke och Barbro Andreasson. Åtskilliga 
kvällar hördes Berndts gitarr och sång 
på området och vi andra sjöng med 
efter förmåga. Nu är det väl bara jag, 
Inga-lill och Gun Gustavsson, Åke och 
Barbro kvar i livet, min man Berndt dog 
år 1994.

Gruppbild på de flesta i Åsagänget 
1989.
-Jag har haft den stora förmånen att se 
alla mina 3 barn etablera sig med egna 
fastigheter på området och fått 6 barn-
barn och 9 barnbarnsbarn och ofta är vi 
nästan alla samlade här i Åsa, vid påsk 
och midsommar. Kan man få ha det 
bättre på ålderns höst?
-Vårt Åsagäng var väl heller inte de 
enda som umgicks, det fanns fler kon-

stellationer. Men jag har noterat att det 
är så många som nu bor här, som kom 
hit som barn och som bor i andra el-
ler tredjegenerationen. På höjden har 
vi förutom oss Sunds, Heijdenberg 
och Svefors, även Zehlertz, Garbutts, 
(Larssons dotter), Tommy Simson, Lind 
(Ring) Håkan Rietz, Lennart Appelgren, 
Bloms, lite längre ner på berget Urban 
och Pernilla, som bor på morfar Stridhs 
tomt, Bosse Hjalmarsson, Per-Anders 
Gustavsson och syster Ingela Svahlin, 
Bo Leff-Hallstein, Kerstin Sörstedt med 
bror Calle Hagman, Lena Ljungqvist, 
Allan och Britta Billös dotter  Ann-Ma-
rie Gerdin, Ellinor Billö, Lars Appelgren, 
Elisabeth Wendels och familjen Kullen-
bergs. Kanske nämner jag inte alla men 
vad många det är.

-När jag nu kommer ner till Åsa är jag 
som lyckligast. Trots att jag inte ser el-
ler går så bra, gula fläcken i båda ögo-
nen, två knäproteser och två höfter som 
är opererade, så är minnet intakt. Jag 
minns så väl att vi redan från början var 
så förälskade i Åsa, som vi alla numera 
kallar Vassbäck. Det beror på så många 
saker, men det viktigaste är nog att vi är 
bosatta på en udde, med en höjd, så vi 
har bra utsikter, härliga bad och bryggor 
och fina öar att åka till. Vi är många som 
lärt känna varandra i generationer, vil-
ket gör att det är lätt att umgås eller ha 
kontakt. Jag och min man var med men 
var inte så engagerade i föreningarna, 
men jag har förstått att dessa fört männ-
iskor samman i Vassbäck på ett mycket 
bra sätt.
-Det Vassbäck jag ser växa fram nu ser 
jag som något fint och naturligt. Bad-
platsen och bryggorna har aldrig varit 
bättre. Det är förståeligt att man vill flyt-
ta hit permanent och med det kommer 
en standardhöjning, inte minst via det 
utbyggda VA-nätet. Men jag tycker att 
det finns en vänlighet bland de männ-
iskor jag möter och det är väl så att man 
har ju flyttat hit för att man trivs och det 
är det många som gör och har kanske 
varit här som sommargäst i hela sitt liv.
-Jag har inget annat att önska än att ni 
alla som bor eller gästar här kommer att 
få det så fint som jag har och haft det i 
Vassbäck. Jag minns speciellt mina vän-
ner, framför allt Åsa-gänget, som vi kall-
lade oss. Och om jag tur och hälsan är 
med mig får jag några somrar till i detta 
paradis.

Berättat för sonen Torbjörn

Fler bilder på sidan 5

Vassbäcksbladet intervjuar Ulla Sund – 92 år
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Tennis
Tennisklubben Kuggaviken & Vassbäcks 
Tennisförening har idag 37 år på nack-
en. Den bildades då Sverige stod på 
topp i tennisvärlden och ambitionen var 
hög. Vi är idag 49 andelsägare. Klubben 
är väldigt tacksam för detta långvariga 
engagemang och även mot nya andelsä-
gare som tillkommer.

Idag är det en grupp aktiva medlemmar 
som spelar och ställer upp och håller 
banorna i spelbart skick. Klubbens ba-
nor är något tärda av tidens tand, men 
fullt spelbara för motion. Ganska många 
sopningar och rengöringar har det bli-
vit genom åren . Läget är underbart i 
den lummiga omgivningen. Det är helt 
underbart att ta tennisrack och cykla till 
banorna för en match. Efter spelet så är 
det inte så långt till badstranden med ett 
uppfriskande bad.

Får några år sedan så målade vi ena 
banan vilket gjorde att den blev bättre. 
Detta bör göras med regelbundenhet. 
Ambitionen är att prioritera en bana 
men att fortfarande ha båda banorna 
spelbara. 

Vi håller öppet från maj till augusti och 
aktiviteterna under året är följande: 

Vid öppningen är alla välkomna för att 
hjälpas åt att göra banorna redo för spel. 
Mossa, kvistar och löv ska bort från ba-
norna, nät och skydd ska upp, bänkar 
och domarstolar fram. En hel del att 
göra så det underlättar om vi är flera.
Årsmöte brukar vi ha vid tennisbanorna 
i sista veckan i juni, dit alla som är in-
tresserade och vill engagera sig i KVTK 
kommer. Vi informerar i god tid innan 
mötet Efter mötet arbetar vi tillsammans 
med underhåll av banorna för att de 
ska vara förberedda inför sommarse-
mestern. I år var det en blåsig och våt 
tillställning där vi hamnade på min ve-
randa för årsmötet.
Sommarkurser. Vi planerar ungdoms-
träningar där barnen under några dagar 
kan lära sig tennis och ha kul med an-
dra. Vi har under en ganska lång tid haft 
möjlighet att erbjuda dessa kurser och 
hoppas att det kan fortsätta. Tränarna 
har erfarenhet av att hålla reguljära ten-
niskurser för ungdomar i en större ten-
nisklubb i Göteborg. Information kom-
mer spridas då datum är bestämt. Titta 
på vassbäck.se.

Ambitionen är att engagera ungdom i 
grannskapet för att underhålla banor 

mot betalning; lite sopning, gräsklipp-
ning och kanske ett varv med lövblås.

Öppen dag har vi då alla kan pröva ten-
nis. De som kommer dit får spela an-
tingen singel eller i dubbel beroende på 
hur många som kommer. Brukar vara 
ganska välbesökt och uppskattat.

Säsongsavslut har vi i år lördag den 2 
september då vi samlas för att materia-
let ska ned och låsas in. Banorna stängs 
och får vila tills en ny säsong.

Styrelsen tar gärna emot förslag och 
synpunkter på verksamheten och hur vi 
kan utveckla föreningen så att alla trivs 
och har roligt. Hur gör vi så att fler drar 
nytta av den möjlighet som föreningen 
innebär.

Vi ses och höres 

Ordförande Mats Hammarqvist

 

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

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

P
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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

  
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

Vassbäcks yoga
Åter kunde Vassbäcks Badförening och Ingela Svahlin erbjuda välgörande yoga utomhus. 
Styva lemmar och muskler som inte aktiverats på länge får mjukas upp under Ingelas sakkunniga ledning. Vi får också stifta bekantskap med 
hunden, katten, kobran och solhälsningen, det sistnämnda brukar leda till att vi yogar i soluppgång, vid havet. Vi får en chans att sänka 
stressen, andas djupa andetag, stärka musklerna och koncentrera oss.  Några av deltagarna har med badkläder och efteråt tar vi oss ett mor-
gondopp. En synnerligen bra start på en sommardag i Vassbäck. Titta på anslagstavlan vilka veckor och dagar vi har yoga.

Sara Ljunggren och Fredrik köpte sitt hus av 
Lillvys son och Sara spelar, sjunger och dan-
sar i höst huvudrollen i Singin in the rain. 
Kultur står högt i det huset genom historien.

Lillvy Wallman var premiärdansös på Göte-
borgsoperan och bodde uppe på berget.

Jan-Åke Svahlin cyklar i lugnt tempo en timmes tur för de som vill hänga med, samma
samlingsplats, dagar och tider som Yogan. Tisdag, torsdag, 8-9, vecka 27-29.
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Smultronställen i Vassbäck med omnejd
Kitesurfning i Rågelund
Vi ser dem när det blåser, då vallfärdar kiteentusisaterna till Lan-
dabukten och Rågelund. Vindarna, det grunda vattnet, den lite öde 
liggande bukten är ett eldorado. Är man intresserad kan man ta sig 
dit och titta och säkert finns det folk som kan svara på frågor om hur 
man kitar, om det finns kurser i kitesurfning eller annat man kan vara 
intresserad av. Hur som helst, de fyllda seglen står som färgglada 
blommor på skaft i vår närhet.

Cykla i härlig natur
För många är sommaren att cykla och se sig omkring. Det är kanske 
inte alltid viktigt vart man skall, resan är målet i sig. Vassbäck har 
fina badstränder men ett sommartips är att packa badväskan, sätt 
den på cykeln och åk söderut på den asfalterade cykelvägen som 
förr var ägnad åt tågen. Genom Frillesås är det litet trixigt att slippa 
stora vägen, men det går att slingra sig mellan stora vägen och havet. 
Nere, precis söder om Frillesås rondellen startar Kattegattleden med 
bruna skyltar, en mycket fin cykelväg som följer gamla järnvägen. 
Stanna till vid Stråvallas fina strand, det finns en kiosk där också. Ett 
av våra smultronställen.

Näsbokrok
Längst ut på Ölmanäshalvöns spets ligger naturreservatet Näsbo-
krok. Hav och vind har format ett kargt men vackert landskap med 
klapperstensfält, klippor och vidsträckt ljunghed.
Vill man visa något riktigt fint så kan man uppsöka reservatet eller ta 
med sina gäster, varför inte cykla dit?
En ny promenadvänlig slinga finns att gå på och en rejäl spång leder 
besökarna över de sankare partierna, på ett par ställen finns särskilt 
breda passager där två rullstolar kan mötas. När spången slutar tar 
en bred grusgång vid som leder vidare mot reservatets västra delar. 
Bilden av gravhögarna från bronsåldern och den magnifika utsik-
ten över Kungsbackafjorden dröjer sig kvar på näthinnan långt efter 
besöket i Näsbokrok. Tänk på att det är ett naturreservat, med rikt 
fågelliv och att det går djur och betar där också.

Vill man cykla längre på Kattegattleden kan man läsa föl-
jande om sträckan Varberg (Societetsparken) – Kungsbacka 
(torget), Sträckans längd: ca 74 km
Norr om Varberg blir landskapet annorlunda – sandstränderna blir 
färre och mindre och det blir mer och mer klippor. De första öarna 
börjar dyka upp – Getterön (som inte är en ö länge), Balgö och Ven-
delsö där det finns ett vandrarhem. Genom Frillesås går Kattegattle-
den i blandtrafik och fortsätter sedan på den gamla banvallen där du 
kan njuta av en bilfri sträcka längs kusten med fantastisk utsikt över 
havet! I Frillesås finns butiker och restauranger. Stanna till vid något 
av de härliga havsbaden i Åsa, ta en glass i glasskaféet eller njut av 
en fika på bageriet.

Strandbaren i Åsa havsbad
Varbergs har sitt Majas och Olles. I Vassbäcks absoluta närhet har 
vi möjlighet att njuta av en after beach på Strandbaren. Utan att 
speciellt göra reklam för den verksamheten bland alla andra kan vi 
bara konstatera att den finns, ligger med fantastisk utsikt och erbju-
der mat, dryck, uppträdanden och som många vassbäcksbor gärna 
cyklar till, ett frågequiz. Kolla på facebook när de har öppet och vad 
som händer.

Passa på att göra en avstickare till Tjolöholms slott – Sveriges enda 
slott i tudorstil och fortsätt sedan till Fjärås Bräcka. Ta en välförtjänt 
paus och njut av utsikten över både hav och sjö.
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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

Strandfesten
I strålande väder kunde vi i år åter arrangera den årliga strandfesten, som vi har tvungna att 
ställa in 2015 pga dåligt väder. Vi låter de fina bilderna tala för sig själva och vi välkomnar 
till 2017 års fest.



15

I sommarvimlet

Sommarbilder

Till årets strandfest har vi bokat en ny och spännande 
duo. De beskrivs så här. 
Duon GALA2
med Rasmus Jenny Redenkvist och Per Wockatz är två 
vana entertainers som synts på scen med artister som 
Lena Ph, Carola, Hasse Andersson och Tommy Nilsson. 
De har spelat tillsammans sedan flera år tillbaka och 
bjuder på en musikalisk resa hela vägen från Countryns 
vilda western till svenska västkustska låtar. Med musi-
ken i fokus kan du i trygga händer låta dina sinnen och 
öron förföras av gedigen musikalisk glädje och kvalité 
när den är som allra bäst! 
Vi ser fram emot att få se och höra dem på vår strandfest 
och ber till vädergudarna.

Det är redan badvänligt i Vassbäck, vilket framgår av denna härliga bild
och i bukten håller kitarna till och rosorna blommar.



Styrelsen 2016/2017

Elisabeth Wendels (ledamot), Urban Johansson (ledamot), Ulf Johansson (suppleant), Helena Heijdenberg (sekreterare), 
Marita Gilljam (suppleant), Jan-Eric Magnusson (kassör), Peter Raidla (vice ordförande) 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

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@sigmafarg, 073-270 80 59


