
Viktiga datum 2020
Titta på anslagstavlan då och då

för mer information!

15 juli kl. 14:00 Boule

16 juli kl. 09:00 Golf, Vassbäcks Open

17 juli kl. 14:00 Livräddning, hjärt-lungräddning,
 simprov

18 juli kl. 17:00 Strandfest-inställd
 pga Covid-19

20 sept kl. 10:30 Höstarbetsdag

31 dec kl. 13.00 Nyårsgrillning

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, badfl ottar 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

Sommarupplagan
Detta nummer är väsentligen uppdaterat från vårupplagan.

Den distribueras av våra strandvärdar till brevlådor i Vassbäck och Kuggaviken.

Utfl ykter i vårt närområde-populärt 
nöje i Coronatider - läs mer på sid 15

Årets badsäsong har redan startat

Kåsören och redaktören Jan Hansson 
skriver om Kuggavik och Vassbäck
se sidan 3-4
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Ingenting är längre som förut, alla gamla 
sanningar är slut.
Precis så började jag krönikan i vinterns 
Vassbäcksblad i år och syftade då på det 
förändrade klimatet. Jag hade då natur-
ligtvis inte en tanke på att andra sanning-
ar också skulle komma på skam nu och 
det väldigt fort.
Helt plötsligt kom det bara och föränd-
rade allas våra livsbetingelser på någon 
månad - Coronaviruset, som så tragiskt 
skördat så många offer över hela värl-
den. Plötsligt blev allting totalt annor-
lunda. Mycket i vår vardag som kändes 
självklart innan Coronapandemin, är nu 
nästan otänkbart. Ett tryggt handslag med 
den man möter. En efterlängtad träff med 
hela tjocka släkten. En varm kram till en 
kär vän. Allt är lagt på is. Så stor osäker-
het och mycket oro. Så många frågor. Hur 
kommer vården att fungera framöver? 
Hur länge orkar den pressade vårdperso-
nalen, som inte tycks få någon semester 
alls i sommar? Kommer mitt jobb att för-
svinna? När kan jag träffa nära och kära?
Restriktionerna lär bli kvar ett bra tag till 
och nu gäller det att inte slappna av. Det 
sker tyvärr lite varstans enligt MSB, som 
stämmer av våra attityder varje vecka. 
Man vänjer sig med tiden vid det mesta 
och psykologerna säger att vi i grunden 
är orealistiskt positiva. Det är naturligtvis 
väldigt jobbigt att hela tiden vänta sig det 
värsta, men nu handlar det ju om allas 
bästa - alltså det som är bäst för så många 

som möjligt. Det måste naturligtvis fin-
nas en väg framåt även med detta, även 
om den är både lång, slingrig och tåla-
modsprövande. Den bygger på ett sam-
spel mellan de ledande i landet, experter 
och vårdpersonal mm. Och inte minst på 
det personliga ansvaret hos var och en av 
oss.
Som en 70+-are boende i Vassbäck måste 
jag konstatera, att vi som bor här ändå 
är väldigt lyckligt lottade under corona-
krisen. Vi bor glest så det är inte svårt att 
hålla avstånd och denna vårens myckna 
sol har gjort det extra lockande att hålla 
sig utomhus. Man har kunnat ”påta i träd-
gården”, göra utflykter i grannskapet eller 
bara promenera i vår vackra natur i Kug-
gaviken och Vassbäck. Personligen har 
jag dessutom fått följa en rikligare blom-
ning på vår trädgårds många olika rhodo-
dendronbuskar än vad jag kan minnas på 
många år. Det beror kanske på den regn-
rika vintern och den soliga våren.
I detta Vassbäcksblad vill vi åter beskriva 
lite av vad som händer i Vassbäck trots 
”coronaeländet”. Det enda vi tyvärr 
tvingas ställa in är den vanligtvis så upp-
skattade Strandfesten. Ni kan också läsa 
om några saker, som just skett pga av vå-
rens restriktioner.
Vägen framåt leder inte tillbaka. Allt kom-
mer inte bli som förut efter denna kris i 
världen. En del kanske till och med kan 
bli bättre, när insikten ökar om vad som 
verkligen är viktigt. När vi lärt oss att lyss-

na mer på varandra. När vi ser vad varje 
enskild människas insats kan betyda för 
hela vårt samhälle. Vi har redan sett po-
sitiva konsekvenser i form av renare luft 
och vatten, en förändrad syn på hur vi 
skall förflytta oss utan att förstöra miljön, 
och hur vi skall bete oss för att åtminsto-
ne delvis återgå till det samhälle, som en 
gång byggdes av tidigare generationer.
Sans och balans, vardagligt samarbete, 
massor av tålamod, öppenhet för ny kun-
skap och en verklig respekt för varandra. 
Enkla dygder, som kan betyda mer än på 
mycket länge.

Trevlig sommar!
Håll avståndet i sommar även vid vår fina 
badplats.

Funderingar i Vassbäck -  Vår plats på jorden

Calle Hagman 
Ordförande i Vassbäcks Badförening

Calle och hans fru Ann-Sofie har ett stort botaniskt intresse, vilket framgår av dessa bilder, tagna från tomten i Vassbäck.



Gränsen mellan Sydkorea och Nordkorea 
avskiljs av en demilitariserad zon. Över-
trädelse kan bestraffas med döden.

Gränsen mellan Vassbäck och Kuggavi-
ken är mer mental. Den överstiger man 
ogärna. 

Badvikarna och bastuanläggningarna lig-
ger bara några hundra meter från varan-
dra. Det psykologiska avståndet känns 
mycket längre. Var och en håller sig till 
sitt ställe. 

Jo, jag vet, föreningarna har medlemsav-
gifter. Det kostar att vara med i båda. Kan-
ske det gör att avstånd skapas, vänskapen 
känns inte naturlig, spontant umgänge 
saknas. Tyvärr.

När våra barn var små fick vi ibland höra 
deras skeva upplevelser från skolan: ”Tur 
att vi bor i Åsa, för i Fjärås och Frillesås 
bor det bara idioter”.

Människor i Vassbäck och Kuggaviken 
tycks tämligen lika. Vi har alla vuxit upp 
under rätt trygga förhållanden och knap-
past behövt oroa oss för svält eller andra 
katastrofer.

Själv känner jag bara hyggligt folk på an-
dra sidan gränsen. Leif ”Loket” Olsson var 
inte bara en utmärkt försvarare i Elfsborg. 
Han är också en mycket trevlig man. 

Bosse Hjalmarsson bevakade jag sedan 
han och familjen gjorde Mölndals BTK 
till en mästarförening. Calle Hagman och 
Torbjörn Sund är andra reko nästgrannar 
som jag fått kontakt med via idrotten.

Tidigare hade vi trevliga arrangemang 
som naturligt knöt oss samman. Minns 
ni mångkampen mellan Vassbäck och 
Kuggaviken som ibland kunde bli väldigt 
allvarliga? Eller populära SM i slangbella 

med Dan Stille som entusiastisk arrangör, 
ända tills evenemanget dog ut efter 2018.

Synd att vi inte åtminstone kan träffas i 
gemensam bastu någon gång.

1971 köpte mina föräldrar en liten som-
marstuga längst ut på Tallvägen. Den kos-
tade 65 000 kronor. Dyrt, tyckte de. 

När de gick bort övertog jag kåken, hyrde 
ut den några år, fick ett sent återbud, prö-
vade själva att bo där då. Så föddes idén 

om framtida året-runt-boende. 

Min Åsa-födda svärmor framförde en 
gammaldags skeptisk hållning till bygg-
planerna:

– Ute på andra sidan berget var marken 

värdelös. Där ville ingen bo.

Vi byggde trots att barnen helst lyssnade 
på mormor. De skulle absolut inte ”flytta 
ut i ödemarken”. Efter två veckor kunde 
de inte tänka sig att bo någon annan 
stans. 

Sedan dess har mycket hänt. Mängder av 
flådiga hus har byggts. Vatten och avlopp 
har installerats. Vägar har fixats till.

Själv har jag arbetat 32 år på Göteborgs-
Posten och 15 år på Borås Tidning, men 
aldrig bott i någon stor stad. När mörka 
höstvindar viner och regnet piskar mot 
fönsterna händer det att jag längtar efter 
att se folk.

I nästa stund väger man in fördelarna 
med att bo närmaste granne med havet. 
Det ger perspektiv när besökare påminner 
om den lyxiga miljön.

Strax efter inflyttningen, våren 1995, fick 
jag besök av fotbollstränaren Roy Hodg-
son. Han var förbundskapten i Schweiz 
och skulle snart ta över Inter. 

– Om det här huset legat vid Geneve-
sjön kunde du sålt det för 15 miljoner, 
sa Hodgson, och det var alltså för 25 år 
sedan.

För ett kort ögonblick funderade jag på 
att hyra en långtradare, frakta ner det till 
Schweiz och sälja. Men nej. Det var för 
bökigt.
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Synd att vi inte har bad och bastu ihop!

unigraphics.se

Vassbäcksbladets redaktion har bjudit in Jan Hansson, välkänd redaktör och kåsör, boende i Kuggaviken, 
att skriva en gästkrönika i sommarupplagan. Jan behöver egentligen inte presenteras närmare, men han 
har varit krönikör och sportredaktionschef i såväl Göteborgs-Posten som Borås Tidning. Jan skriver fort-
farande målande och faktaspäckade reseskildringar på sociala medier, som uppskattas av många läsare. 
Jan är hallänning, uppväxt i Kungsbacka och har spelat fotboll bland annat i Norvalla.

Badplatsen i Kuggavik är välbesökt av såväl Kuggaviksbor som Vassbäcksbor, av äldre men 
även en hel del yngre, som uppskattar den långgrunda delen av badplatsen. Bastun ligger 
mycket nära badstegen och vattnet.
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Återkommande gäster är en trevlig tradi-
tion. De senaste 23 somrarna har samma 
gäng varit här. De går under benämning-
en ”knattereportrarna”, vilket innebär att 
ingen av dem ännu fyllt 60.
Programmet är karbonartat: stark väl-
komstdrink, femkamp, grillad fläskfilé 
med pommes duchesse, frågesport med 
tilltugg, journalistskrönor, nattkorv, natt-
bad i bubbelpool, övernattning för alla 
sex. Same procedure as last year.
Ett år höll femkampens återkommande 
slutgren på att gå illa. Den handlade om 
att gå runt huset så nära en minut som 
möjligt. En deltagare försvann och vi var 
på väg att sätta in skallgång.

Visade sig att han blivit opasslig och 
spydde i en buske.
Oväntade saker kan hända när som helst 
på Tallvägen. När vi runt 2000-talsskiftet 
fick kommunalt vatten och avlopp lovade 
kommunen ta halva kostnaden för asfal-
tering.
I sista stund fick jag veta att vår avlidne 
kassör bestämt att bara vägens första hälft 
skulle beläggas. Den råkade sluta just
utanför hans eget hus.
Beslutet ändrades.
En närboende granne hann göra starka 
avtryck under det året han bodde här.  
Hela området tycktes ha råkat ut för hans 

nycker, inte minst unga damer.
Innan den åldrade mannen köpte stort 
hus i Långedrag gjorde jag en obehaglig 
upptäckt. Han hade varit inne i min träd-
gård och sågat ner en vacker björk.
”Jag tappade nog impulskontrollen”, för-
klarade han.

JAN HANSSON – KUGGAVIKEN

Vid Vassbäcks badplats samlas båt- och badbryggor, badhytt, grill, bänkar och bord, flytbryggor och trampoliner, sandlåda, gungställning, 
boulebana och badplatsen är mer populär än någonsin.
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Grattis Fredrik till utmärkelsen. 
Calle motiverade den med att du under de 
10 år du varit bosatt i Vassbäck varit dri-
vande till uppkomst av Fiberföreningen så 
vi får möjlighet att fiberansluta fastigheter-
na, att vi via Badkollen kan se vattentem-
peraturen 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 mar-
kerat ett antal områden som vi ville flytta till. 
Området Åsa-Frillesås var det intressantaste 
på grund av läget, närheten till service, kom-
munikationer och havet förstås. Minns inte 
hur länge vi letade, men när den här fast-
igheten 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 kon-
sult inom IT-säkerhet i eget företag. Fritids-
intressen 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 förening-
ars aktiviteter, vilka brinner du särskilt för?

Mitt bidrag till området är väl fibernätet, 
även om jag också varit aktiv i de andra för-
eningarna. Är också styrelseledamot i Vass-
bäcks vägförening, men i övrigt är fokus på 
fibernätet och utveckling av detta. Det arbe-
tet 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 dubb-
lat 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 hum-
mer 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 bur-
fisket. För mig är de fina höstdagarna den 
bästa båtsäsongen, krispig klar luft och ett 
lugn som är svårslaget.   
Ni har vunnit arkitektspris 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 ex-
tra 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 na-
tur, hav, lugn och ett levande grannskap är 
oslagbar anser jag.  
Då tackar vi för intervjun i Vassbäcksbla-
det, 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 Er-
icks 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

Vassbäcksklippan 2019 - Fredrik Ljunggren

FÖR BRYGGOR SOM
HÅLLER I ALLA VÄDER!

Välkommen till
Lina & Johan

Hagmans Tandvård
Prästgatan 20, Varberg - 0340-177 20

En mottagning inom

Presstopp
Till 2020 års Vassbäcksklippa utsågs Nils 
Wendels. Nils har varit i Vassbäck på som-
rarna i nästan 40 år och har alltid och i alla 
lägen värnat om Vassbäck. Han är tjänstvil-
lig och har varit aktiv i några av våra fören-
ingar. Han har stor kunskap inom många 
områden, vilket tex visade sig då han hade 
en mycket pedagogisk och uttömmande 
instruktion i livräddning i vatten vid förra 
årets Vassbäcksvecka. Mer information om 
Nils kommer i kommande nummer av Vass-
bäcksbladet.
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Ny parkeringsskylt för mopeder och motorcyklar sätts upp.

Man får vara fler som bär vår tunga badstege vid trampolinen till sin 
plats. 

Boulebanan rensas från gräs av flitiga vassbäcksbor.

Utmaningen vid bryggiläggning är att få lemmarna på rätt plats.

Vårstädningen
Med rekommenderat hållna avstånd så kom det ändå många frivilliga och hjälpte till och städade 
vår badplats och gjorde iordning den inför kommande badsäsong. Efteråt bjöds på korv med bröd.
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Livräddarutbildning
i Vassbäck 2019
Fredagen i Vassbäcksveckan bjöd på bad- 
och livräddaraktiviteter. Nytt var att vår egen 
Nils Wendels fick möjlighet att ge lektioner i 
livräddning i vatten. Vår livboj användes fli-
tigt 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 bo-
jen med två händer.  Försök komma så nära 

den nödställde som möjligt.

Guanitza Diaz var också med och instrue-
rade och ytterligare lärdomar var att försök 
stanna kvar på land och gör räddningen däri-
från. 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 liv-
räddare 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 sim-
made 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.

Kära läsare.
Stöd våra annonsörer

i Vassbäcksbladet.
Berätta gärna att du sett deras
annons så de kommer tillbaka.
De gynnar oss, vi gynnar dem.

2020 års livräddarutbildning
17 juli kl 14:00
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Stenbryggan rustas upp

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

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

Vi har renoverat och förlängt badbryggan åt båda hållen nu på försommaren. Vi gör det för att 
det skall bli lättare att sjösätta båtarna, för att bryggan skall bli behagligare att gå på och för att 
den skall bli motståndskraftigare vid de häftigaste stormarna. Vi har bara hyrt in grävmaskiner 
och köpt betongen. Som vanligt är det ett gäng som gjort det mesta jobbet. 

Leif Bouvin, Tommy Wendel, Jan-Åke Svahlin, Peter Raidla, Curt Persson och Bengt Nilsson.

Här grävs det bort sand vid bryggans 
främre del.

Rätt underlag och armering krävs innan 
gjutning. Hunden övervakar.

Här är såväl betong som byggnadsarbetare 
i form.

Det färdiga resultatet, lätt att gå på och står 
pall mot stormarna.

Nu glider betongen ner i formen.
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Boulen 2019

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 moraklocks-
ställning när han ger råd till medspelare.

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

0340 - 65 65 50

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

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

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

2020 års mästerskap 15 juli kl 14:00
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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

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

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 fl esta 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.

2020 års mästerskap 16 juli kl 09:00
Anmälan görs till: Bo Hjalmarsson 0705-27 83 87. Uppge golf-id och hur vi når dig

Vassbäcks GoIf Open 2019
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Yogan 2019
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 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 bad-
platsen. Hålla rent från tång och stenar innanför badbryggan och även tång utanför badbryg-
gan 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 strand-
värdskläder, se bilden.

Strandvärdar 2020 Samuel Johansson och 
Hugo Hagman

Jan-Åke Svahlin foto och Torbjörn Sund foto och reportage

2020 års yoga tisd. och torsd. v 29-31
kl 08:00-09:00 med start den 14 juli
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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

Nya byggnader

Ny skylt

Familjen Hammarqvist

Familjen Andersson

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

Kontakt Gerry: tel 070 956 66 26
mail gerry.bruhn@gmail.com
www.bordostol.se

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

I vårupplagan av Vassbäcksbladet såg vi att 
det har påbörjats några husbyggen i Vass-
bäck. I sommarupplagan konstaterar vi att 
byggena fortskridit för familjerna Hammar-
qvist och Andersson.

QR-kod till vassbäck.se

I höstas byttes busskurerna ute vid gamla E6 
ut och ersattes med nya mer moderna. Då 
vi tyckte det var synd att de gamla namnen 
försvann, lyckades vi efter en hel del detek-
tivarbete rädda de gamla hållplatsskyltarna, 
som hamnat på motorbanan i Förlanda och 
återbörda dem till Vassbäck
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Ny grillare i Vassbäck Föreningens
grill

Här väntar Barbro Svefors på att Johans kycklingar skall bli klara.

Här hålls det inga avstånd som vi andra skall göra i dessa tider.

Sommaren 2020 har redan startat med fantastiskt väder och en massa badgäster. Då upp-
skattas cykelparkeringar, badbryggor, flottar och trampoliner.

Vassbäcks badförening har i många år till-
handahållit en fin grill som alla kan få an-
vända. Den gamla hade nu tjänat ut och 
en ny har införskaffats. Björne Jarlengrip 
monterade de sista brädorna och nu kan vi 
få nytta av en ny och fräsch grill. Man kan 
också få skötselråd om man läser på skylten.

Johan Hagman har köpt en ny grill där kan på sin tomt grillar en massa kycklingar och revben 
till områdets +70 boende.

Sommaren har startat 
med härliga bad

Ny svan- 
familj i viken
Även i sommar har vår knölsvansfamilj fått 
tillökning. I år är det än så länge 4 ungar, 
av vilka en är vit redan från början. Detta 
är en mycket ovanlig mutation. Det skall bli 
extra spännande att se hur de olika ungarna 
utvecklas i sommar.



14

Östädningen fortsätter
På morgonen söndagen den 31 maj åkte 3 
båtar från Vassbäck och 2 båtar från Nortorp 
mot öarna för att städa under 3 effektiva tim-
mar. Det var andra året och tredje gången 
gillt för initiativet som arrangeras av Fredrik 
Lindqvist (Brygga 2) samt Henrik Hellström 
(Nortorp).

Ustö, som är särskilt utsatt för indrivande 
skräp, fick återigen den största genomlys-
ningen. Ön är relativt platt i kustlinjen och 
ligger längst ut av Vendelsöarna. Även Brattö 
fick sig en uppfräschning. Det var det vi hann 
med denna gången. Totalt slöt 17 personer 
från Åsa och Frillesås upp denna gången, vil-
ket var rekord. 

Vi såg att förra årets vändor har gjort skillnad. 
Det märktes när man gick runt Ustö och vad 

vi fick ihop totalt. 25 säckar år 2020 mot plus 
40 år 2019.  Dock har den ett par ”skräpfäl-
lor” där mängden ackumulerats under årens 
lopp. Mycket av detta fick vi tag i denna 
gång. Vi hoppas att besökare under somma-
ren tar vara på sitt avfall och inte lämnar det 
till naturen på land och havet. 

Det tar 10–20 år för en plastpåse att bli till 
mikroplast, alltså sådant som inte ögat ser. 
Plastpåsar eller PET-flaskor för den delen är 
inte biologiskt nedbrytbara. De är tillverkade 
av ämnen som mikroorganismer inte känner 
igen som mat. Det fastnar och är skadligt 
för djur, natur och för oss människor. Natu-
ren bryter ner en PET-flaska på cirka 450 år 
(tror forskarna i alla fall). Alltså gör den till 
mikroplast. En aluminiumburk bryts ner på 
200–500 år. 

Det är mest tomma förpackningar som hittas 
när vi är ute. Mest plast men även glas. 

Även från spår från fisket hittas. Både privat 
och kommersiellt. Och massa annat som till 
exempel skor, delar av vitvaror och förpack-
ningar med innehåll (olja, lösningsmedel 
mm). 

Vi har fått kontakt med liknande initiativ 
både norr och söder som om oss. Dessa sam-
tal kommer förhoppningsvis att leda till ett 
samarbete och effektivare arbeta framöver. 

Ambitionen är att göra en ny sväng i slutet på 
sommaren likt den vi gjorde 2019. 

Fredrik Lindqvist

Hinkar, metalltunnor, flytvästar och master 
är skräp som flyter iland.

Uppsamlat skräp samlas upp i påsar och tas om hand.

Farliga kemikalier flyter omkring i våra hav. 
Är det saltsyra? Usch!

Här är foto på några av de från Vassbäck 
som deltog i vårens Ö-städning
Det är Leif Bouvin och Fredrik Lindqvist på 
fotot. Thomas Cullhed var också med med 
egen båt.

Vacker natur, duktiga skräpletare. Bra att de finns, synd att de behövs.



Bexells talande stenar
Tidigt i våras åkte vi till bokskogarna i Två-
åker sydost om Varberg. 

I närheten av Grimetons radiomaster finns 
”Bexells talande stenar”. Där lät Bexell 
rista in mer än 150 olika ”tänkespråk” på 
stenar och klippblock under senare delen 

av 1800-talet, vilka är lika aktuella nu som 
då. Man kan där se texter som t.ex. ”Att fela 
mänskligt är, gudomligt att förlåta” och ”Säg 
inte allt hvad du vet men vet alltid hvad du 
sagt” på klippblocken, då man går på de 
vackra stigarna i bokskogen.
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Utflykter i närområdet under Coronakarantänen

Äskhults by
Ca 1,5 mil in i landet från Åsa ligger Äsk-
hults by, där man kan se och uppleva en helt 
annan tid. Utöver trevliga vandringsleder i 
omgivningen kan man se en välbevarad by, 
som ser ut som de flesta byar gjorde förr i 
Sverige, innan man skiftade jorden och flyt-
tade ut bondgårdarna mer spritt i landska-
pet. Utöver de gamla boningshusen kan 
man också se hur jorden brukas på ett gam-
maldags sätt än idag. Ett verkligt levande 
museum. Många av er har säkert redan va-
rit där, men för de av er, som inte varit där 
ännu, vill vi verkligen rekommendera ett be-
sök i den gamla byn.

Kvarndalen i Sämstorp - utanför Veddige
Ett annat vackert och säreget utflyktsmål, 
som vi besökte i våras är skvaltkvarnarna i 
Sämstorp utanför Veddige, som ligger 2,5 
mil från Vassbäck. Där finns 7 st välbevarade 
små skvaltkvarnar utefter en bäck, vilket är 
helt unikt för Sverige. Dessa kvarnar använ-
des från medeltiden och fram till slutet av 

1800-talet. Vattnet från bäcken driver ett sko-
velhjul som i sin tur drev en sten som malde 
säden till mjöl. Ett mycket trevligt utflyktsmål 
med promenadstigar utefter bäcken, där det 
på våren är mycket vårblommor som blå- 
och vitsippor, samt vilda prästkragar. Natu-
ren är säkert lika fin där året om.

Vassbäcksbor i karantän tittar beundrande på en av Bexells stenar.

Äskhults by har en informativ skylt i ett be-
dårande landskap.

Vassbäcksbor utforskar närområdet och Äsk-
hults gamla by.

Det gäller att gilla läget och göra det bästa av situationen. Den devisen har 5 st 70+par i Vassbäck ”jobbat” efter under denna annars så 
tråkiga vår, där coronasmittan slagit hårt mot vårt land och hela jorden. Vi har gjort dagsutflykter i våra egna bilar med medhavd matsäck i 
vårt närområde och gjort vandringar i Guds vackra natur. Vi vill här visa på några av dessa trevliga och vackra utflyktsmål, som naturligtvis 
går att besöka även resten av året.



Styrelsen 2020/2021

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

Calle Hagman
ordförande 
calle@callehagman.se
070-528 33 11

Elisabeth Hammarqvist
suppleant
elisabeth@hammarqvist.eu
073-909 52 81

Ann Laring
sekreterare 
annlaring75@gmail.com
070-665 42 29

Elisabeth Wendels
ledamot 
elisabeth@wendels.net
070-565 60 57

Wafaa Folkesson
suppleant 
wafaa.folkesson@gmail.com 
070-421 47 16

Jan-Eric Magnusson
kassör 
janeric.magnusson@tele2.se
 073- 376 38 94

Urban Johansson
ledamot 
urban1j@gmail.com
070-365 56 30

Dag Linghoff
suppleant 
dag.linghoff@telia.com
070-206 84 02

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 ändrade uppgifter som efter-
frågas till på blanketten ovan till vår medlemsansvariga Wafaa Folkesson på wafaa.folkesson@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!

Peter Raidla
vice ordf 
peterraidla@hotmail.com
070-712 49 93

Betala enkelt med Swish


