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.

Detta nummer är väsentligen uppdaterat från vårupplagan.
Den distribueras av vår strandvärd till brevlådor i Vassbäck och Kuggaviken.

Vassbäck i förändring
Historiska bilder berättar

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 kl.14.00

18 juli

Golf, Vassbäcks Open

19 juli

Baddag, hjärt-lungräddning

20 juli

Strandfest kl. 17.00

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

Vassbäcks badförening ﬁrar 70 år
på strandfesten där Mikael Myllie
Bonde uppträder

Funderingar i Vassbäck - Vår plats på jorden

Den som väntar på något gott.......

Så är då sommaren äntligen här igen. Nog så
varm ”so far”, men lite mer varierad än förra
årets rekordsommar. Då jag skriver dessa rader
den 30 juni, så är det ändå 30 grader i luften
och 22 i vattnet. Betydligt varmare fr.a. i vattnet
än vid denna tiden en normalsommar. Nästa
vecka är prognosen lite kallare väder, men än
lever hoppet om en ”anständig” sommar med
många bad- och solvänliga dagar.
Badplatsen i Vassbäck är redo för alla ni som
kommer hit i sommar. Bryggan, som stormen
Knud förstörde i höstas, är ersatt med en ny och
bättre badbrygga, den nya badtrappan vid trampolinen på udden är införskaffad och ett antal
andra badstegar och bänkar är utbytta till nya
fräscha. Allt fungerar vad jag kan förstå helt u.a.
nu vid badplatsen och jag måste än en gång
sända en tacksamhetens tanke till våra ideellt
arbetande medlemmar. Det är dock lite för få
medlemmar idag, som hjälper till att reparera
och hålla det hela flytande. Få gör mycket för
många. Kolla bara på foton på allt praktiskt arbete som utförs i det tysta för att utveckla vår
fina badplats. Jag har skrivit det förr och gör det
igen. Kom med i gänget och upplev arbetsglädjen och kamratskapet! Det behövs verkligen
inget imponerande CV eller någon superkompetens. Alla med lite händighet kan vara med.
Kontakta gärna undertecknad och anmäl dig, så
hör vi av oss nästa gång något problem skall
lösas. Se gärna inlägg från en ny ”medarbetare”
vd stranden på annan plats i detta blad.
Vi i styrelsen tackar ödmjukt för det förnyade
förtroendet genom omvalen vid årets årsmöte.
Vi fick dessutom en ny suppleant Wafaa Folkesson, som vi hälsar extra välkommen i styrelsen.
Vi har inga planer på nya investeringar eller
utbyggnader vid badplatsen. Vi planerar bara
att underhålla det vi har och vid behov ersätta
det som går sönder. Vår förenings ekonomi har,
tack vara många medlemmars stora generositet
och arbetsamhet och en del anläggningsbidrag
från kommunen, blivit bra och stabil med en
del pengar i kassan för oförutsedda utgifter.
Bara för 5 år sedan, efter att vi byggde den se-

naste skyddande palissaden och badbryggan,
hade föreningen skulder i bank på 300 000 kr.

Som ni kan se i bladet och på våra anslag, så
har vi som vanligt full aktivitet även under årets
Vassbäcksvecka. I år har vi under fredagens
Baddag med hjärtlungräddning inklusive skötsel av hjärtstartare och simprovstagning även
utökat med instruktion i hur man räddar med
boj och hur man livräddar i vatten. Nyttiga kunskaper att ha vid vistelse vid havet, så missa inte
den eftermiddagen vid badplatsen. Boule och
Golftävlingarna blir också som vanligt en hård
kamp för att kora årets Vassbäcksvinnare i de
sporterna. För golfen, som är en öppen tävling,
innebär det att man inte behöver bo i Vassbäck
för att deltaga, så är det nog bra med liiite förkunskaper, men vid bouletävlingen kan alla
vuxna vara med.
Årets strandfest, som är vår 20:e nu i ordningen,
är som vanligt full av aktiviteter och lotter med
fina priser. Årets trubadur Mikael Myllie Bonde
är dessutom extra särdeles bra har vi hört. Det
är ytterligare en anledning till att komma och
träffa alla trevliga människor i Vassbäck. Ta
gärna med vänner och bekanta till festen. De
100 första besökarna får dessutom en present
så kom i tid. Vi är också som vanligt mycket
tacksamma om ni kan skänka priser till våra lotterier. Kan ni hjälpa till med en hjälpande hand
med det praktiska under själva strandfesten, så
är även det mycket välkommet. Kontakta gärna
vår huvudansvariga för festen Madelene Rietz
om lotterivinster och praktisk ”medverkan” under festen. Tel 070-3113224. Tältet reser vi på
lördagen kl 10:00. Då är alla ”gubbar” och alla
andra extra välkomna!
Ni kan i detta blad också se hur Vassbäck förändrats sedan mitten av 1930-talet i ett reportage om hur området förändrats och utvecklats
under dessa snart 90 år, som det funnits hus här.
Tiderna har förändrats och kraven på sommarboendet har höjts. Många hus har blivit större
och de flesta, som bor här nu för tiden, bor här
permanent. Området är fortfarande lugnt och
det är helt klart en trygg och säker plats att växa
upp i för de allt fler barn, som bor här numera.

Närheten till natur och bad är värdefull, men
även närheten till service och handel gör att
”vår plats på jorden” fortfarande är något utöver det vanliga. Får vi bara tågen till att stanna
lite oftare i Åsa och alla läkartjänsterna vid Åsa
vårdcentral besatta, blir det ännu bättre.
Jag brukar avsluta mina tankar i Vassbäcksbladet med några personliga reflektioner, som är
ärligt menade och som kommer från mitt innersta. Jag vill då uppmana er alla i Vassbäck
att ta hand om livet på bästa sätt och också vara
generösa mot varandra på alla sätt. Vi vet inte
hur länge det varar. Vi kan inte påverka allt men
vi kan alla göra det just VI kan. Uppmaningen i
den Gyllene regeln i Bibeln är alltid aktuell: Behandla andra som du vill bli behandlad själv.
Jag önskar er alla en trevlig sommar med
många trevliga personliga möten och sköna
bad i Vassbäck.
Calle Hagman
Ordf i Vassbäcks Badförening
calle@callehagman.se 070 -28 33 11

PS. Om det är något du undrar över eller om du
har någon bra idé. Dra dig då inte för att kontakta mig eller någon annan i styrelsen (kontaktuppgifter finns på baksidan). Vi gör alla vårt
bästa för att badplatsen i Vassbäck skall fungera
bättre och bättre och för att vi alla skall trivas
bra tillsammans.

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 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

I Vassbäcks hamn är man alltid välkommen.
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Fredrik Ljunggren Vassbäcksklippan 2019
Presstopp

Årets Vassbäcksklippa är utsedd och det
blev Fredrik Ljunggren. Han har sett till att
vi numera kan läsa om våra föreningars
angelägenheter på webbsidan Vassbäck.
se, följa badtemperatur och UV-strålning
via appen BadkollenTill:
samt hanLasses
är mannen
Entreprena
bakom att vi som anslutit oss har fiber i
Lars Gustavsson
Att:
Vassbäck. Grattis Fredrik.

ANNONSKORRE

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

Fax:

info@lassesentrep
Gräsröjning, trampolinstege och nyaMail:
matbänkar

Deadline för korrigering:

Datum: 10-02-18

26/2

Hör vi inget från Er betraktar vi korrekturet som godkänt.

Vänligen Annons

Gräsröjare är Per-Anders Gustavsson och Jan-Åke Svahlin.

Cykelparkering
Då vi under förra årets invasion av badande
vid badplatsen i Vassbäck fick problem
med flera som “måste” cykla ända ut på
badbryggan, så har vi i år satt ut en skylt
som visar var gränsen går för cyklar. Var
snälla och respektera den och ställ cykeln
vid cykelparkeringen.

Vid nya matbänken, syns Vassbäcksborna
Tommy och Ann-Sofie Wendel samt Bengt
Nilsson och Elisabeth Ingemarsson Nilsson.

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
Hans Ulfheden, Bosse Hjalmarsson och Ur-med en
”snirklig stil” eller som på visitkortet med en rakare stil?
info@lassesentreprenad.se
ban Johansson monterar stegen på den nya
galvade trappan vid den yttre trampolinen.
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Kompisfotbollen
Måndagar 18.00 med start 1 juli.

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.

Klottersanering

Någon lokal “konstnär” roade sig i våras med att klottra på klipporna i Vassbäck. Tack vare goda kontakter med de som vet hur man
sanerar sådant med kokhett vatten och de rätta lösningsmedlen så fick vi bort klottret ganska fort. Våra efterforskningar för att få tag i den
skyldige har hittills inte gett något resultat. Vi vill inte se mer av detta i framtiden.

Slyröjning
Vi röjde som vanligt sly utefter badvägen i Vassbäck i våras. I år valde vi att ta vara på allt ris på ett mer miljövänligt sätt än att bara elda upp
det och lät istället göra flis av det med hjälp av en rejäl “flistugg”.

Slyröjarna som röjde all sly som sen flisades
var Jan-Åke Svalin, Peter Raidla och Seth
Lennartsson.

Flistuggen.
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Gamla album berättar
Vi har fått se riktigt fina gamla bilder som finns i Håkan och Madde Rietz ägo.
Den första bryggan var inte stor och enligt vad vi hört var det bönder i trakten som behövde bryggan för att ta upp tång till åkrarna.
Bilderna visar att det fanns mycket fisk i Vassbäck, att skjorta och slips var vanligt att bära vid fisket och att det var smäckra ungdomar redan
då i Vassbäck. Reportaget fortsätter på sidorna 13 och 14.

Hjärt- och lungräddningen

Fredag den 19/7 kl. 14.00

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 Fredag den 19/7 kl. 14.00

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.

SLUTA SLÄPA
DINA DYNOR!
Låt dynorna ligga kvar under ett skräddarsytt
och vattentätt överdrag från Dryboy.se®.
Sys precis efter just dina mått i en vattentät
utomhustextil, med 5 års garanti.
Läs mer och få ditt pris på www.dryboy.se.

SKRÄDDARSYTT

VATTENTÄTT

ENKELT

031-75 70 700 | info@dryboy.se | www.dryboy.se

Vassbäck midsommarafton 2019
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Sommaraktiviteter i Vassbäck
VASSBÄCKS
BADFÖRENINGS
Måndagar 18.00-19.30
Vi startar 1 juli och håller på 4 veckor.

Onsdagen 17 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.

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 med Ingela Svahlin.
Tisdagar och torsdagar 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!

Onsdagen den 17 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. Inga förkunskaper krävs, alla
vuxna (15 år och äldre) kan vara med. Låt bästa
paret vinna den fina vandringspokalen, och låt
alla ha kul!

VASSBÄCKS
BADFÖRENINGS
Vassbäck Open

Fredagen 19 juli kl. 14.00

Lördagen 20 juli kl. 17.00

Torsdagen 18 juli



Första start 09:00




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.
Vi tar även swish.

Plats: Sjögärde GK



Prisutdelningar, sångstund och uppträdande väntar.

Start: Meddelas under tävlingsdagen (på morgonen)



De 100 första på plats får en present.

Tävlingsform:
2-mannalag bästboll



(Arrangörerna lottar lagen)



Anmälan görs till:

Fjolårssegrarna:

Bo Hjalmarsson

Marcus Svahlin, Viktor Ekström,
Jonas Svefors

Mobil: 0705-27 83 87

Uppge golf-id och hur vi når dig!
Bosse Hjalmarsson 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

Har du priser att skänka tar vi tacksamt emot dessa.
Kontakta styrelsen, festkommittén eller
strandvärdarna i sommar.
Artistuppträdande av
Mikael Myllie Bonde

Vill du hjälpa till ?
Hör av dig till:

Festkommittén

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

Madeleine Rietz
070-311 32 24

Mikael Myllie Bonde uppträder på vår strandfest.

Entré: Vuxna 50 kr inkl. sånghäfte • Barn 20 kr (upp till 18 år)

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

VASSBÄCKS
BADFÖRENINGS
Fredagen 19 juli kl. 15.00

I år visar Guanitza hur man livräddar i vatten och
Nils Wendels hur man använder en livboj.
Passa på att ta simmärken under ledning av
Guanitza Diaz, som är på badbryggan.
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Camilla Andrén, leg tandläkare

Ulrika Nibble, leg tandläkare

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

Varmt välkomna!

Vill man ta andra märken den dagen går det också
bra om man i förväg meddelar Calle Hagman,
070-528 33 11, senast 7 juli.

TELEFON 0340-178 11

VÄSTRA VALLGATAN 2, VARBERG

W W W.CENTRUMTANDL ÄK ARNA.SE

Boulen Onsdag den 17/7 kl. 14.00

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

Torsdag 18/7 kl.09.00 på Sjögärde

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

I år endast yoga
tisdagar och torsdagar v28-30

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.

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

Ingela Svahlin avtackas av Christina Lindholm för årets ledarinsats.

Jan-Åke ledde cyklingen som pågick under yogatiderna.

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
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

Bara trevligt att få
hjälpa till!
Jag tycker det är otroligt kul att kunna
bidra med en insats när vi behöver göra
något vid vår badplats. Kul i bemärkelse
av att möta såväl nya som bekanta grannar men också att det känns viktigt att
ställa upp. Vi bor ju i ett fantastiskt fint
område där det är mycket upp till oss
själva att skapa bra förutsättningar för
bad och nöjen. Det är ju ingen självklarhet att det är snyggt och rent, bryggor
som måste underhållas och att det finns
lekplats för både ung och äldre .
Alla timmar som styrelsen och vi andra
lägger ner skapar just dessa förutsättningar och det vore än mer kul om flera
av oss kan ansluta och hjälpa till.

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.

www.varbergshus.se

Conny Lingmerth
I badföreningen finns alltid arbetsuppgifter. Ju fler vi är ju lättare blir arbetet.
Även vi, som bor lite längre bort från
badplatsen, t.ex. på Lanna Strandväg, är
välkomna. Vi snickrar, bär, lagar och div.
annat. Det är också ett bra sätt att träffa
både nära och lite avlägsnare ”grannar”
tycker jag.

BordoStol

Planerar du fest? Hyr tält och
bekväma möbler hos oss!
Kontakt Bengt: tel 0708 289 414
mail bengt@tovani.se
www.bordostol.se

Hans Ulfheden

Gynna och stötta
våra annonsörer i
Vassbäcksbladet !
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Gamla album berättar forts. från sid. 6

På 1940-talet byggdes flera nya sommarstugor. På detta foto ses
Hjalmarssons vita hus innan Bosse Hjalmarsson och Yvonne Wallin
byggde nytt. Inte mycket vegetation ännu förutom en del björkar.

Elisabeth Wendels och Håkans Rietz vid klipporna.

Elisabeth Wendels och Håkans Rietz i sandlåda.

Elisabeth Wendels och Håkans Rietz i atletisk formation.

Lars Appelgren, Håkans Rietz, Elisabeth Wendels, Ulla Simpsson
och Gittan Appelgren, med Tommy Simpsson framför.
Födelsekalas för Elisabeth.

Elisabeth Wendels och Håkans Rietz i totempåleställning.
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Historiska bilder forts.

Vad vi förstått så var det Johan och Olga Holmgren, som byggde den första stugan i Vassbäck. Det var på Åsa Höjdväg där
Madelene och Håkan Rietz bor idag. Det skedde i början på 1930-talet. Då hade de tidigare år också tältat på platsen. Vi har
fått tag i några gamla fotoalbum, som visar lite hur det såg ut i Vassbäck vid den tiden. Det första huset var ett monteringsfärdigt
hus, vilket sedan byggdes till i ett par omgångar på 1940-talet.

Den största skillnaden mot idag är att det vid den tiden varken fanns buskar eller träd, så de kunde se ända ner till viken i
Vassbäck uppe från huset på Åsa Höjdväg. På fotot som visar vyn ner mot viken är det första huset tillbyggt. På verandan sitter
Olga och Johan och längst ner till höger står Elisabeth Wendels mor Kerstin, som varit mycket i Vassbäck. Hon är systerdotter
till Olga, vilket även Håkan Rietz mor Ing-Marie var. Färgfotot till höger är taget 60 år senare.

Barnen idag, Bo Hjalmarsson, Håkan Rietz och Elisabeth Wendels.
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Strandfesten 2018 Årets strandfest lördag 20/7 kl. 17.00

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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Avsändare:
Vassbäcks Badförening
c/o Calle Hagman
Svartnäsvägen 2
439 55 Åsa

Styrelsen 2019/2020

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 Wafaa Folkesson 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

Wafaa Folkesson, suppleant

wafaa.folkesson@gmail.com, 070-421 47 16

Dag Linghoff, suppleant

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

