
Viktiga datum 2018:
Titta på anslagstavlan då och då
för mer information!

1 april Slyröjning på Påskdagen 11.00

22 april Vårarbetsdag kl. 10.30

24 juni Årsmöte kl. 12.00

18 juli Boule kl. 14.00

19 juli Golf, Vassbäcks Open kl. 9.00

20 juli Bad- och och hjärt-lungräddning

21 juli Strandfest kl. 17.00

23 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

Besök på Bollebygdsområdet

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

Presstopp
2018 års Vassbäcksklippa utsedd

Calle utnämnde Jan-Åke Svahlin som ett 
lyckat exempel på integration, då han via 
blivande frun Ingela kom till Vassbäck. Jan-
Åke är synnerligen värdig klippa, en av 
många som vi har att tacka för att vi har en 
så fin badplats. Utförligare reportage kom-
mer i nästa års nummer.

I 70 år har bollebygdsbor besökt Vassbäck. På bilden ses några av dem som är där i sommar. 
Läs mer om hur det kom sig och hur det fungerar på sidan 13.

1948 skänktes det gamla fiskartorpet Hagatorpet till Bollebygds kommun, för att barn och 
ungdomar skulle få en plats vid kusten.
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”Sköna maj välkommen till vår bygd igen, 
Sköna maj välkommen våra lekars vän. 
Känslans gudaflamma väcktes vid din ljus-
ning”   osv.
Denna sång har jag sjungit in våren med 
på Valborgsmässoafton i manskör ett otal 
gånger, men definitivt aldrig tänkt tanken på 
att maj skulle bli så skön, som den varit i 
år. När våren kommer och dagarna blir lju-
sare och längre, är det lätt att känna sig pigg 
och glad. Något som varit extra påtagligt i 
år. Man kunde verkligen inte haft en bättre 
första vår som pensionär, även om jag bli-
vit lite ”nedsatt” under rehabiliteringen, ef-
ter att ha bytt en knäled. Nu är jag dock på 
banan igen. När det var så fint väder i maj 
med temperaturer över 30 grader i veckor 
och en badtemperatur över 22 grader, vil-
ket det normalt är som högst under en riktig 
högsommarperiod i slutet av juli. Då var det 
något alldeles extra.
Jag läste att vi känner oss glada då vi får sol-
ljus emot våra ögon, där det finns receptorer, 
som tar emot det och att det sedan omvand-
las till ”glädje” i hjärnan. Av den anledning-
en skall man inte ta på sig några solglasögon 
innan kl 12 på dagen, för att inte gå miste 
om solens glädjeboost. Det är sannerligen 
mycket att hålla reda på här i livet. 
Då det var som varmast i maj och man 
önskade lite regn för att hjälpa naturen, så 
skämdes man lite, för tänk om värmen i maj 
var den enda värmen vi skulle få i år. Så trå-
kigt för alla barn, unga och vuxna, som såg 
fram emot ett långt sommarlov och semes-
ter med mycket sol och varma bad. Nu blev 
det, som tur var för dem, inte så utan det 
fina sommarvädret har stått sig och då detta 
skrivs i början av juli lovas vi flera veckor 
med fortsatt fint väder. Jag ser hur många 
barn nu på sommarlovet badar med glädje, 
trots att badvattnet inte orkat upp över 20 
grader igen. Jag ser med glädje hur deras 
ben är fulla av spring. Nu börjar också Kom-
pisfotbollen vid Kuggavikens fotbollsplan på 
måndagskvällar, vilken vi i Vassbäcks Bad-

förening ordnar. Vi i Vassbäck har en trygg 
och vacker miljö, som man skulle vilja att 
alla barn fick växa upp i. Nu är det inte så, 
men vi behöver inte skämmas, för att vi ändå 
har det bra här. 
Oavsett om vi nu får en extremsommar, vil-
ket den mycket varma maj indikerar, så bör 
vi nog också ta oss en funderare på, vart vi är 
på väg. Årets extrema värme och torka ska-
dar växligheten och vår livsmedelsförsörj-
ning hotas. Nog har vi en pågående negativ 
klimatpåverkan, vilken vi alla måste försöka 
minska så gott det går. Vi kan i det lilla spara 
på ändliga resurser och vi kan t.ex i ett lite 
större perspektiv se till att fler i Åsa kan åka 
tåg i stället för bil till arbetet i Göteborg, 
vilket jag förutsätter att våra politikerna kan 
komma överens om med det snaraste.
1948 var den första sommar jag tillbringade 
i Vassbäck med mina föräldrar. Att vår familj 
hamnade här är något jag är mycket tacksam 
för. 1948 - för 70 år sedan - var också det 
år som Bollebygds fritidsområde i Vassbäck 
började, då man med stöd av en generös do-
nation kunde köpa det område, som alltse-
dan dess gett generationer av Bollebygdsbor 
möjlighet att komma till havet veckovis och 
som nu sedan husvagnscampingen började 
även under hela sommarperioden. Läs vida-
re om dess utveckling i detta Vasbäcksblad.
Det var i slutet av 1930-talet som de första 
sommarstugorna byggdes i Vassbäck och se-
dan på 40- och 50- talen sköt det fart, så det 
blev  många fler. Ni kunde i förra bladet läsa 
om att ett trettiotal stugägare 1949 bildade 
Vassbäcks Badförening. Det var till vårt fem-
tioårsjubileum som vi ordnade den första 
strandfesten och nästa år då vi firar sjuttio år, 
hoppas vi kunna ordna något alldeles extra.
Vi i styrelsen jobbar oförtrutet vidare på att 
utveckla vår badplats och har därför skaffat 
flera nya stegar till bryggorna i år, vilka vi fått 
ett visst bidrag från Kungsbacka kommun för 
att göra och vi har även beställt en hjärtstar-
tare och en förbandslåda till badplatsen. Ett 

glädjeämne i styrelsearbetet är, att vi fått en 
klar föryngring av några ledamöter, en trend 
vi också hoppas skall fortsätta även de kom-
mande åren. Vi hoppas också att fler skall 
känna för dessa inspirerande arbetsuppgif-
terna framöver.
Ni som träffat mig vet att jag alltid jobbar, 
för att vi skall få en ännu bättre gemenskap 
och har välkomnade attityd till alla som hit-
tar hit. Jag vet att det i år är flera hus i vårt 
område som bytt ägare. Jag kan lova alla er, 
att ni är hjärtligt välkomna i gemenskapen 
här i Vassbäck och jag rekommenderar er 
att deltaga i våra ”evenemang”, för att redan 
från början få chansen att trivas i ert nya bo-
stadsområde. 
Jag avslutar mina tankar här med en mycket 
gammal, men ändå fortfarande aktuell dikt 
av Verner von Heidenstam. Den heter:

VI MÄNNISKOR
”Vi som mötas några korta stunder
Barn av samma jord och samma under
på vår levnads stormomflutna näs
Skulle kärlekslöst vi gå och kalla
samma ensamhet oss väntar alla
Samma sorgsna sus på gravens gräs”

Var rädda om varandra så ses vi i sommar i 
Vassbäck.

Funderingar i Vassbäck -  Vår plats på jorden

Calle Hagman 
Ordförande i Vassbäcks Badförening

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 Som Calle skriver har vi redan haft en fantas-

tisk start på badandet.



Björne Jarlengrip är den senaste i raden av 
alla dessa ”klippor” som ser till att verksam-
heten i Vassbäcks badförening kan hållas 
igång. Han har bidragit med sin kunskap 
och hantverksskicklighet när vi har behövt 
bygga våra bryggor och utvidga bastun och 
han ställer gärna upp och fixar när det be-
hövs.
Björne växte upp i Bullaren så långt norr 
ut i Bohuslän att han fick gå över gränsen 
till Norge när han skulle träffa kompisarna. 
Där bodde han på en gård tillsammans sin 

mamma och sina syskon. Pappan dog tidigt 
så Björne var tvungen att utföra många slit-
samma sysslor på gården. 
Så småningom utbildade han sig till snicka-
re, flyttade till Göteborg, träffade Margareta 
och fick barnen Johan, Karin och Karl.
För tio år sedan flyttade han hit till Vassbäck 
där han är stolt ägare till två hus. Det ena 
hyr dottern Karin med sina barn Ingrid och 
Alexander och barnbarnen älskar förstås att 
ha mormor och morfar så nära. Som den 
snickare han är så har han givetvis byggt, 

respektive renoverat husen själv och i vår 
räknar han med att göra i ordning trädgår-
den och inviga poolen.

Men Björne behärskar andra konster än att 
bygga hus, han älskar att sjunga och i or-
denssällskapet Göta Par Bricole låter han 
ofta sin tenorstämma ljuda i visor av Bell-
man och andra klassiker ur manskörsreper-
toaren. 

Vi är många kvinnor här i Vassbäck som kan 
intyga att han är en hejare på att dansa. Han 
tillhör nämligen den generation av män och 
pojkar som insåg att bugg och tryckare var 
bästa sättet att vinna en flickas hjärta på och 
han lyckades ju!

När han behöver mer motion än vad jobbet - 
och dansen - ger så lastar han golfklubborna 
in i bilen och kör till Sjögärde för en och 
annan runda. Han är riktigt duktig i boule 
också. Vintertid är det skidåkning i spår och 
backe som gäller så det är klart att Björne 
har åkt Vasaloppet flera gånger.

Vi tycker det är bra att han håller sig i form 
för vi i badföreningen kommer nog att be-
höva hans tjänster också framöver. Björne, 
den glade gamängen med glimten i ögat, 
guld i strupen, sväng i benen och hammar´n 
i lommen!

Berättat för Helena Heijdenberg
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Vassbäcksklippan 2017
Årets klippa 2017 - Björne Jarlengrip, hantverkare, sång- och dansman.

unigraphics.se

Det är vi som trycker Vassbäcksbladet!

Som vi berättade om i förra Vassbäcksbla-
det så behövs bin och de behöver någon-
stans att bo för att trivas. Nu har det satts 
upp åtskilliga bihotell i Vassbäck och på 
bilden syns ett av dem.
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VASSBÄCKS
BADFÖRENINGS

Passa på att ta simmärken under ledning av 
Guanitza Diaz, som är på badbryggan.

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 Heijdenberg, 
072-161 02 08, senast 8 juli.

Fredagen 20 juli kl. 15.00

VASSBÄCKS
BADFÖRENINGS

Passa på att lär Er hur man kan rädda liv.
Det kan vara Er familjemedlem, granne eller

vän ni kan rädda.

Fredagen 20 juli kl. 15.00

Peter Persson från Livsviktigt Hjärt- och lungräddning lär ut hur man 
räddar liv. Plats: Badbryggan.

Känner du att du vill mjuka upp din kropp och knopp inför 
dagen så passa på att vara med på vår komprimerade

poweryoga i sommar.
Måndagar och onsdagar v 28-30 kl 8.00 - 9.00

med start den 9 juli.
Vi träffas nere vid pumpstationen som ligger efter

Svartnäsvägen ca 200 m innan Vassbäcks badplats.
Det enda Du behöver är ett bra liggunderlag och

bekväma kläder.    Varmt välkomna!

Alternativ till dig som inte vill yoga. 
Häng med Jan-Åke på en cykeltur
i lagom tempo. Det är samling på
samma ställe och tid som yogan.

Cirka en timmas cykling.
Passa på och häng på!

Vassbäck Open
Torsdagen 19 juli
Första start 09:00

Plats: Sjögärde GK

Start: Meddelas under tävlingsdagen (på morgonen)

Tävlingsform:
2-mannalag bästboll
(Arrangörerna lottar lagen)

Anmälan görs till: 

Magnus Ohlsson
Mobil: 0729-89 37 22 

Uppge golf-id och hur vi når dig!

Bosse Hjalmarsson och Magnus Ohlsson tar gärna emot era skänkta
priser till prisutdelningen!
Mer information ges närmare tävlingsdagen !
Läs mer på Vassbäcks anslagstavla vid badhytten, eller
på www.vassbäcks.se

Plats: Sjögärde GK

Start: Meddelas under tävlingsdagen (på morgonen)

Tävlingsform:
2-mannalag bästboll
(Arrangörerna lottar lagen)

Anmälan görs till: 

Magnus Ohlsson
Mobil: 0729-89 37 22

Uppge golf-id och hur vi når dig!

Bosse Hjalmarsson och Magnus Ohlsson tar gärna emot era skänkta
priser till prisutdelningen!
Mer information ges närmare tävlingsdagen !
Läs mer på Vassbäcks anslagstavla vid badhytten, eller
på www.vassbäcks.se

Fjolårssegrarna:
Magnus Ohlsson Anita Svensson
Fjolårssegrarna:
Magnus Ohlsson Anita Svensson

VASSBÄCKS
BADFÖRENINGS

Onsdagen den 18 juli med start kl. 14.00 
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 18 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 18.00-19.30
Vi startar 2 juli och håller på några veckor.

Vill du hjälpa till ?
Hör av dig till: 

Festkommittén
Helena Heijdenberg
0721-61 02 08

Kerstin Sörstedt
076-102 07 71

Lördagen 21 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 Two Guitars Two Voices

Davey Barnes och hans ”kompanjon” Nicklas Hallberg 
uppträder på vår strandfest.

Sommaraktiviteter i Vassbäck



Några eldsjälar till föräldrar hade även i år 
kallat till kompisfotboll på Kuggavikens fot-
bollsplan, av några kallat Stadium of Light. 
Syftet är ju främst att låta alla barn oavsett 
ålder och kön få spela fotboll tillsammans 
och för ett åskådaröga ser det ut som fot-
bollsglädjen är påtaglig. Barnen verkar inte 
vilja komma hem till kvällens middag och 

det är väl ett gott betyg. Vi får hoppas att 
detta trevliga initiativ får fortsätta många år 
till. På framsidan på Vassbäcksbladet återses 
den träningstrupp som var på plats när Vass-
bäcksbladet hälsade på. Av bilderna ser det 
dessutom ut som att föräldrar och åskådare 
finner nöje av spelet och på den ena bilden 
ses numera något äldre fotbollspelare öns-

ka sig få vara yngre och vara med, som de 
faktiskt gjort i yngre år just på Kuggavikens 
plan. Kolla efter affischer eller anslagstavlor 
för årets matcher och träningar. Kanske kan 
det även bli tal om gubba- eller damfotboll 
för Vassbäcksborna denna sommar? Finns 
det sjukvårdare på plats så kör vi?
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Kompisfotbollen - i år måndagar 18-19.30

Historiska bilder

Avgående sekreteraren Helena Heijdenberg 
med föräldrarna Berndt och Ulla Sund på 
havet mellan Vassbäck och Brattö.

Utsikten på Aspvägens topp var hänförande 
mot bukten. I dag mer bebyggelse.

Kalle Heijdenberg i pappa Anders famn. 
Båda sommarbarn i Vassbäck.

Rolf Lind, med fru, svåger och svägerska på 
väg mot bad- eller båttur.

Kerstin Hagman, gift Sörstedt, med grannen 
Bo Leff-Hallstein i ungdomens dar (1965).

Unga idrottare i Vassbäck på 1950-talet  – 
ny bild hittad.
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Vårstädningen
Det blev en vårstädning i olika etapper även i år. Förutom alla badstegar, soffor, bryggor som skall på plats togs det ner än mer döda och 
fula träd vid badvägen och som eldades upp, som vanligt stor uppslutning och en trivsam stund för att få en fin badplats.

Det ser snärjigt ut för de som sågar.

Bosse Hjalmarsson eldar på. Efteråt pågår det diskussioner och skratt.

Barbro Svefors kämpar mot tångens intrång.Åke Johansson i pål position när bryggan passas in.

Nu är badplatsen klar för årets bad.



Bad/sim och båtdagen - i år fredag 20 juli kl. 15.00
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Vassbäcks badförening anordnade under vassbäcksveckan åter en aktivitet kallad simdagen och där kunde man ta några sim-
märken under ledning av kunniga simläraren Guanitza Diaz. Samtidigt visade makarna Nibble/Bengtsson hur man tar sig fram 
på havet i hissnande farkoster.

Duktiga simmare, unga som äldre passade på att klara märkena. Av bilden att döma var det 
inte så varmt

Makarna Nibble/Bengtsson visade hur det 
skall gå till, då ser det enkelt ut.

Barnen Hagman och Laring klarade av sina 
märken galant. Frisparksmurställning?

Solen lyste med sin frånvaro, men inte hu-
möret eller viljan att klara av simningen.

Elisabeth Wendels kan allt hon företar sig.
En SUP kan man annars vingla av.

Peter Bengtsson visar gärna hur han paddlar 
kajak och SUP.

Guanitza samlar sina adepter inför simningen. Ulla Sund 93 år passade denna gång med 
motiveringen att hon redan har så många märken. 

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

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

Förbandslåda
Badföreningen har inköpt en förbandslåda som hänger i badhytten. Vi hoppas den inte skall 
komma till användning och också att den skall finnas kvar där om den verkligen skulle be-
hövas.

Motorfordon till stranden
Vi har med glädje kunnat konstatera att de allra flesta mc och mopedförare lärt sig vad skyl-
tarna vid badvägen betyder. Inga motorfordon där! Detta för att säkerheten för alla barn som 
går där är mycket viktig. Tyvärr bryr sig dock inte alla om detta utan det kör fortfarande unga 
mopedister i full fart ända fram till badplatsen. Ett gäng killar från Frillesås kom åkande och 
”trodde” att skyltarna inte berörde dem. Detta har som sagt blivit ovanligt nu då de allra flesta 
parkerar sina fordon på den speciella uppställningsplatsen. Det har dock visat sig att denna 
blivit lite för liten och kan behöva utökas.

Badkollen
är en mycket användbar funktion och finns på Vassbäck.se. Hur man får den till sin telefon 
som app varierar, fråga någon som kan. Viktigt är också att Badkollen också visar UV-strål-
ningen i en skala 1-5 där 5 är högst. Det är den mitt på dagen en klar dag och då skall man 
helst inte vara i solen utan skyddande kläder för att minska risken för hudcancer.

Kanadagäss i viken
Vi har alltid genom åren haft svanar med ungar i vår vik men i år lyser de med sin frånvaro.
Vi får hoppas att det bara är tillfälligt att kanadagässen tagit över viken.

Så här får inte våra stränder se ut. Var rädd 
om naturen, våra fåglar och fiskar, plocka 
upp skräp ni hittar, vi har påsar i badhytten.
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Boulen - i år onsdag 18 juli 14.00
I solsken även i år avgjordes årets mästerskap i boule i Vassbäck, en spännande turnering där många par slåss om att få kunna vinna den 
åtråvärda titeln. 2017 års mästare heter Peter Raidla och Anders Härdner. De får sina namn inristade på den ofattbart stora vandringspokalen 
och går därmed till historien. 

Calle Hagman visar upp sin bollkänsla stöttad av lagkamraten Ann. Spelet räckte till final.

Klotet är i luften och hur lyckat kastet blev vet bara de som var där.

Lena Ljungqvist i par med Tommy försöker slå ut segrarparet.
Pris för färggrannaste plagg till Lena.

Mr X, Beppe, Affa och Lennart Andrén skiner ikapp med solskenet.

Wennerlunds tandvård
Åsa Stationsväg 3, Åsa Tel: 0340-65 65 50

www.teamwennerlund.com

“När Calle Hagman nu drar sig tillbaka har han varit angelägen att 
verksamheten fortsätter med samma höga tandvårdskvalitet och 

patientomsorg. Jag tackar Calle för förtroendet.
Målet för vårt team är att driva praktiken vidare i min företrädares 

goda anda. Vårt mål är att hjälpa dig i din strävan att förbättra och 
bibehålla din munhälsa.”

Fredrik Wennerlund
leg. tandläkare

Fr vänster : Calle Hagman, tandläkare, Gun Hedemar, tandhygienist
 Anna-Karin Björkquist, sterilbiträde, Görel Jansson tandsköterska

och Fredrik Wennerlund, tandläkare.

NY  PRIVATTANDLÄKARE I ÅSA
Fredrik tar över efter Calle
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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 utmaningar och tävling i längsta drive, närmast flagg och Loket Ohlssons specialpris.

Bosse Hjalmarsson, Marre Svensson, Loket Ohlsson, Lennart Carlsson. Margareta Jarlengrip, Jonas Svefors, Sverker Cassberg, Tommy Ljungqvist.

Nils Wendels, Tommy Wendel, Lennart Andréen, Lennart Stensson.Göran Sundwingsson, Björn K, Benny Svensson, Elisabeth 
”Beppe” Wendels.

Jan-Åke Svahlin, Thomas Ohlsson, Björne Jarlengrip, Hans Ulfheden.

Lars vann Lokets specialpris då bollen stud-
sade som en (ost)macka på vattnet.

Glada golfare ställer upp för fotografen efter en härlig golfdag. Några minns sina bästa slag, 
alla har glömt sina dåliga.

Magnus Ohlsson och Beppe slog längst, samt höll sig på fairway.

Magnus Ohlsson, Yvonne Wallin, Anita Svensson, Lars Johansson. Magnus Ohlsson och Anita Svensson vann pokalen i år.
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Yogan och cyklingen
Även i år kunde Ingela Svahlin förgylla några sommarmorgnar och göra oss yogabesökare något smidigare. Samtidigt smet maken Jan-Åke 
ut på en cykelrunda för de som vill se sig omkring i området på hjul. Båda aktiviteterna är mycket uppskattade, yogan har vi njutit av i 
många år och vi hälsar på solen, går upp i hunden, katten och kobran och vill man uppleva nya vägar och se nya utsikter på cykel är Jan-
Åkes vägvisning fantastiskt kul. Tyvärr kan man inte göra båda sakerna samtidigt.

Yoga på vacker klöveräng nära björnbärsbuskar lockar vassbäcksborna. Och som 
vanligt har vi tur med vädret. Bra också att man vid havet kan gå upp i brygga.

Under yogatiden tog Jan-Åke med sig ett par cykelatleter på en timmes 
tur i området. Det gick rykten om att bröderna Fåglum gjort comeback.

Just denna dag var Jan-Åke, Torbjörn och Martin med och cyklade, 
men betydligt fler har varit med och cyklat under sommaren.

Aktiviteten lockar två- och fyrbenta flanörer. De hade hört Ingela 
uppmana till att gå upp i hunden (Hunden=namn på yogaövning).

Lyckliga och smidiga yogautövare ställer upp för posering. Sommarens yogamodefärger gick i rött och cerise enligt vad man kan se på bilden

Vassbäcks strandvärd för sommaren 2018
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 tisdagskväll. Tess säger att badgästerna sköter sig riktigt bra och att dom inte slänger 
skräp på stranden utan i soptunnan. Bra om dom fortsätter så.Årets strandvärd Tess Linghoff, som bor på 

Nordtorpsvägen i Vassbäck.
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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

Hjärtstartare

Badstegar

Vi fixar ditt hår!
Kom in och boka tid, eller boka via vår onlinebokning.

Välkommen

Tel: 0340-65 68 07 www.salongreform.se Åsa Stationsväg 14, 439 55 Åsa

För att öka säkerheten på badplatsen så 
har Bastu- och Badföreningarna bestämt att 
dela på kostnaden för en hjärtstartare som 
skall förvaras i ett utomhusskåp vid bastun. 
Vi hoppas få dem levererade inom några 
veckor.

Badföreningen har köpt och beslutat köpa 
in ytterligare badstegar för att förenkla ba-
dandet, även för unga och äldre. En skall 
placeras på cementbryggan och en på mel-
lanbryggan. Den går snett utåt och når ända 
till botten
Våra duktiga frivilliga kommer att sätta fast 
dem så fort de kan. På bilden ses en bad-
stege i vår grannvik Kuggaviken.
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Bollebygds fritidsområde - i Vassbäck i 70 år

Husbilsägare på Campingen

Stughyrare

1941 donerade den framgångsrike affärs-
mannen och fabrikören Gustaf Werner, som 
var född i Bollebygd men verksam i hela Gö-
teborgsområdet, 100 000 kr till Bollebygds 
kommun. Avkastningen skulle i första hand 
användas för att gynna barn och ungdomar 
som bodde i Bollebygd. 1948 beslöt sedan 
kommunen att köpa markområdet i Vass-
bäck som vid den tiden benämndes Hor-
sakullen. En annan företagare i kommunen 
Joel Kollén från Hultafors skänkte samtidigt 
det gamla fiskartorpet (Högatorpet), som 
stod på marken till kommunen. Allt sedan 
dess har området fungerat som en plats vid 
havet för kommunens invånare 

Åren 1951-57 byggdes 4 mindre stugor på 
området och 1984 byggdes en ny dusch och 
toalettbyggnad då området anslöts till det 
kommunala avloppet. Denna har sedan er-
satts av en ännu mer modern sådan år 2003.

2002 beslöt Bollebygds kommun att tillsätta 
en styrelse för Bollebygds fritidsområde i 
Åsa, som skall driva området utan tillförsel 
av kommunala medel. Efter det har stu-
gorna renoverats och en ny duschbyggnad 
uppförts. Det mesta arbetet sker ideellt av 
de som bor i husvagnarna och styrelsen. 
Verksamheten finansieras med de inkomster 
man får från uthyrningen av stugorna och 
husvagnsplatserna, samt av avkastningen 
från den ursprungliga donationen av Gustaf 
Werner.

Vid Vassbäcksbladets besök på Bollebygds 
Camping vid midsommar talade vi med en 
del av de som bor i husvagnarna och även 
med några av stugornas hyresgäster. De 
flesta av de som nu bor i husvagnarna på 
området har även varit i stugorna som barn.

Den nuvarande vaktmästaren Calle Pålsson, 
som har huvudansvaret för området, var där 
som barn och även hans mor var i Åsa som 
barn på 1950-talet. Han säger att de boende 
hjälps åt att sköta området och att mycket ar-

bete i form av förbättringar och reparationer 
sker ideellt. 

Han och hans familj stortrivs och tillbringar 
de flesta helgerna under sommarhalvåret 
och semestern i husvagnen.

Många av de 21 husvagnsägarna bor kvar 
år efter år, men en viss ”avflyttning” sker år-
ligen. Väntetiden för att få en ny husvagns-
plats är numera 3-6 år.

Han säger att även personer boende utan-
för Bollebygds kommun kan hyra stugorna 
i mån av lediga platser, även om det i första 
hand är förbehållet Bollebygdsbor. Under 
lågsäsong kan pensionärer hyra för reduce-
rat pris.

Ingela och Tjalle har vi kunnat se i sin husbil 
längst ned på campingområdet i många år. 
De tillbringar mycket tid där, men då de ock-
så håller på mycket med vindsurfing, drar de 
allt som oftast iväg till något bra ”blåshål”, 
då lugnet lägrar sig över Landabukten. 

Tjalle var många gånger i stugorna som barn 
och säger att de fick vara där två veckor varje 
sommar, därför att de var så många barn i 
familjen.

Paret Helen och Henrik Högberg från Töllsjö 
har hyrt stugor med sina barn och två andra 
familjer över midsommar i många år.

De uppskattar framför allt de små ytorna, vil-
ket gör att man umgås mer. De tycker också 
att området är skyddat lugnt för barnen och 
att det är trevligt folk som bor där. Dessutom 
är miljön nära havet mycket vacker.

Paret Eliasson, har bott i sin husvagn på Bol-
lebygdsområdet i 44 år, av vilka Tommy var 
vaktmästare i 41 år.

Dom säger att dom trivs mycket bra och 
dom kommer att vara kvar här så länge dom 
orkar. Dom tycker att området är mycket 
barnvänligt och trivs med att själva uppställ-
ningsplatserna för husvagnarna är stora. 

Vaktmästaren Calle Pålsson

Monica och Tommy Eliasson

Ingela och Tjalle Andersson

Helen och Henrik Högberg
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BordoStol
Planerar du fest?  Hyr tält och 
bekväma möbler hos oss!

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

Theo lär sig att rädda liv på bryggan.

Detta är varför Vassbäcks badförening finns till. För att alla skall ha en fin och trygg badplats 
där alla trivs.

Vår flagga syns fint i vinden.

Nu har vi en fin skylt där brygga 1:s med-
lemmar kan kommunicera med varandra 
ifall något behöver påtalas.

Så här fint har det blivit vid vår väg till bad-
platsen när träden tagits bort.

Peter visar hur hjärtstartaren fungerar.

Hjärt- och lungräddningen
Vi hade åter glädjen och nyttan av att få ha Peter Persson från Livsviktigt Hjärt- och Lungrädd-
ning som utbildar i den viktiga kunskapen att rädda liv.
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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 år 21 juli
Vissa år har vi otur med vädret, så var inte fallet i år då vi på självaste festdagen hade fantastiskt härligt väder. Duon GALA2, Jenny Redenkvist 
och Per Wockatz spelade och sjöng igång feststämningen direkt och den höll i sig hela kvällen. Grill, drycker, samvaro, allsång, tipspromenad 
och tävlingar och barnens kvällsbad. Så härligt kan det vara på Vassbäcks badförenings strandfest.



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

Anna 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@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

Uf Johansson, suppleant 

Hanna Littorin, suppleant 

Dag Linghoff, suppleant 


