Vassbäcks badförening
Vassbäcks Badförening är en ideell förening
som skall främja bad- och strandliv i Vassbäcksviken.
Badföreningen sköter om badstranden, badpiren, alla badbryggor, badflottar och trampolinen. Föreningen tillhandahåller bänkarna
på badberget samt räddningsutrustning och
skötselredskap. För sophämtningen och toaletterna ansvarar Kungsbacka kommun.
Arbetet inom badföreningen är helt ideellt.
Medlemsavgiften, som är vår enda inkomstkälla, 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 hjälpas åt med att skapa en trevlig badmiljö!
Det gör vi genom att hålla snyggt och
slänga skräp i soptunnan vid omklädningshytten. 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 kopplade 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 räddningsutrustning!
Styrelsen

Viktiga datum 2019:
Titta på anslagstavlan då och då
för mer information!
14 april Slyröjning 11.00
21 april Vårarbetsdag kl. 10.30
23 juni Årsmöte kl. 12.00
17 juli

Boule

18 juli

Golf, Vassbäcks Open

19 juli

Bad- och båtdag, hjärt-lungräddning

20 juli

Strandfest kl. 17.00

22 sept Höstarbetsdag kl. 10.30
31 dec Nyårsgrillning kl. 13.00

Vassbäck från ovan
Flygfotografen Stefan Edvinsson på Propellerboys har fotat Vassbäck
från ovan. Läs om detta och ser mer bilder på sid 13.

Funderingar i Vassbäck - Vår plats på jorden

ÄNTLIGEN!, PLÖTSLIGT HÄNDER DET eller vad
är det man säger, då det oväntade positiva händer?
SUPERSOMMAREN 2018 kommer att gå till historien på många sätt. För det fantastiska sommarvädret med ett osannolikt bra badvatten, men också för
torkan och skogsbränderna. Vi hade en osedvanligt
varm maj som sedan följdes av ännu varmare juni
och juli med ett badvatten på 23-24 grader i flera
veckor. Så vill vi väl alltid ha somrarna framöver.
Eller?

Var den ovanliga värmeböljan den första allvarliga
varningen, om att den kommande klimatförändringen var på G på allvar? Det är naturligtvis omöjligt att
svara på hur akut det är just nu, men att vi har en
växthuseffekt står utom allt tvivel. Sen är frågan om
detta verkligen innebär vår civilisations snara undergång, eller om vi med medvetna val kan stoppa
den negativa utvecklingen av vår jord. Vi måste helt
klart fatta situationens allvar med den globala uppvärmningen och påbörja en förändring av vår livsstil
snarast. Den dag vattennivån höjs med flera meter,
som vissa scenarier skisserar, kommer stora delar av
Vassbäck hamna under havsytan. Då kommer de
problem vi upplever idag, med stormar som förstör
våra bryggor, te sig ganska banala. Jag hoppas verkligen att vi alla skall ta oss samman och stoppa upp
vår planets ”nedbrytning”. Klimathotet är verkligen
inget, som vissa av oss kan välja bort. Vi måste alla
finna ett eget förhållningssätt för att minska vår ”belastning” av vår planet.
Åter till Vassbäck och sommaren 2018. Den var som
sagt den bästa i mannaminne och vår fina badplats
fick verkligen bekänna färg. Det var många badande
varje dag i det varma vattnet och vi såg inte en manet på hela sommaren. Våra bryggor, flottar och stegar höll bra för pressen, utom stegen vid trampolinen på udden, som ”gav upp” i slutet av sommaren.
Vi lagade den då provisoriskt, men efter säsongen
fick den kasseras. Nu har vi därför beställt en ny
stege hos smeden, som vi hoppas skall vara färdig
till årets badsäsong.
Aktiviteterna under vår Vassbäcksvecka gick också
bra utan problem med ett all time high besökarrekord på lördagens strandfest i strålande väder. Ni
kan alla se foton från de olika evenemangen i detta
blad. I år firar vår förening 70 år och vi ser fram
emot den 20:e strandfesten. Har du inte varit med
tidigare så hälsar vi även dig hjärtligt välkommen till
våra arrangemang under 2019.
Ett hjärtstopp i Vassbäck med ett slutligt tragiskt
förlopp initierade att våra föreningar tillsammans

beslöt att införskaffa en hjärtstartare, vilken nu placerats vid bastun vid badplatsen och är tillgänglig
året om. Den är där i ett uppvärmt skåp med kodlås.
Koden är de tre första siffrorna i vårt Åsapostnummer nämligen 439. Sedan tidigare finns det också en
hjärtstartare vid Bollebygdsområdet på Svartnäsvägen, vilken är tillgänglig under sommarhalvåret. Det
var, som ni kan se i bladet, extra många deltagare
vid årets kurs i Hjärt-lungräddning. Vi räknar med
att vår duktiga instruktör Peter Persson ordnar en
kurs även till sommaren. Håll ögonen öppna så ni
inte missar våra evenemang även denna sommar.

Sommaren som gick ställde vår Ingela Svahlin åter
upp i några veckor med sin Yoga - en tilldragelse,
som efter många år blivit en mycket uppskattad institution i Vassbäck med flera deltagare, som cyklar
en bra bit för att komma igång på morgnarna vid
yogan. I år har även hennes make Jan-Åke ordnat
cykelträning samtidigt som yogan på morgnarna.
Helt klart ett bra alternativ, för de som inte tror att
de klarar av yogan. Ingela och Jan-Åke ställer till vår
glädje även upp i sommar. I somras hade Elin Sörstedt, också boende i Vassbäck på somrarna, några
tillfällen då hon förmedlade sitt sätt att hitta balans i
kroppen med en mjuk rörelseträning, som hon kalllar Earthheart Dance, på klipporna nere vid badplatsen. Det blir några tillfällen att pröva detta även den
kommande sommaren.
Som ni kan se här i bladet, har Vassbäck visat sig i
ett lite annorlunda perspektiv av Stefan Edvinsson,
som med sitt ultralätta flygplan kan flyga lågt och
fotografera. Vi har med några av hans foton i bladet,
men han har fotograferat mycket mer i vårt område,
så alla fastigheter är nog täckta av honom, om ni är
intresserade av att få tag i det.
Till sist vill jag tacka alla er som hjälper till att hålla
vår badplats igång, med ert idoga arbete. Om inte så
många ställde upp på våra olika arbetsdagar skulle
det inte fungera så bra som det gör. Utöver detta
hjälper naturligtvis våra anställda strandvärdar till
med att hålla allt rent och fint. I höstas ställdes vi
inför ett problem, då vi fick varningar om stormen
Knuds ankomst, vilket var bara några dagar före vår
ordinarie arbetsdag på hösten. Jag lyckades få ihop
ett arbetslag, som med gemensamma krafter lyfte
bort allt de orkade under några kvällar, vilket gjorde
att vi sparade stora värden för vår förening. Det de
inte fick bort förstördes tyvärr av stormen, vilket
ni kan se på foton i bladet. Det blir till att ”bygga
nytt” till våren. Som sagt: Stort tack för väl utfört
arbete! Vi kan i sammanhanget tacksamt notera att

Fritidsnämnden i Kungsbacka åter gett oss ett visst
bidrag till våra nya anläggningsinköp. Också något
att tacka för och ett litet bevis på att de tycker att vi
sköter badplatsen i Vassbäck bra.
Vi har haft en tid av stor turbulens i vårt land i efterdyningarna av det jämna valet i höstas. Nu hoppas
jag att det skall återgå till mer normal samtalston,
så vi alla kan fortsätta att bygga vårt land i stort och
smått.
Jag ser ofta resultatet av att vi i Vassbäck inte är
egoistiska eller rädda för förändring. Jag ser fram
emot ytterligare ett år med medmänsklighet, värme
och omtanke om varandra här i Vassbäck, för det är
helt klart ett vinnande koncept

Calle Hagman
Ordförande i Vassbäcks Badförening

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 ändrade uppgifter som efterfrågas till på blanketten ovan till vår medlemsansvariga Ann Laring på annlaring75@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!
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Vassbäcksklippan 2018 - Jan-Åke Svahlin
Grattis Jan-Åke till utmärkelsen. Calles motivering löd så här: Jan-Åke är någon man
kan lita på i alla väder. Alltid hjälpsam. Ställer alltid upp då vi behöver hjälp av olika
slag. Både i badföreningen, med bryggorna
eller för bastuföreningen. Kom hit för 40 år
sedan år 1978 då han träffat Ingela. Nu har
han börjat en ny karriär då han leder cykelträning på morgnarna samtidigt som hustrun
Ingela har sina Yogapass. Hans tyngsta föreningsuppdrag i Vassbäck är som revisorssuppleant i Badföreningen. Ett uppdrag han
skött på ett utmärkt sätt. Han är helt enkelt
ett utmärkt exempel på integration i Vassbäck.
Var du här i Vassbäck redan innan du träffade Ingela (hans fru, som varit sommarbarn
i Vassbäck hela sitt liv)? Många från Bollebygd har ju tidiga kopplingar hit. Ja, jag
minnes en händelse då jag nog var en 10-12
år. Mina föräldrar hyrde en stuga på Bollebygdsområdet, jag minns att jag lånade min
fars kastspö och gick ner till havet med några
kompisar och på något egendomligt sätt så
lyckades jag med att sätta ett torskdrag i Ingelas kusins (Jan Gustavsson) ögonbryn.
Berätta lite om Jan-Åke Svahlin, vem är du?
Jag är född i tätorten Bollebygd, där gick jag
i skolan t o m årskurs 6, därefter så gick vi
klass 7-9 i Sandaredskolan. Det fanns inget
högstadium i Bollebygd på den tiden, vi var
den första klass som obligatoriskt gick 9 år.
Mina stora idrottsliga intressen som aktiv har
varit fotboll och bordtennis, i fotboll även
som tränare då framförallt som ungdomstränare, men även som seniortränare. Mina
övriga fritidsintressen som vuxen har varit
jakt och golf.
När träffades du och Ingela? Vi träffades
1977 och vi flyttade ihop 1980. Vi byggde
ett eget hus 1981/82 i Stenkulla som ligger
7 km efter Alingsåsvägen från Bollebygd. Vi
har tre grabbar och fem barnbarn, Magnus
född 1985, Marcus 1986 med barnen Adri-

an och Julie, samt Mathias 1989 med barnen
Leah, Love samt Tuva. Alla tre grabbarna har
spelat fotboll för Hestrafors, Marcus spelar
där fortfarande i division 3, alla tre har även
spelat handboll i Baff. Magnus har försökt
livnära sig som golfproffs, men jobbar numera i en golfbutik och spelar lite tävlingar
däri mellan.
Hur ofta var ni här innan ni skaffade eget?
Ingelas föräldrar hade en sommarstuga här i
Vassbäck och där var vi ofta på vår till höst.
Vi köpte Mattsons hus hösten 1994 och vår
första sommar i huset var 1995. Vi rev det
gamla huset hösten 2004 och flyttade in i
vårt nya hus midsommaren 2005. När barnen flyttade ut 2009 passade vi på att flytta
hit permanent.
Du är mycket engagerad i vår förenings olika aktiviteter, vilka brinner du särskilt för?
Jag försöker att hjälpa till med lite av varje,
men bäst tycker jag nog om bastubadandet,
gå ner efter vår badminton på en lördag och
ta med sig några öl och ”tjöta” lite, det är
livskvalitet.
Du har båt ihop med svåger Per-Anders. Jo,
vi har en båt ihop med Per-Anders familj och
vi är ute och fiskar och badar ibland med

barn och barnbarn.
Ni har kvar mark i Bollebygd/Hestrafors,
är det jaktmarker eller finns det hus kvar
också? Vi har en skogsfastighet i Bollebygd
jag och Per-Anders på knappt 100 hektar.
Där har vi också våra jaktmarker. Vi har en
byggt en ekonomibyggnad som vi också har
möjlighet att övernatta i. Per-Anders och jag
har ett stort intresse för skogen och trivs med
att vara ute och jobba med exempelvis att
planera ny skog samt röja i våra planteringar.
Flügger eller HP Färg som det hette innan
som blev din arbetsplats. Vad hade du för
sysslor där? Jag jobbade i 40 år inom färgbranschen, de sista 25 åren som resultatoch driftansvarig för företagets egna butikskedja som finns över hela Sverige med ca 80
butiker, så det blev långa resor och många
övernattningar. Det som jag tyckte var riktigt intressant var att hitta ett bra butiksläge,
anställa personal och få igång butiken till en
lönsam verksamhet.
Nu är du pensionär, vad gör en sådan i Åsa?
Mer än spelar badminton och bastar? Jag
slutade lite tidigare, jag var drygt 62 år, och
har nu varit pensionär i nästan två år, och
trivs alldeles utmärkt. Jag försöker att arbeta/
jaga i skogen minst en dag i veckan och försöker att vara ute och cykla några gånger i
veckan. Vi är några stycken som är ute och
går varje förmiddag (det startade vi med för
några veckor sedan, jag, Bosse Hjalmarsson,
Peter Raidla). Vi går alltid kl 09.30 och är ute
ca 1-1,5 tim och därefter dricker vi kaffe. Är
det någon som vill hänga på är det bara att
höra av sig.
Om man ser till vår badvik och dess framtid, är det något du skulle vilja bidra med
att ändra? Det vore trevligt om det kom till
stånd en snygg och sofistikerad låg belysning från stolpen fram till badhytten. Annars
tycker jag vi har det riktigt bra här i Vassbäck, trevliga grannar, närheten till havet,
mm, mm.
Reporter Torbjörn Sund

Det är vi som trycker
Vassbäcksbladet!
unigraphics.se

Badande barn i Vassbäck.
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Arbetsdagar sommaren 2018

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

Delar av arbetslaget uppställda för foto, sen blev det fart.

Deadline för korrigering:

Lasses Entreprena

Att:

Lars Gustavsson

Fax:

Det är gott virke i våra gubbar, bättre än det de tar bort.

Mail:

info@lassesentrep

Datum: 10-02-18

26/2

Hör vi inget från Er betraktar vi korrekturet som godkänt.
Hans och Dag fixar nya badbryggan på land.

Till:

Peter och Bengt har gjort detta förr.

Vänligen Annons
Ingela med barnbarn vid Vassbäcks
berömda krabbhylla.

Sandlådan
Vår sandlåda behöver nya leksaker,
då de gamla slitits ut. Vi hoppas
att våra medlemmar kan skänka
lite fullt fungerande leksaker, som
inte används i den egna trädgården
längre.
Kontakta i så fall Calle Hagman

Det blev Ulla Sund, 94 år som fick inviga
den handicapvänliga badstegen.

Lasses Entreprenad AB
Alla slags grävarbeten utförs
Lasses Entreprenad

Tel. 0708-66 21 80
Solrydsvägen 313
430 30 FRILLESÅS
Så här såg annonsen ut när den var med 2006. Skall logon se ut s
med en
”snirklig stil” eller som på visitkortet med en rakare stil?
info@lassesentreprenad.se
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Kompisfotbollen
Måndagar 18.00 efter midsommar.

De unga fotbollspelarna samlade på bild, en mycket uppskattad aktivitet i gemytlig anda
där alla som vill får spela.

Fotboll är glädje och ger kamrater.

Stormen Knud

Knud var inte nådig mot våra bryggor som blev flytande.

Det känns bra att vi förstärkt våra bryggor de senaste åren.

Elin Sörstedts Earthheart dance
I somras samlades ett gäng glada motionärer för att bekanta sig med Elin Sörstedts mjuka rörelseträning. Tillsammans undersökte vi balanspunkten i kroppen och vår rörelseförmåga utifrån terrängens form och inspiration. Utgångspunkten för träffarna var Earthheart Dance och
yoga. Det handlar om förening, om att självständigt öva sitt rörelsemönster i relation till omgivningen och låta sin kropp bli ett verktyg för att
kommunicera livets vackra mysterium. På klipporna i somras fick deltagarna smaka på ett axplock av det Elin lärt sig under sin pedagogutbildning för Åsa. Håll utkik i sommar efter nya anslag om mer härlig rörelse tillsammans.

Elin kan inspirera i träningen.

Människor i yogaposer i naturen visas på
bilden.

Så här glad blev Millan Johansson av träningen.
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Höststäddagen
Lika kul som det är att ta fram alla bryggor och bänkar inför badsäsongen, lika viktigt är det att ta in dem igen innan höststormarna drar in.

Brygga 2 sluter upp mangrant och är lika som bär.

Barbro, Ulf, Helena, Marita m fl bär bord.

Seth och Johan är van att dra stora lass och tänder.

Som brukligt bjuds det på förfriskningar.

Hjärt- och lungräddningen
Som Calle skriver i sin krönika drabbades en av oss Vassbäckare av ett hjärttillbud med tragisk
utgång. Extra angeläget är då att göra vad man kan och då är utbildning och övningar A och
O. Stort tack Peter Persson från Livsviktigt Hjärt- och Lungräddning för kunniga instruktioner.

Viktigt att även unga utbildas.
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En stor uppslutning var det på aktiviteten som hölls på boulebanan.

Bad/simdagen 2018

Gustav Ekström visar upp sina utmärkelser.

Barn på flotten efter simturen.

Rött var dessa ungdomars färg.

Bilden kunde varit tagen vilken baddag som helst. Vår badbrygga lockar många badande.

Simlärare Guanitza Diaz i glasögon i samspråk med ung simmare.

En flock i rörelse, med bad i sikte. Försten i.

Vassbäckskollektionen

Slutsåld

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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Nyår i Vassbäck
I god tid innan Persbrandt läste ur Tennysons nyårsdikt samlades festglada vassbäcksbor för en
traditionell uppvärmning. Bubbel, korv och samtal kan man förvänta sig, för unga och äldre.
Bilderna får tala för sig själv. Snön lyste med sin frånvaro även i år.

Camilla Andrén, leg tandläkare

Ulrika Nibble, leg tandläkare

Varmt välkomna!
TELEFON 0340-178 11
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VÄSTRA VALLGATAN 2, VARBERG

W W W.CENTRUMTANDL ÄK ARNA.SE

Boulen

Det är tradition att Vassbäcks boulemästerskap skall spelas i solsken. Tävlingen är en partävling och lagen lottas på plats.

Gruppbild innan tävlingen startar, alla har fortfarande kvar en önskan om att få pokalen.

Actionbild där Jonny, Björne, Margareta och Gustav bedömer vem
som kom närmast lillen.

Segrarna blev Anders Härdner och Peter Raidla, en repris från 2017.
God tvåa blev Jonna Ekström och Tommy Ljungqvist.

Regelbunden tandvård ökar
sannolikheten för spontana leenden
Har du svårt att få tiden att räcka till?
Nu utökar vi våra öppettider, för pendlaren
eller den morgonpigga

0340 - 65 65 5
Ludvig Svefors laddar för ett bra kast.

Åsa Stationsväg 3, Åsa · Tel: 0340-65 65 50 · info@teamwennerlund.com
facebook.com/tandlakarefredrikwennerlund· www.teamwennerlund.com
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Vassbäcks GoIf Open

Nils Wendels, Marie Persson, Bosse Hjalmarsson, Lennart Carlsson.

Stefan Nybonn, Rolf Lind, Leif “Loket” Olsson, Björne Jarlengrip.

Tommy Wendel, Robert Blomén, Susanne Cassberg, Mikael Svenson.

Hans Ulfheden, Karin Malm, Elisabeth Wendels, Yvonne Wallin.

Anders Härdner, Anita Svensson, Lennart Härdner, Tommy Ljungqvist.

Viktor Ekström, Jonas Svefors, Marcus Svahlin.

Jan Åke Svahlin, Sverker Cassberg.

2-a blev Stefan Nybonn och Rolf Lind.
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Lokets stora pris (En riktig Elfsborgsost) gick
till Yvonne Wallin som gjorde en äkta birdie
= träffade en liten andunge så den skickades
till “de sälla jaktmarkerna”.

Vinnare 2018 var laget med Marcus Svahlin,
Viktor Ekström och Jonas Svefors.

3-a blev Elisabeth Wendels och Yvonne Wallin.

Närmast hål, Lennart Härdner.

Yogan och cyklingen
Just denna dag då Calle fotografen kom och hälsade på var dessa utövare på plats. En solig och vindstilla morgon där viga och stela kroppar gör så gott de kan för att följa solgudinnan Ingela Svahlin. Hundar, katter och kobror och krigare får man inte vara rädd för då de dyker
upp under den timma som vi yogar. Många tar ett uppiggande morgondopp tillsammans innan frukostbestyren drar igång.

Knäna böj och armarna bak, dra in magen
och andas.

Katten reser rygg på bilden, som katten på
Tudorbatteriet.

Ingela Svahlin avtackas av Christina Lindholm för årets ledarinsats.

Jan-Åke leder cyklingen som pågår yogatiderna.

Det finns som sagt smidiga och så finns det
stela deltagare, alla får vara med.

Vassbäcks strandvärd för sommaren 2019

Årets strandvärd Ingrid Leggatt som bor på
Åsa Aspväg uppe på berget i Vassbäck.

Strandvärd 2019 blir Ingrid Leggatt som bor på Åsa Aspväg uppe på berget i Vassbäck. Hon
kommer att hjälpa till att hålla badplatsen ren och fin 7 veckor efter midsommar.
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 toaletterna 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 sommarupplagan av Vassbäcksbladet i Vassbäck och Kuggavik, dra ut soptunnan till parkeringen
varje tisdagskväll.
Vid intresse och frågor hänvisas till styrelsens Elisabeth Wendels. Det kan vara fler som
delar på arbetsuppgifterna. Man arbetar i Vassbäcks strandvärdskläder, se bilden.
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Grattis
Vassbäck

Historiska bilder

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

Janlinds hus från år 1952.

Ett eget hus
Drömmer du om ett hus byggt
helt efter din egen stil där du
får sätta din personliga prägel?
Då är Varbergshus rätt
hustillverkare för dig. Vi bygger
lösvirkeshus, anpassade efter
dina idéer och drömmar.
Kontakta din lokala säljare
telefon 0340-66 64 70.

Båthamnen har utvecklats.

www.varbergshus.se

BordoStol

Planerar du fest? Hyr tält och
bekväma möbler hos oss!

Fiskfångst på väg till grytorna.

Kontakt Bengt: tel 0708 289 414
mail bengt@tovani.se
www.bordostol.se

Badnymf (Elisabeth Wendels mamma)på
äldre brygga.
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Vassbäcksbilder
Här har alla Vassbäcksvänner fått en möjlighet att både se foton av Vassbäck och dess fastigheter
i ett lite nytt perspektiv då ”propellerfotografen” Stefan Edvinsson låtit oss ta del av några av alla
de foton han tog över vårt område 2017. Ni kan alla köpa närbildsfoton som pappersfoto eller
digitalt över just er fastighet om ni vill. Är ni intresserade av det så kan ni kontakta Stefan direkt
på stefan@propellerboys.se eller tel: 070-769 22 52 för vidare information.
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Strandfesten

Årets strandfest drog rekordartat stort antal besökare och hölls i perfekt sommarväder. Trubadurerna Davy Barnes och Niklas Hallberg, quiz och lotterier var uppskattat liksom de
aktiviteter som anordnades för barnen av Elin och Pernilla och de intressanta tipsfrågorna
som Helena Heijdenberg skrivit.

FÖR BRYGGOR SOM
HÅLLER I ALLA VÄDER!
Välkommen till
Lina & Johan

Hagmans Tandvård
Prästgatan 20, Varberg - 0340-177 20
En mottagning inom
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Styrelsen 2018/2019

Calle Hagman ordf, Ulf Johansson suppleant, Urban Johansson ledamot, Peter Raidla v ordf. Ann Laring sekr, Elisabeth Wendels
ledamot, Jan Eric Magnusson kassör. Saknas på fotot gör suppleanterna Hanna Littorin och Dag Linghoff.

Styrelsen

Kontakt

Calle Hagman, ordförande

calle@callehagman.se, 070-528 33 11

Ann Laring, sekreterare

annlaring75@gmail.com, 070-665 42 29

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

Ulf Johansson, suppleant

ulf.johansson@sigmafarg.se, 073-270 80 59

Hanna Littorin, suppleant

littorin.hanna@gmail.com, 070-083 32 64

Dag Linghoff, suppleant

dag.linghoff@telia.com, 070-206 84 02

