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.

Livräddarutbildning i
Vassbäck se sid. 7

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 2020
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Städning på våra öar
pågår se sid.5

E S S TO
PP

Titta på anslagstavlan då och då
för mer information!

Vassbäcks marinminister Nils Wendels har en lång och djup kunskap om hur man uppträder i marina miljöer. Badföreningen bad Nils att dela med sig i konsten att rädda liv med livboj. Guanitza
Diaz har också gedigen erfarenhet på området och kompletterade Nils och höll också i simproven.

3 maj kl. 10:30 Vårarbetsdag
21 juni kl. 12:00 Årsmöte
22 juni kl. 18:00 Kompisfotboll (Kuggaviken)
15 juli

Boule

16 juli

Golf, Vassbäcks Open

17 juli

Livräddning, hjärt-lungräddning,
simprov

18 juli kl. 17:00 Strandfest
20 sept kl. 10:30 Höstarbetsdag
31 dec kl. 13.00 Nyårsgrillning

Bilden visar öarnas skönhet men också dess skörhet. Skräp lämnas och flyter i land där.

Funderingar i Vassbäck - Vår plats på jorden

Ingenting är längre som förut, alla gamla
sanningar är slut......... Eller är de fluktuationer i vädret vi upplever nu med ökande medeltemperaturer och utbredd torka
bara naturliga variationer? Därom tvistar
de lärde. Oavsett vad man tror i den frågan, så måste vi alla vara mer rädda om
vår Moder jord framöver.
Efter supersommaren 2018 med värmerekord både i luften och badvattnet blev
sommaren 2019 ganska ordinär. Den har
sedan följts av en extraordinär höst och
vinter med både värme - och regnrekord
i våra trakter. Vi har vattennivåer som inte
uppmätts sedan 1951 i Hallands åar, med
stora översvämningar både vid åarna och
i källarna i centrala Åsa. Vi har haft tre
rejäla stormar, vilka tyvärr förstört en hel
del av vårt material vid badplatsen. Och
den stora flotten fick vi lyfta hem med en
rejäl kranbil till stora kostnader. När jag
började skriva detta på Fettisdagen den
25 februari med klarblå himmel och några minusgrader, är det den första dag man
kan kalla vinterdag för denna säsongen.
Dagen efter kom vinterns första 5 mm snö
som blötsnö, vilken försvann lika fort som
den kom. Vi upplever helt klart en förändring i klimatet - frågan är hur ödesdiger
den blir. Vi måste naturligtvis som enskilda individer göra vad vi kan för att rädda
vår natur genom att minska nedskräpning
mm och också leva klimatsmart. Men sen
är det väl som det heter bara att gilla läget
och hoppas på lagom förändringar framöver, så inte vår natur går helt över styr.
Längre fram i bladet kan ni läsa om de
städdagar som ordnades på öarna utanför
Vassbäck under sommaren 2019, vilka
kommer att följas upp med fler 2020.
Häng gärna med då.
Här i Vassbäck får vi väl börja med att
rätta till det vi kan och vi börjar på vårens
arbetsdag den 3 maj, vilket är några veckor tidigare än förut. Kom man- och kvinnogrant så är det snabbt fixat. Vi bjuder
på korv och gemenskap som vanligt. De
som inte är med i någon båtbryggsförening börjar kl. 10:30, medan de med båt
startar lite tidigare med sina årsmöten.
Även om vädret inte varit så ”roligt” det
senaste året så är det andra ”trender” som
håller i sig. Det var nog ingen av pionjärerna som byggde de första sommarstugorna i Vassbäck på sena 1930-talet eller
på 1940-talet, då de flesta stugorna kom
till i Vassbäck, som hade en tanke på att
det någon generation senare skulle bli ett
område med mest åretruntboende. Inte
desto mindre har det blivit det så och som
ni kan se i detta blad, så är det ytterligare
tre familjer som ersätter sina gamla stugor
med nya fina hus och tänker bli åretrunt2

boende i Vassbäck. En trevlig utveckling
då Vassbäck fungerar nästan lika bra på
vintern som på sommaren. Jag vill i sammanhanget också hälsa alla de nyinflyttade, som köpt tidigare existerande hus här
under året, hjärtligt välkomna hit. Kom
med på våra aktiviteter, så lär ni känna
oss ”gamla vassbäcksbor” och kommer
snabbt in i gemenskapen här. Ni kan se
här i bladet reportage om en del av de
olika aktiviteter vi ordnade förra året.
Apropå de aktiviteter vi i den ideella föreningen Vassbäcks badförening ordnar,
så firade den 70 år förra året. Badplatsen
”drivs” helt av vår förening, även om den
är en öppen badplats där ”allmänheten”
är välkommen. Vi är en del av allt det frivilliga och ideella arbete som fyller en stor
funktion i vårt samhälle. Jag läste nyligen
att dessa insatser står för över 130 miljarder kr årligen. En stark siffra som står för
över 3,5 procent av BNP. Vid höstens och
”vinterns” stormar med allehanda namn,
har en av trampolinerna förstörts, så den
måste ersättas och vinterbadarnas stege
har försvunnit. Den stora flotten måste
också repareras innan den kan sjösättas
igen. Detta och mycket mer kommer vi
som vanligt att ordna till innan badsäsongen börjar. När jag skriver ”vi ordna
till”, så menar jag att det gäng av pigga
framför allt pensionärer, vilka lägger ner
mycket tid på vår badplats, som ordnar
till det. Vi är alla mycket tacksamma för
deras insatser. Utan dem hade vi inte
haft en så fin och välskött badplats, som
vi har. Utöver de som hjälper till med att
bygga, laga och fixa med olika saker vid
badplatsen, så har vi många andra som
håller i de olika aktiviteterna vi ordnar.
Ingen nämnd och ingen glömd, men jag
vill ändå gärna lyfta fram Ingela Svalin,
som lett yoga i Vassbäck på sin semester
i 15 år nu och som lovat att göra det i år
också. Hon är en värdig representant för
alla de ideella krafter som håller igång vår
förening. Apropå dessa krafter - De som
haft hand om och planerat allt inför våra
strandfester i 20 år nu har aviserat att de
hoppas att nya krafter kan ta över efter
dem nu. Några, som inte varit med hela
tiden är kvar, men här finns det plats för
”nya krafter”. Ett utmärkt sätt att lära känna lite fler i Vassbäck och komma in i en
trevlig arbetsgemenskap. Kontakta gärna
mig om du känner dig manad.
Ekonomiskt hålls, som ni vet, vår badplats framför allt igång av våra medlemsavgifter. Trots att vi fixar det mesta arbetet
själva, så vill jag ändå informera er om
att vi under 2019 hade kostnader för nya
inventarier och material på nästan 70
000 kr. Föreningens årsavgift har i flera år

varit minst 300 kr och styrelsen har inga
planer på att höja den nu. Det är dock
glädjande att fler och fler - ja snart nästan hälften av våra medlemmar noterat
minst framför summan och bidrar med
mer än de 300 kr - Några med mycket
mer. Kanske även du, som inte noterat det
lilla ordet minst tidigare, kan bidra med
lite mer i år. Detta gäller speciellt de av
er, som vet med er att ni inte tillhör de
allra flitigaste vid föreningens arbetsinsatser. Denna uppmaning beror inte på att
vi har akut brist på pengar, men då vi har
stora materialkostnader årligen och gärna
vill ha en buffert för större skador, är vi
tacksam för ”generösa” medlemsavgifter.
Kom ihåg att ”det är saligare att ge än att
få”. Kungsbacka kommun har också visat
sin uppskattning av vårt arbete vid badplatsen, genom att de sponsrat oss med
en del av våra kostnader för skadade inventarier som badstegar, bryggor, bänkar
och trampoliner.
Jag vill bara så här avslutningsvis uppmana er att även i år komma på våra olika
evenemang. De är både lärorika och trevliga och framför allt lär man känna sina
grannar lite mer. Kom ihåg - En främling
är bara en vän som man inte lärt känna
riktigt ännu.
Allra sist vill jag med anledning av den
polarisering och det främlingsförakt som
sprider sig i vårt samhälle nu för tiden,
berätta den gamla anekdoten om indianhövdingen, som ville berätta om livets
gåtor för sitt barnbarn. ”Två gamla vargar
krigar inom oss alla. Den ena är rädsla
och hat och den andra är kärlek och
fred.” ” Vilken vinner?” frågade barnbarnet. Den gamle indianen svarade: ”Den
vi matar!” Hoppas att ni i Vassbäck även
framöver visar medmänsklighet, värme
och omtanke om varandra.
Trevlig vår! Vi ses i vimlet!

Calle Hagman
Ordförande i Vassbäcks Badförening

Vassbäcksklippan 2019 - Fredrik Ljunggren
Grattis
Fredrik
till
utmärkelsen.
Calle motiverade den med att du under de
10 år du varit bosatt i Vassbäck varit drivande till uppkomst av Fiberföreningen så
vi får möjlighet att fiberansluta fastigheterna, att vi via Badkollen kan se vattentemperaturen i våra mobiler samt att du startat
upp hemsidan vassbäck.se, där du också är
webbredaktör och behjälplig styrelsen med
mailutskick till medlemmarna. Vi förstod att
du var helt oförberedd på utmärkelsen, då
du lurades till mötet, då vi involverat din fru
Sara i hemlighetsmakeriet.
Hur länge har ni bott här i Vassbäck?
Vi, jag och hustrun Sara, köpte fastigheten
2009, och har vistats här stadigvarande i 10
år nu!
Hur och varför sökte ni er hitåt, vad var det
som lockade?
Det var ingen slump. Vi bodde i lägenhet
inne i Göteborg vid tillfället, och hade markerat ett antal områden som vi ville flytta till.
Området Åsa-Frillesås var det intressantaste
på grund av läget, närheten till service, kommunikationer och havet förstås. Minns inte
hur länge vi letade, men när den här fastigheten dök upp till försäljning var vi direkt
på det.
Berätta lite om Fredrik Ljunggren, vem är
du?
Jag är född i Göteborg men till största delen
uppväxt i Kungsbacka kommun faktiskt. Vi
bodde i Kullavik under min skolgång, och
jag gick i gymnasiet i Kungsbacka. Större
delen av yrkeslivet har jag arbetat som konsult inom IT-säkerhet i eget företag. Fritidsintressen har dessvärre utgått sedan några
år tillbaka, men hoppas kunna ta några av
dem tillbaka nu när huset äntligen börjar bli
färdigt och Melker blir äldre. Ser fram emot
att skaffa båt igen till exempel. Till dess är
det matlagning och gott vin som är terapin.
Du är mycket engagerad i våra olika föreningars aktiviteter, vilka brinner du särskilt för?

Mitt bidrag till området är väl fibernätet,
även om jag också varit aktiv i de andra föreningarna. Är också styrelseledamot i Vassbäcks vägförening, men i övrigt är fokus på
fibernätet och utveckling av detta. Det arbetet har varit mycket uppskattat av många. Vi
har varit i drift i drygt 5 år nu och det är dags
för en förnyelse. Under vintern har vi dubblat kapaciteten och under våren kommer vi
byta ut en hel del utrustning för att trygga
driftsäkerheten framöver.
Du hade båt och var med och fiskade hummer förr. Var finns den nu?
Inför att vi påbörjade bygget 2016 insåg jag
att det inte kommer vara tid för båtliv på ett
antal år, så då sålde jag båten. Ser fram emot
att skaffa en ny, då ska jag återuppta burfisket. För mig är de fina höstdagarna den
bästa båtsäsongen, krispig klar luft och ett
lugn som är svårslaget.
Ni har vunnit artiketspris för huset. Hur
känns det?
Arkitekturpriset var fantastiskt kul att få, av
flera anledningar. Dels för att jag ritat huset
själv och utformningen av huset är ganska
okonventionellt, då är det extra kul att det
gått hem såväl hos yrkesfolket som hos kom-

muninnevånarna. Sedan har det varit så
ohyggligt mycket jobb, och då sitter det extra fint med en sådan utmärkelse.
Om man ser till vår badvik och dess framtid,
är det något du skulle vilja bidra med att
ändra? Saknas det något?
Om man fick drömma lite så skulle jag gärna
se att båtbryggorna flyttades lite längre in i
viken. Det skulle dels göra att man kan få till
en större strandremsa för de mindre badarna
innanför piren och bättre åtskillnad mellan
båtar och badare. Men också en betydligt
bättre skyddad plats för båtarna. Särskilt på
höstarna tar bryggor och båtar mycket stryk,
och vi har även sett hur drivis tryckts in av
vinden och förstört pålar och fundament. I
somras blev ett antal båtar skadade av ett
oväntat oväder. En sådan förändring fordrar
dock miljötillstånd, muddring och mångas
engagemang, och jag vet inte hur realistiskt
det är. Men det hade kunnat bli riktigt bra!
Vi brukar också fråga vad det bästa med
Vassbäck är?
Jag reser mycket i arbetet och att komma
hem till Vassbäck är som att storstadshetsen
helt rinner av en. Kombinationen av natur, hav, lugn och ett levande grannskap är
oslagbar anser jag.
Då tackar vi för intervjun i Vassbäcksbladet, nu känner vi till dig bättre. Du, din fru
Sara och er son Melker hoppas vi få träffa
mycket i Vassbäck framöver. Jag kan ge dig
och Vassbäcksbladet lite kuriosa om er tomt.
Familjen Wallman/Berlin som hade huset
innan er hade en gång finbesök då Siw Ericks och Gösta Bernhard kom på besök i båt
från Göteborg, detta berättat av min mor. För
de som till äventyrs inte vet vilka de var kan
sägas att de var populära nöjesprofiler på
1950–60-talen.
Torbjörn Sund

unigraphics.se

En vacker miniatyrfyr har rests i Vassbäck
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Historiska bilder

Vassbäcksbladet uppmanar sina läsare att skicka in bilder tagna i Vassbäck från förr. Vi gör det för att minnas hur invånarna sett ut och hur
det var här förr, vi tror läsarna kan finna nöje av detta. Man kan maila dem till calle@callehagman.se. I detta nummer presenteras något av
det som kommit in.

Elisabeth Hammarqvist tar emot en utmärkelse i simskolan 1973.

Lyckan är att kunna åka i egen båt i viken, tidigt
2000-tal.

Vassbäck har visat upp många badpojkar,
här Tommy Ljungqvist anno 1985.
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Familjen Sund (samt Svefors och Heijdenberg) samlade på klipporna, troligen 1977. Alla
har, eller har haft, hus i Vassbäck därefter.

Sommarkalas i Vassbäck, Kalle Heijdenberg fyller år. Gäster är Christer och Urban
Johansson, Peter Wollbrandt, samt hela familjen Svefors.

Städning på våra öar – ett välvilligt initiativ
för vår miljö
Det hela startade med att Fredrik Lindqvist
upplevde att det fanns så mycket skräp ute
på Ustö. Han brukar gå ett varv runt ön. När
han började titta med granskande ögon så
såg han att det var väldigt mycket plast och
annat som inte ska vara där. Under sommaren 2018 så var det riktigt otrevligt. Plast och
annat som kommer drivande var en sak, men
att man nästan alltid, med lätthet får med sig
en påse med ”kvarglömt skräp från stränderna” är det inte bra.
Efter ett antal telefonsamtal lyckades han
komma till rätt person på länsstyrelsen som
kunde svara på frågor som, ”kan vi hjälpa
till?”, ”är det någon fältvaktmästare eller dylikt som ser efter våra öar?”.
Att de kunde få hjälpa till var naturligtvis välkommet, då det för tillfället inte sker några
städrundor eller liknande från länsstyrelsen eller naturvårdsverkets håll.
Länsstyrelsen kunde erbjuda assistans med
säckar och handskar. Samt att de kunde få
lämna skräpet på Vendelsö där fältvaktmästare hämtar uppsamlat skräp.
Frillesås Båt och Motor ställde upp med båtar och till första tillfället bestämdes med kort

varsel till 19 maj 2019. 10 personer tog sikte
på Ustö, Fredrik från Vassbäck och övriga
kom från Frillesås.
Under 4 timmar samlades det ihop närmare 40 säckar. Primärt på västsidan. Och de
hann inte ens runt hela ön, det var för mycket
skräp. Uppskattningsvis 300 petflaskor, 100
glasflaskor, 40 skor, kylskåpsdelar, medicinflaskor, dunkar av olika slag, gamla fiskenät,
ja allt möjligt.
8 september 2019 blev nästa tillfälle. Ungefär lika många åkte ut då. Ustö igen. Vidare till Brattö. 15–20 hinkar (10 l) med glas
plockades där. Bland annat. Vidare till Nordsten. Så långt kom de då.
Initiativet är igång och det fortsätter. Feedbacken har varit väldigt fin och många vill
hjälpa till och delar engagemanget. Och det
var ju en del av tanken med själva insatsen.
Fredrik anser att vi får börja med oss själva
och i vår närmiljö för att göra vad vi kan för
att skapa ett mer hållbart samhälle.
2020 så ska det komma ut information i
tid. Nu har några till hakat på i planeringen
och vi har bildar en liten ledningsgrupp, där

bland annat Henrik Hellström ingår, berättar
Fredrik.
Vi kommer att träffas i vår för att planera året.
Sätta datum osv. Vi kommer då att ha med
oss initiativtagaren till Facebook-gruppen
”Åsa Beach Clean” till sittningen för att se
hur vi kan hjälpas åt att växa. Så får be att
återkomma med datum.
Så kasta inte ditt skräp i naturen eller i havet.
Vi måste värna om vår natur, våra djur och
även oss själva. Det är inte ansvarsfullt att
lasta över ansvaret på andra personer eller
kommande generationer.
Vassbäcksbladet tycker initiativet är mycket
lovvärt och har tagit kontakt med Calle Wennerstrand som tillsammans med Luke Springall gör nästan daglig skräpplockning på Krokviks strand på Kuggaviksgården och genom
Facebook sidan Åsa Beach Clean anordnar
tillfällen på Vita Sand, Gårda Brygga och andra stränder. Låt oss ta del av vad Fredrik och
Henrik har att informera om och gå gärna in
på Facebooksidan, ni som är med där.
Berättat för Calle Hagman och
Torbjörn Sund
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Höststädning
Vassbäcksborna hjälps åt med att ta in våra värdefulla bryggor, bänkar och stegar innan stormar som Dennis och Kung Bore kommer på
besök. Då smakar det gott med en korv att gnaga på efteråt.

Arbetsledare i röd jacka, Bosse Hjalmarsson, instruerar sina lärljungar. Troligare är dock att han berättar om sin förträfflighet i golf.

Som brukligt bjuds det på förfriskningar.

Hjärt- och lungräddningen
Peter Persson ställde även i år upp med att lära ut hjärt- och lungräddning vid boulebanan
och för det vill vi rikta ett hjärtligt tack. Störst tack kommer livräddaren dock få från den som
man tack vare denna kunskap kanske kan rädda liv på. Utbildningen behöver repeteras, så
passa på även i år. Vid bastun hänger också vår HLR-apparat.

Per berättar att såväl dockor som nödställda
klarar av starka bröstkompressioner.

Många ungdomar visar intresse för HLR, vilket är glädjande. De lär sig att låten ”Stayin
Alive” med Bee Gees har en bra takt att följa. En låt som möjligen Ingemar Hallberg kan
komma ihåg från sin tid som discodansare på Kullaberg, sent 70-tal.

Kompisfotbollen
En hel del ungdomar tycker att spela fotboll
är det roligaste som finns. På Kuggavikens
härliga plan, av Kuggaviksbon och sportjournalisten Jan Hansson kallat Stadium of
Light, samlas man några veckor under sommaren. Tanken är att pojkar och flickor från
hela området skall få lira tillsammans. Resultat är helt underordnat och alla får vara med
och det brukar bli jämna lag och matcher.
Tiden är måndagar 18–19. Boll, västar och
tränare finns på plats, vanligen Ulf Johansson eller Jonas Svefors. Kolla efter anslag när
det börjar.
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Livräddarutbildning i Vassbäck
Fredagen i Vassbäcksveckan bjöd på badoch livräddaraktiviteter. Nytt var att vår egen
Nils Wendels fick möjlighet att ge lektioner i
livräddning i vatten. Vår livboj användes flitigt och en lärdom Nils lärde ut var att hämta
livbojen, dra ut linan och dra ut hela linan.
Sätt foten på änden av repet. Kasta sedan bojen med två händer. Försök komma så nära

den nödställde som möjligt.
Guanitza Diaz var också med och instruerade och ytterligare lärdomar var att försök
stanna kvar på land och gör räddningen därifrån. Du kan kasta en livboj, en räddningslina
eller något liknande till den nödställde och
dra personen in till land. Prata alltid med den

nödställde och håll ögonkontakt. En torr livräddare är en bra livräddare. Det var många
som var intresserade av att lära sig rädda liv
och extra kul var att många var ungdomar.
Guanitza hade också ungdomar som simmade för märken, likt tidigare år. Vi fångade
detta evenemang med mobilens SIM-kort.

Vassbäcks marinminister Nils Wendels har en lång och djup kunskap om hur man uppträder i marina miljöer. Badföreningen bad Nils att dela
med sig i konsten att rädda liv med livboj. Guanitza Diaz har inte lika lång erfarenhet, men kompletterade Nils och höll också i simproven.

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.
Slutsåld

SKRÄDDARSYTT

VATTENTÄTT

ENKELT

031-75 70 700 | info@dryboy.se | www.dryboy.se
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Nyår i Vassbäck
Som traditionen bjuder så samlas många Vassbäcksbor för att starta nyårsfirandet nere vid stranden. Varma korvar och kalla drycker brukar slinka ner. Det är ett trevligt sätt att ses och efter en
timma så återgår alla till de förberedelser man planerat för vidare firanden.

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

Rekordmånga deltagare samlades för att boula hem pokalen. Vädret var på sitt bästa humör. Det gäller att vara skicklig, ha tur rent allmänt
men också i lottningen. Boule är ett samspel där man är beroende av varandras prestationer. Till slut är alla vinnare, för man har så kul
under spelets gång.

Björne Jarlengrip, kastar med vänster hand för att ge andra lite
chans att få vinna titeln. Anders Härdner har intagit moraklocksställning när han ger råd till medspelare.

I år kunde Jonna Ekström och Jonny Claesson dra det längsta strået
och vinna det åtråvärda priset. Synligen motvilligt ger Peter ifrån sig
pokalen

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

Kusinerna Håkan och Beppe var närmast
bakom segrarna i prislistan och undrar
vilket klot som kom närmast lillen.

0340 - 65 65 5
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
I strålande väder avgjordes Vassbäcks Open på Sjögärdes vackra bana. Tävlingen genomförs som vanligt med lottade par och bästboll, dvs
man räknar den högsta uppnådda poängen av paret på varje hål. Har man ett riktigt skithål så kan lagkompisen ändå rädda upp poängen. Ett
trevligt sätt att utmana sig själv, lära känna nya människor och de flesta kommer hem med något trevligt från det rikliga prisbordet, eftersom
deltagarna också frikostigt bidrar till detsamma. Att få 36 poäng är att tangera handicapet och att få 46 poäng är Tigerklass.

Tommy Wendel, Jonas Svefors, Anders Härdner, Mikael Svensson

Hans Ulfheden, Katarina Berg-Lindau, Lennart Stensson, Benny Nilsson

Claes Behrendt, Stina Karlsson, Torbjörn Sund, Lennart Karlsson

Bosse Hjalmarsson, Nils Wendels, Marie Svensson, Elisabeth Wendels

Yvonne Wallin, Tommy Ljungqvist, Viktor Ekström, Christian Ekström

Jan-Åke Svahlin, Björn Karlsson, Mattias Zitterstedt, Johan Hedén

Sebastian Wendels, Robert Blomén, Lars
Johansson, Rolf Lind

Vinnare på 46 poäng blev Lars Johansson
och Robert Blomén

Tvåor också på 46 poäng blev Nils Wendels
och Bosse Hjalmarsson

Yvonne och Tommy Ljungqvist blev trea på
44 poäng

Elisabeth Wendels och Marie Svensson kom
på fjärde plats med sina 40 poäng

Robert Blomén var närmast hål och Claes
Behrendt slog längst drive
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Yogan

Jan-Åke Svahlin foto och Torbjörn Sund foto och reportage

När Vassbäcksbladets fotografer besöker yogan är det alltid bra väder. Solskenet sprider sig också till yogautövarna som njuter i fulla drag
av yogatimman som Ingela Svahlin bjuder på. Vi som kanske inte är så smidiga bjuder på det också. På bilderna ser man att det är mest
kvinnor som yogar, men det passar verkligen alla. Det är ingen tävling, men alla får belöningen av ett väl genomfört pass och vi är några
som tar ett svalkande bad efteråt. Andra skyndar hem till kaffepetter, rastar hunden eller njuter av en frukost. Vi har ju semester.

Ingelas hjältar samlade på gruppbild vid yogaplatsen, även kallat Solens tempel.

Statisk sit-up med tår och fingrar upp kräver koncentration och
uthållighet och så hoppas man slippa kramp.

Alla sträcker ut sina ljumskar och lemmar efter förmåga. Reportern
själv överväger använda bultsax.

Ingela tackas av Millan Johansson från oss alla för sommaryogan.

Ingela ger råd till yogautövare eller så får hon mer tack.
För det är hon värd.

Vassbäcks strandvärdar för sommaren 2020

Strandvärdar 2020 Samuel Johansson och
Hugo Hagman

Strandvärdar 2020 blir två raska gossar, Samuel Johansson och Hugo Hagman som kommer
att hjälpa till att hålla badplatsen ren och fin 7 veckor efter midsommar.
Arbetsuppgifter är desamma som tidigare år, hålla rent från skräp, glas 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 till exempel
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. De kommer att kännas igen då de jobbar i Vassbäcks strandvärdskläder, se bilden.
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Grattis
Vassbäck

Nya byggnader
För vart år byggs det nytt, eller renoveras i
Vassbäck. Ofta leder det till att fastboende
ersätter sommargäster, men så är inte alltid
fallet. Vassbäcksbladet har följt några av de
pågående byggena.

Ni erbjuds

25%

rabatt på Flügger

Familjen Hammarqvist

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

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.

Familjen Hammarqvist har bott i Vassbäck
sedan 1961 då det röda huset på Svartnäsvägen byggdes. Nu bygger Mats och
Elisabeth ett nytt hus på tomten och i mars
2020 är det inte klart, men vi visar en före
och efterbild.

Familjen Olsson
www.varbergshus.se

BordoStol

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

Mikael Olsson har rivit och byggt nytt på
Svartnäsvägen.
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Nya byggnader

Bilder från Vassbäck 2019

Familjen Andersson

Ett glatt och uppklätt Vassbäcksgäng på
picnic.

Stormen Laura i mars 2020 fick flaggstången
att bli sned

Stormen i september 2019 tog vår flytbrygga på en tur till stranden vid cykelbanan
och fick forslas tillbaka

Badplatsen är populär, det syns inte minst
på antalet cyklar som glädjande nog ställs
på avsedd plats.

Leif Anderssons familj har styckat av tomten
Olsäter och bygger ett hus på Åsa Ängsväg.

Båten i viken i Vassbäck
I början av juni 2019 var vi flera som noterade att en ”vacker träbåt” ankrades upp mellan våra bryggor och Svartskäret – en märklig
plats då den är synnerligen utsatt för vind och
vågor. Någon hade noterat att en vit, öppen
plastbåt hade bogserat dit densamma och
visst trodde vi alla att den snart skulle vara
borta. Men nej, efter en vecka med mycket
vind visade det ju sig att båtens ankare inte
höll för vinden utan drev längre in i bukten,
där vi alla vet ligger gott om sten och den fick
bevisligen sina törnar. Bengt Gullberg och
jag Conny Lingmerth, tog oss ut till båten och
för att söka information om dess ägare. Jag
kontaktade sjöpolisen som tog upp detta som
ett ärende. När de väl var redo för utryckning
och hade ju båten, pga. nya starka vindar,
tagit sig än längre in i bukten och jag meddelade dem att de kan glömma att komma
hit med egen båt – vilket var tanken. Nu låg
båten fast förankrad i leran, men för säkerhets skull så gick Bengt och jag ut och säkrade upp den med ankare och tampar runt
några stenar. När jag tog mig ombord insåg
jag på riktigt i vilket dåligt skick som båten
var i och här noterade jag även diesellukt,

men kunde inte finna någon tank. Däremot
så fanns ett batteri som drev en länspump vilket kändes skumt. Från min balkong höll jag
strikt uppsikt över båten och mycket riktigt
första helgen i juli, ankrade en liten plastbåt

långa och många mail kom till slut dagen,
utan min kännedom dock, då jag helt plötsligt upptäcker att kommunen faktiskt är här
och de har dessutom påbörjat en bärgning av
vårt potentiella vinterproblem. Summa summarum kan sammanfattas, så tycker jag på
följande sätt;
1) Vi är många som bryr oss om vårt område
(på land och hav).
2) Det är inte självklart vem som är vår huvudman när dylika situationer uppstår, dvs
vem tar befälet.

upp på insidan av Svartskäret där en man (oidentifierad) campade på Svartskäret med sin
hund två nätter och gjorde några besök vid
träbåten vilken nu börjat kantra rejält.
Jag tror att vi alla började inse att båten kommer bli liggande över vintern med risk för
miljöpåverkan i vår vackra bukt. Hans Ulfheden kontaktade Kungsbacka Kommun och
identifierade namnet på en tjänsteman som
jag kunde fortsätta arbeta vidare med. Efter

3) Det är inte lätt att finna svar på ansvarsfrågan då såväl Sjöpolisen som Kungsbacka
Kommun inte automatiskt kliver in.
4) Det visade sig, när jag fokuserade på ett
potentiellt miljöproblem, att kommunen till
slut agerade – i detta fall något sent men trots
allt föredömligt.
Låt oss fortsätta ha koll på vår närmiljö och
även där ute på havet – tillsammans.

Conny Lingmerth
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Strandfesten

Vassbäcks Badförening firade 70 år med att ordna den 20:e strandfesten i rad. Som syns på bilderna hade vi åter tur med vädret. Trubaduren Mikael Myllie underhöll oss på ett fantastiskt och engagerande sätt. Han kunde till och med förvandla sig till Tommy Körberg med ett
enda attribut sjungandes Stad i ljus. Tack vare de som ordnade med tipsfrågor (Best of Helena Heijdenberg), sålde lotter och var vakter på
lekstationerna eller satt i biljettinsläppet och inte minst, alla de som köpte lotterna blev det en minnesvärd afton. Grillarna glödde, korkarna
öppnades (se bilden på Urban), korvar och spett åts upp och det dansades så gruset yrde. Mikael kommer tillbaka i år och han hoppas vi gjort
en dansbana framför scenen då.

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

Styrelsen 2020/2021

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
Calle Hagman, ordförande
Ann Laring, sekreterare
Jan-Eric Magnusson, kassör
Peter Raidla, vice ordf
Elisabeth Wendels, ledamot
Urban Johansson, ledamot
Ulf Johansson, suppleant
Wafaa Folkesson, suppleant
Dag Linghoff, suppleant

Kontakt
calle@callehagman.se, 070-528 33 11
annlaring75@gmail.com, 070-665 42 29
janeric.magnusson@tele2,se, 073- 376 38 94
peterraidla@hotmail.com, 070-712 49 93
elisabeth@wendels.net, 070-565 60 57
urban1j@gmail.com, 070-365 56 30
ulf.johansson@sigmafarg.se, 073-270 80 59
wafaa.folkesson@gmail.com, 070-431 47 16
dag.linghoff@telia.com, 070-206 84 02
Årsavgiften är minst 300 kr (Se texten till vänster på 1:a
sidan och i Calles Tankar i Vassbäck) Var snäll och maila ändrade uppgifter som efterfrågas till på blanketten ovan till vår
medlemsansvariga Ann Laring på annlaring75@gmail.com

Föreningens plusgirokonto: 4 34 78 - 7.
Betala gärna direkt, helst före 30 april.
I bladet finns det en separat betalningsavi för medlemsavgiften.
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!

