
Vassbäcks badförening
Vassbäcks Badförening är en ideell förening 
som skall främja bad- och strandliv i Vass-
bäcksviken.

Badföreningen sköter om badstranden, bad-
piren, alla badbryggor, badflottar och tram-
polinen. Föreningen tillhandahåller bänkarna 
på badberget samt räddningsutrustning och 
skötselredskap. Vi har satt en Hjärtstartare 
uppe på bastubyggnaden. För sophämt-
ningen och toaletterna 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

Utsikten på 1930-talet mot Rietz gamla hus uppe på Åsa Höjdvägen 26 och ned mot viken 
i Vassbäck

Historiska berättelser från 
sommargäster som blivit 
permanentboende se sid. 13-16

Bouletävlingen - ett av  
många arrangemang som 
kunde genomföras se sid. 8

Viktiga datum 2021
Titta på anslagstavlan då och då
för mer information!

11 april kl. 10:30 Vårstädning och
 bryggiläggning
27 juni kl. 12:00 Årsmöte vid badplatsen 
21 juli kl. 09:00 OBS! Golf, Vassbäcks Open
22 juli kl. 14:00 OBS! Bouleturnering 
23 juli kl. 14:00 Livräddning, hjärt-lung- 
 räddning, simprov
24 juli kl. 17:00 Strandfest 
 Om Covidläget medger 
19 sept kl. 10:30 Höstarbetsdag vid stranden 
31 dec kl. 13.00 Nyårsgrillning vid stranden
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Ibland är det si och ibland är det lika 
dant...
Lite så tycker jag livet blivit nu under 
året med pandemi, då vi bland annat 
inte kunnat träffa nära och kära, som 
vi gjort förut. Relationerna går på låg-
varv och avståndet mellan oss har ökat 
på många plan. Jag upplever mig ändå 
mycket privilegierad, som bor relativt 
glest och så nära naturen och har kun-
nat komma ut och promenera utan 
några problem. Att hålla avstånd har 
heller inte varit någon större match, 
även om sommarens anstormning av 
hemestrande svenskar tidvis gjorde det 
ganska trångt på badbryggan i Vass-
bäck. Jag skall inte utveckla detta med 
pandemin vidare, utan bara hoppas att 
vi skall få en mer normal sommar 2021. 
När detta skrivs är det fortfarande gan-
ZRH�T�YR[��TLU�KL[�SQ\ZUHY�Wr�ÅLYH�Zp[[�
just nu. Dagarna blir längre och myn-
digheterna börjar komma igång med 
den efterlängtade vaccineringen, så 
coronamörkret förhoppningsvis också 
ebbar ut till sommaren.
Jag tycker i alla fall att det var trev-
ligt att vår badplats var så uppskattad 
i somras och att den höll för den ex-
traordinära påfrestningen. Jag vill spe-
ciellt visa min uppskattning över det 
jobb som våra strandvärdar gjorde på 
TVYNUHYUH�� PUUHU� KL� ÅLZ[H� H]� LY� LUZ�
hunnit komma till badplatsen. De 
sopade bryggorna, tog bort tång vid 
barnbadplatsen, gjorde rent toaletten 
och plockade upp alla ”kvarglömda” 
ZU\ZWrZHY�VJO�ÄTWHY�� M�Y� H[[� PU[L� [HSH�
om att de tog bort all den skit som vi-
kens många kanadagäss lämnade på 
vår strand varje morgon i, efter att de 
avslutat sin nattvila där. Strandvärdar-
na gjorde verkligen, precis som alla 
arbetsamma medlemmar, som håller 
badplatsen hel och igång, ett stort jobb 
i det tysta. Utan dessa krafter skulle vi 
PU[L�OH�LU�Zr�ÄU�IHKWSH[Z�ZVT�]P�OHY��
För att upplysa de mer långväga besö-
kare om vilka som betalar för och skö-
ter badplatsen i Vassbäck, så kommer 
vi att sätta upp två nya informations-
skyltar vid badvägen till våren.
I detta nummer av vårt blad börjar vi 
med den ny ”artikelserie”, som handlar 
om en del av alla dem, som var i Vass-
bäck på somrarna som barn och som 
U\� Å`[[H[� OP[� VJO� IVY� OpY� WLYTHULU[��

Det rör sig om över 30, så vi delar upp 
KL�ILYp[[LSZLYUH�TLSSHU�ÅLYH�U\TTLY�
av bladet.
Vi har också ett inslag om att vår ten-
nisklubb gärna tar emot nya medlem-
mar och at de också har vissa planer på 
att omvandla en av tennisbanorna till 
padelbanor, om det anmäler sig några 
nya krafter till föreningen. Det låter jät-
tespännande. Hoppas att några som 
läser detta tar chansen
En annan fråga som varit aktuell under 
året är om det skall sättas upp belys-
ning utefter badvägen eller ej. Frågan 
aktualiserades i en motion vid fören-
ingens årsmöte 2020 och badförening-
ens styrelse beslöt efter det att skicka 
ut en rådgivande enkät till våra med-
lemmar. Där blev utslaget ett klart nej, 
även om det var ganska jämt. Vi har 
tidigare satt upp belysningar på våra 
båtbryggor för att avskräcka båt- och 
motorstölder, vilket haft en mycket 
positiv effekt, men den nu aktuelle be-
lysningen har ju inte ett sådant syfte.  
1HN�OHY� YLÅLR[LYH[� SP[L��]LY�KL[[H�TLK�
att belysa nya områden och blivit mer 
negativ till det. Visst är det mysigt och 
det känns nog lite tryggare med lam-
por som lyser upp nattmörkret, men 
det har också lett till ljusföroreningar. 
Naturvårdsverket har i en undersök-
ning konstaterat att ”exponeringen av 
HY[PÄJPLSS[� SQ\Z� ]PK� R\Z[LY� VJO� Z[YpUKLY�
bör minimeras eftersom dessa miljöer 
”fortplantar” ljuset i landskapet och 
över vattnet. Eftersom 2/3 av alla djur 
är nattaktiva innebär de ökande ljus-
föroreningarna också ett allt större hot 
mot växter och djur. Detta har lett till 
att jag själv nu anser att vi skall avstå 
från att sätta upp ytterligare lampor vid 
vår badplats.
Vi har när detta skrivs, inte drabbats 
av några större skador på våra anlägg-
ningar vid badplatsen. Det är dock 
fortfarande is på havet. Historiskt har 
isen varit lite farlig för våra stolpar och 
bryggor om det blåst up vid islossning-
en. Vi får hoppas att det inte är ett så-
dant år i år. Vi blev tyvärr av med vår 
IHYUÅV[[L� P� LU� Z[VYT� P� ZVTYHZ�� ]HYM�Y�
vi skaffat en ny och bättre sådan un-
der hösten. Vi ser fram emot att kunna 
montera den innan badsäsongen i år. 
Det är tack vare våra medlemmars ge-
nerösa support och visst stöd från kom-

munen som vi har en god ekonomi, så 
vi hittills kunnat ersätta sådant som 
gått sönder och också utveckla bad-
platsen.
Vi lyckades trots pandemin genomföra 
KL� ÅLZ[H� H]� ]rYH� WSHULYHKL� HR[P]P[L-
ter med stort deltagande under Vass-
bäcksveckan förra året. Det var bara 
strandfesten, som brukar ha över 200 
deltagare, som vi tvingades ställa in. 
Vaccineringen har nyss dragit igång i 
Sverige. Vi hoppas att den skall rulla på 
enligt plan så alla över 18 år är vac-
cinerade till midsommar. Då vi kan ta 
upp traditionen med strandfest i juli i 
år igen. Vi jobbar på det och en truba-
dur är redan bokad
Just nu är det fortfarande vinterväder i 
Vassbäck, vilket har varit riktigt trevligt. 
Jag ser dock fram emot sol och värme 
och att åter få se naturens vackra vår- 
och sommarfärger. Jag tror att vi alla 
längtar efter en massa saker efter det 
senaste årets extraordinära liv. Många 
kanske längtar efter att åka till sydli-
gare länder, men för mig har det inte så 
stor prioritet just nu som att träffa och 
krama barn, barnbarn och alla vänner 
och umgås nära som på ”den gamla 
goda tiden”.
Jag hoppas därför att den påbörjade 
vaccineringen skall ha förväntad posi-
tiv effekt, så 2021 kan bli ett mer nor-
malt år än året som gick.
1HN�OVWWHZ�H[[�]P�ZRHSS� Mr�LU�YPR[PN[�ÄU�
och trevlig sommarperiod i Vassbäck i 
år. Kom till våra aktiviteter och lär kän-
UH� ÅLY� VJO� OH� YVSPN[� [PSSZHTTHUZ� VJO�
kom ihåg: En främling är en vän som 
du ännu inte lärt känna.

Funderingar i Vassbäck -  Vår plats på jorden

Calle Hagman 
Ordförande i Vassbäcks Badförening



När kom du till Vassbäck första gången och 
vad var det som drog dig hit? 
1982 när Elisabeth, min underbara hustru 
Beppe och jag fann varandra och året därpå 
gifte oss. Då på Höjdvägen där Beppe ägde 
huset tillsammans med kusinen Håkan.

Vem är Nils Wendels, ålder och yrke?
Nu 75 år fyllda, född i Örgryte, uppväxt i 
Boden, Växjö / Styrsö Bratten och har sedan 
1968 bott i Göteborg. Numera permanent-
boende i Åsa. Har sedan ungdomsåren ar-
IL[H[�TLK�THYRUHKZ\[]LJRSPUN� P� ÅLYH�VSPRH�
affärsområden inklusive 20 år på AB Volvo 
och Volvo Cars.

Du är en engagerad person och vurmar för 
föreningslivet. Vilka föreningar i Vassbäck 
har du varit delaktig i och på vilket sätt? 
Badföreningen har vi alltid engagerat oss i. 
Jag var med i Bastuprojektets projektgrupp 
och var kassör och info-ansvarig under de 
första 6 åren.
Var också ansvarig för VA-utbyggnaden och 
föreslog bastuns utbyggnad. Tennisförening-
en några år, Brygga 2 först och ordförande 
där och numera medlem i Brygga 1.
När vi köpt Solvik av Hofbergs 1984 blev 
vi också medlemmar i Vassbäcks Vägfören-
ing och blev där en del av styrelsen 1987 
- 2018.

Nils Wendels och båtar och båtliv, vad har 
du att berätta?
Jag växte upp med segling och hade segel-
båt fram till 1988 då vi växlade över till en 
motorbåt för familjen samtidigt med att vi 
startade eget företag.
Krönte motorbåtsintresset med att initiera 
och patentera ZIPWAKE helautomatiska 
trimsystem för just Motorbåtar från 5 meter 
och uppåt. 

Du och Beppe är engagerade i Sjögärde 

Golfklubb. Hur går det med golfen?
 Hela familjen gick med i Sjögärde GK från 
starten 1990. Under 15 år var jag ordförande 
i marknadskommittén, parallellt som Elisa-
beth var styrelseledamot.
Under 2020 har vi dock inte slitit på banan 
pga. sjukdom, men Nu blir det desto mer 
igen så snart vi blivit Covid-vaccinerade.

Göta Par Bricole måste nämnas med några 
ord. Vad betyder det för dig?
För att väga upp mitt starka tekniska intresse 
ÄJR�QHN�[HJR�]HYL�.\UUHY�/VMILYN��� ���\WW�
ögonen för min teater- och Bellmanådra.
Sedan 1986 har jag löpande innehaft många 
olika befattningar och är fortfarande ”i drift”. 
Men 2022 tvingas jag pensionera mig som 
”tjänsteman” av åldersskäl.
 Göta PB är ett otroligt trevligt Ordens-
sällskap som hyllar sång, musik, talekonst, 
teater och ceremoniel i en sann Bellmansk 
1700-talsanda.

Ni har ett fantastiskt vackert hus i Vassbäck. 
När byggde ni det?    
Vi rev det gamla från 1940-talet år 2010, 

Å`[[HKL�PU������VJO�]HY�UpZ[HU�MpYKPNH������
och det är fortfarande i utveckling. Som 
”fastighetsskötare” har man alltid något att 
göra.

Vad anser du är det finaste med just Vass-
bäck? 
Vassbäck är ett paradis på jordens yta! Här 
ÄUUZ�KL[�IpZ[H�H]�Zr�T`JRL[�VJO�MYHTM�Y�HSS[�
hav med bad och massor med älskvärda 
människor.

Vi brukar fråga vassbäcksklipporna om det 
är något som vi som förening eller som bo-
ende i Vassbäck kan eller borde utveckla in-
för framtiden. Vad skulle i så fall du föreslå 
och varför?
Är tacksam över LIVET och att få vara med 
och göra en insats för vår gemensamma 
framtid, förverkliga drömmarna om ett än 
mer inkluderande Vassbäck. Som ordföran-
de i Badföreningens valberedning vill jag 
�UZRH�H[[� ÅLY�OLS[� MYP]PSSPN[� ]PSSL� HUTpSH� ZP[[�
intresse för styrelseplatser och arbetsinsatser.
Att vi löpande fyller på med YNGRE förmå-
gor till styrelsearbete i alla våra föreningar 
och låter pensionärerna dra sig tillbaka. 
Sist men kanske överst på önskelistan står 
nu; Muddring av området norr om Brygga 
1 längre in i viken och samtidigt byta både 
IY`NNH���VJO���[PSS�Å`[IY`NNVY�
Därmed kommer en MINDRE areal av viken 
tas upp av bryggor och längre ifrån badom-
rådet. Säkrare och bättre för oss alla.
1HN� OHY� ÅLY� �UZRLTrS�� ISHUK� HUUH[� ]PSS� QHN�
göra FASTA Bänkar som ”utsiktsplatser” på 
berget riktade med utsikten ut mot havet.

;HJR� M�Y� H[[� ]P� ÄJR�WYH[H�TLK�KPN�5PSZ� VJO�
åter, grattis till välförtjänt utmärkelse.

Torbjörn Sund
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Vassbäcksklippan 2020 - Nils Wendels

unigraphics.se

unigraphics.se

Så skall mopederna parkeras.

Vi trycker
Vassbäcksbladet
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Om Vassbäcks Ängsväg - en ganska partisk betraktelse

Självklart är Vassbäcks ängsväg en idyll. I alla 
fall för oss som valt att bo där. För många är 
det den kortaste och mest välskyddade vä-
gen till och från badet. För de som råkar köra 
fel är det säkert bara en trist återvändsgränd. 
 
En solig vårdag 1982 rullade min Volvo 
Amazon för första gången upp längs Vass-
bäcks ängsväg. Jag var lite spänd eftersom 
KL[� ]HY� TPU� ÅPJR]pU�� )PYNP[[H�� VJO� OLUULZ�
pappa Gunnar Andersson som jag skulle 
hälsa på. Tomten som jag körde in på var 
stor och hade åtta gigantiska granar som do-
minerande inslag. Väl framme vid huset rik-
tades min uppmärksamhet mot en formida-
bel havsutsikt med badplats och båtbryggor 
i närfältet och en omtalad elgenerator i fjärr-
ran. Eftersom det var lite blåsigt kunde man 
se ”vita gäss” på vågtopparna men på Gun-
nars tomt var det fullständigt bleke i skydd 
av alla granar. 

I mitten av 40-talet, knappt 40 år före mitt 
inträde, hade Gunnar själv gjort sitt första 
besök i Åsa-Vassbäck. Hans ärende var när-
mast identiskt med mitt eftersom han skulle 
besöka fästmön Astrid Karlsson och hennes 
pappa Harry och (styv)mor som också hette 
(Z[YPK��TLU�RHSSHKLZ�VM[H�:VÄH��P�LU�SP[LU�Z[\N�
som idag har adressen Näsbergsvägen 110.  
Eftersom Gunnar var intresserad av fotogra-
fering och hade ett extraordinärt sinne för 
NVK�KVR\TLU[H[PVU�ÄUUZ�LU�HUZLUSPN�TpUNK�
MV[VU�MYrU�KLU�[PKLU�IL]HYHKL�P�ÄUH�WpYTHY��
Från bilderna kan man konstatera att mycket 
nu har förändrats. Sommarhusen var få och 
små men utbyggnaden tog snabbt fart. Vass-
bäcks ängsväg började bebyggas tidigt fem-
tital och bland pionjärerna fanns Astrid och 
Gunnar Andersson.

+Y�TTLU�VT�LU�LNLU�ZVTTHYZ[\NH�ÄJR�LU�
riktig ”kick-start” då Gunnar vann andra pris 
i ”Pressens Rundturs Lotteri” 1953. Enligt 
vinstbeviset, daterat 15 maj 1953, var priset 
en ”Vinterbonad sommarstuga” från Säv-
sjöhus till ett värde på ca 7500 kr där även 
ett kostnadsbidrag för köp av tomt ingick. 
Stugan bestod i princip av ett rum och kök 
med en total boyta på drygt 20 kvm. Nu fat-
[HKLZ�IHYH�LU�ÄU� [VT[�H[[� WSHJLYH�KLU� SPSSH�
stugan på. Inledningsvis riktades blickarna 
mot Kullavik. Efterhand tog dock längtan 
till Vassbäckområdet, och kanske närheten 
till Astrids far och mor på Näsbergvägen, 
överhanden.  Under sommaren 1953 kom 
så tillfället när markägaren Åke Karlsson 
annonserade möjlighet till förvärv av som-

marstugetomt i Vassbäck. Någon formell 
avstyckning av området hade ännu inte ge-
nomförts när Gunnar och Astrid beslutade 
köpa den anvisade tomten på sensommaren 
1953. Priset fastställdes till 4 kr/kvm. När 
den formella avstyckningen gjordes i april 
1954, visade det sig att den först anvisade 
tomten dels hade blivit något mindre och 
KLSZ� Å`[[H[Z� UrNV[� r[� UVYKVZ[��(USLKUPUNLU�
var troligen att man såg möjlighet att utöka 
antalet tomter längs ängsvägen. Eftersom 
Gunnar och Astrid redan på hösten 1953 
hunnit uppföra sin lilla sommarstuga, base-
rat på den preliminära tomtavstyckningen, 
blev husets placering med de nya avstyck-
ning väldigt nära tomtgränsen mot sydväst.

Som brukligt på den tiden byggdes huset 
med en källare. Förutom de hårt arbetande 
personerna på bilden nedan kan man också 
se den bördiga ängens alla jordlager. Man 
kan också notera att någon i bakgrunden 
börjat titta närmare på tomten som idag har 
adressen Vassbäcks ängsväg 14 och ägs av 
Olle Gustavsson. Vem som initialt köpte 
tomten är vi inte säkra på men i den första 
stugan, byggd 1954, huserade familjen Bex-
ander. Vid den tiden fanns givetvis ingen väg 
fram till tomten. Framkörningen till husen 
gick över ängen som nu utgör tomterna för 
övriga fastigheter på ängsvägen. Det fanns 
heller inga träd eller buskar som skyddade 
mot de salta vindarna.

Troligen rådde ett visst lugn på ängsvägen i 
mitten av 50-talet. Visserligen fanns tre sö-

ner Bexander och även familjen Andersson 
blev större. Det dröjde dock några år innan 
övriga tomter på ängsvägen blev bebyggda. 
Ursprungligen fanns bara fastigheter på ena 
sidan av ängsvägen där övriga hus uppför-
des mellan 1958–1965. Numera räknar vi 
givetvis också in de två fastigheter som lig-
ger på andra sidan vägen. Det första huset, 
Ängsvägen 1 (eller Svartnäsvägen 17), ver-
kar ha byggts år 1966 medan vårt senaste 
[PSSZRV[[�r[LYÄUUZ�Wr�fUNZ]pNLU���KpY�O\ZL[�
stod klart 2020. 

<UKLY� ���[HSL[� ZRLKKL� Zr� KLU� Z[VYH� PUÅ`[[-
ningen som på så många sätt satt sin posi-
tiva prägel på vår kära Ängsväg. Allt började 
1963/64 när Henry och Margareta Johans-
son från Hyssna köpte det då helt nybyggda 
huset på Ängsvägen 4. Det fortsatte 1965 
med att Elisabet och Rolf Essunger köpte 
det likaledes nybyggda huset som då stod 
klart på Ängsvägen 2. Troligen var det ett 
mycket bra köp eftersom det något år senare 
lockade även Rolfs bror Gunnar med hustru 
Birgitta samt Rolfs syster Birgit med maken 
Ragnar Erlandsson till att köpa fastigheterna 
på Ängsvägen 6 och 10. Troligen infann sig 
U\�LU�OLS[�U`�HR[P]P[L[ZUP]r�Kr�KLUUH�PUÅ`[[-
ning också innebar en trefaldig ökning av 
antalet barn genom tillskottet av kusinerna 
Essunger/Erlandsson och syskonen Johans-
son. Bilden visar en samling glada grabbar 
som på 70-talet verkar ha vunnit något eller 
så är det möjligen en reklamkupp iscensatt 
av den ”anonyme” mannen i keps och sol-
brillor, Ragnar Erlandsson.

Det prydliga grävarbetet gjordes för hand 
sensommaren 1953. Från vänster Astrid An-
dersson, Harry Karlsson, Gunnar Andersson 
och Astrid (Sofia) Karlsson. I bakgrunden 
syns viss aktivitet också på det som 1954 
blev Bexanders tomt och som idag ägs av 
Olle Gustavsson

Familjen Bexander flyttade in på Vassbäcks 
ängsväg 14 under 1954. Här ses Lilly, Kjell, 
Robert, Kent och Nils framför sin första stu-
ga. Lilly och Nils byggde ut stugan och blev 
så småningom en av de första permanentbo-
ende i området. I början av 90-talet köptes 
fastigheten av Olle Gustavsson.
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Självklart ryktes även Gunnar och Astrid på 
Ängsvägen 12 med i ut- och ombyggnadsi-
vern. Den första stugan var på ca 20 kvm 
och med två döttrar blev den alltmer trång. 
1968 beviljades bygglov för ett tillbygge 
som både innefattade hus och källare. Hu-
set, som i princip är sig likt än idag, utökades 
till knappt 70 kvm med tre sovrum, ett större 
vardagsrum, kök samt en liten inbyggd altan. 
En lustighet, på gränsen till turistattraktion, 
är att det lilla ursprungliga Sävsjöstugan, lot-
[LYP]PUZ[LU�� MVY[MHYHUKL� ÄUUZ� R]HY� PU\UKLY�
om- och tillbyggnaden. En positiv följd av 
tillbygget, som gick mot nordost, blev att 
stugan därmed hamnade mitt på tomten vil-
ket säkert gladde Gunnar som förutom sitt 
ordningssinne också var en stor förespråkare 
för symmetri.

,U�HUUHU�LMMLR[�H]�PUÅ`[[UPUNLU�Wr�����VJO�
���[HSL[�ÄUULY�THU�P�H[[�fUNZ]pNLU�ISL]�HSS[�
mer representerad i Vassbäcks olika fören-
ingar som t ex väg-, bad- och bryggförening-
en. Svärfar Gunnar var en mycket engagerad 
”föreningsmänniska” och med sin starka 
känsla för ordning och dokumentation pas-
sade rollerna som sekreterare alternativt kas-
sör alltid bäst. I Gunnars efterlämnade arkiv 
ÄUUZ� KpYM�Y� ]pS� KVR\TLU[LYH[� ]PSRH� ZVT�
innehaft olika roller i Vassbäcks olika för-
eningar. Nils Bexander, som var entusiastisk 
ÄZRHYL�� ]HY� NP]L[]PZ� VYKM�YHUKL� M�Y� )Y`NNH�
1 och Gunnar Essunger axlade rollen som 
ordförande i Badföreningen. Flera andra har 
också engagerat sig i Vassbäcks olika fören-
ingar genom åren. 

Även om aktiviteten på Ängsvägen var stor 
under de följande åren med många barn 
och ungdomar, kryddat med mycket jobb 
med hus och trädgårdar, så verkar läget ha 
varit tämligen stabilt under nästan 15 år när 
jag för första gången rullade in på Vassbäcks 
ängsväg 12. I slutet av 1985 lades emeller-
tid fastigheten på Ängsvägen 8, till dess ägd 
av familjen Sibeck, ut till försäljning. Bland 
spekulanterna fanns ett par från Östersund 
som ville ha en sommarvistelse närmare 
barn och barnbarn i Göteborgstrakten. Efter-
som Karin och Ralph Gilljam var väl bekanta 
TLK�gZH�NLUVT�ÅLYH�ILZ�R�Wr�gZH�JHTWPUN�

och släktingar som besökt Östersunds som-
markollo i Krokvik så var man på hugget när 
möjlighet till sommarhus i Vassbäck öppna-
des. Dessutom hade man sonen Thomas på 
plats i närfältet som möjliggjorde en snabb 
insats. I december 1985 blev familjen Gill-
jam en del av ”vi på ängsvägen” och med ti-
den tog Thomas och Marita Gilljam helt över 
fastigheten tillsammans med sina fyra barn. 

Under 1987 bytte fastigheten på Svartnäsvä-
gen 17 ägare. In på banan kom Dan Persson 
som tidigare mest skådat Vassbäcks skönhet 
genom bilfönstret i samband med arbets-
\WWKYHN� P� Zr]pS�-YPSSLZrZ� ZVT�gZH��6MÄJPLSS�
adress för Dans fastighet är givetvis Svart-
näsvägen men hans garage ligger minst 40 
meter upp på ängsvägen så även Dan får 
ÄUUH�ZPN�P�H[[�]HYH�LU�KLS�H]�]rY�NLTLUZRHW��
Vidare har ett helt nytt hus, byggt av Leif An-
dersson, tillkommit under 2020 med adress 
Vassbäcks ängsväg 3 efter en avstyckning av 
tomten på Svartnäsvägen 15 som Leifs för-
äldrar köpte av sin kusin 1978. Detta måste 
då, rent logiskt, innebära att Dans ”Villa 
Västerhav” faktiskt också har adressen Vass-
bäcks ängsväg 1.

En annan viktig händelse skedde redan 
1990. Svärfar Gunnars goda grannar från 
1954, Lilly och Nils Bexander, hade båda 
gått bort och de tre sönerna valde att sälja 
MHZ[PNOL[LU���2�WHYLU�VJO�]rY�U`H�ÄUH�NYHU-
ne blev Olle Gustavsson, ursprungligen från 
Varberg och tidigare boende norr om Göte-
borg. Det visade sig givetvis att även Olle 
hade anknytning till Åsa och Vassbäck och 
ZrN�VTYrKL[�ZVT�LU�T`JRL[�ÄU�WSH[Z�H[[�IV�
på. Olle har tillbringat sina barn- och ung-
KVTZZVTYHY� P� gZH� VJO� OHY� LU� OLS� KLS� ÄUH�
Åsa- och Vassbäckshistorier att bjuda på 
inte minst från dansbanan som tidigare låg 
i södra Åsa. 

Under 80- och 90-talet ”drabbades” Vass-
bäcks ängsväg av en ny invasion. Barnbar-
nen gjorde entré. Återigen fylldes tomterna 
med mycket lek, skratt samt en del gråt. En 
frekvent använd samlingsplats för lekar var 
Erlandssons tomt, återigen med Ragnar som 
lekledare och deltagare. 

+L[�ÄUUZ�NP]L[]PZ�TrUNH�NVKH�TPUULU�VJO�
historier att berätta från Vassbäck och Ängs-
vägen. En traumatisk händelse för oss, och 
säkert även för våra kära grannar Olle och 
Ragnar, var när stormen Gudrun drog in i ja-
nuari 2005. De åtta granar som Gunnar och 
Astrid planterat symmetriskt på tomten på 
50-talet hade då växt och blivit gigantiska. I 
stormen föll tre av dem varav två på den el-
ledning som då gick mellan Olles och Gun-
nars tomter. När stormen bedarrat ringde 
Ragnar och berättade vad som hänt. Vi åkte 
ner till Vassbäck utrustade med de sågar vi 
hade tillgängliga vilket betydde en handsåg 
och en liten elektrisk motorsåg. Vid ankomst 
insåg vi omgående att vi inte skulle räcka 
till. Som genom ett under uppenbarade sig 
Bengt Gullberg med traktor och dessutom 
två för oss än idag helt okända personer med 
riktiga motorsågar. De hjälpte oss att ta bort 
granar från elledningen och såga upp dem. 
:VT�[HJR�ÄJR�KL�]LK�TLK�ZPN�OLT��=PK�KH-
gens slut stod vi med en hel tomt fylld med 
grangrenar som var för sig var lika stora som 
ett mindre träd. Det tog hela våren att göra 
[YpKNrYKLU�¹NYHUMYP¹��+LZZ\[VT�Y�R�KL�ÅLZ[H�
av nyponbuskarna och plötsligt hade den 
användbara tomtytan fördubblats.

Så vad blev då resultatet efter min första dag 
i Vassbäck för nästan 40 år sedan. Birgitta 
tyckte att jag kunde bli kvar, trots att jag är 
en utböling, och våra tre döttrar är lika för-
tjusta i Vassbäck och Ängsvägen som vi är. 
Även i vår familj är en ny generation på väg. 
Gunnars och Astrids barnbarnsbarn kommer 
att springa på tomten sommaren 2021. Det 
gamla huset från 1953, tillbyggt 1968, börjar 
dock att kräva omfattande renoveringsinsat-
ser. Familjerådet beslutade att under 2021 
riva det gamla huset och bygga nytt. Om 
bygglov erhålles lär vi fortsättningsvis bo-
sätta oss permanent på Ängsvägen. Om vi 
dessutom får lov att bygga ett garage kom-
TLY�VJRZr�TPU�NHTSH�=VS]V�(THaVU�Mr�Å`[[H�
med och fortsatt få sin välförtjänta omvård-
nad.

Jan Johansson – text och reportage
med stor hjälp av goda grannar

På 90-talet tog en ny generation över lekut-
rymmet hos Ragnar. Här finns piraterna An-
nika, Aron och Arvid (Gilljam), Elisabeth och 
Didrik (Svendsen), Sandra och Elin (Johans-
son), Hampus och Simon (Essunger) och en 
anonym deltagare som gömmer sig bakom 
Elisabeth.

Svärfar Gunnar i sin mest använda munde-
ring, den blå arbetsoverallen. Här skördas 
det bigarråer. Notera att de två (av totalt 
8) granarna som planterades på 50-talet nu 
vuxit sig kämpahöga. Tre av dem fälldes av 
stormen Gudrun 2005, resten passade vi på 
att ta ner samtidigt.

En glad samling grabbar från början av 
70-talet som verkar fira en seger. Gängle-
daren, Ragnar, håller sig i bakgrunden men 
har försett alla andra i T-shirts med texten 
”TIMEX FAN CLUB TEAM”. Gänget består 
från vänster till höger av Christer Hogstrand, 
Lars Johansson, Per-Anders Johansson, Pon-
tus Wolke, Ragnar Erlandsson, Erik Essunger 
och Stefan Essunger.
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Vassbäcksborna hjälps åt med att ta in våra värdefulla bryggor, bänkar och stegar innan stormarna och vinterns is drar in. Samarbete i lyft 
och bärande insatser görs av medlemmarna. Då smakar det gott med en korv att tugga på efteråt. 

Höststädning

Hjärt- och lungräddningen
Vi står i tacksamhetsskuld till Peter Persson som även i år ställde upp med att lära ut hjärt- 
och lungräddning vid boulebanan. Utbildningen är livsviktig och tyvärr nödvändig. 

23 juli kl 14:00
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Kompisfotbollen

Bad/simdagen
Fredagen i Vassbäcksveckan bjöd som vanligt på bad- och Livräddaraktiviteter. Även i år var vår egen Nils Wendels där för att ge lektioner 
i livräddning i vatten. Guanitza Diaz var också med och instruerade och ytterligare lärdomar var att försök stanna kvar på land och gör 
räddningen därifrån. 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.

Det roligaste som finns på sommaren är väl ändå att få spela fotboll på Kuggavikens härliga plan. Där samlas man några veckor under som-
maren, på måndagar med start 18.00. Tanken är att pojkar och flickor från hela halvön skall få lira tillsammans. Resultat är helt underordnat 
och alla får vara med och det brukar bli jämna lag och matcher. Boll, västar och tränare finns på plats, vanligen Ulf Johansson eller Jonas 
Svefors. Kolla efter anslag när det börjar. På bilden syns spelare och ledare som njöt i solskenet.

23 juli kl 14:00

28 juni kl 18:00
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Boule- och tävlingssugna deltagare samlades åter för att boula hem den gigantiskt stora pokalen. Vädret var som alltid på sitt bästa humör. 

Vinnarna Peter Raidla och Christian Ekström, även kallade Hattifnat-
tarna, lyfter stolt pokalen efter sin vinst.

Tack för god match, finalparen Peter och Christian gratuleras av 
Jonny och Jonna.

Där boulebanan är idag, gungade Bittan 
Ljungqvist förr.

Affa och Jonny följer Anders Härdners kast, som troligen blev rätt bra.Jonna Ekström i full koncentration laddar för en plats nära lillen.

Boulen 22 juli kl 14:00
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Vassbäcks GoIf Open

Magnus Svahlin, Robert Blomén, Marie Svensson, Anita Svensson

Mattias Zifferstedt, Tommy Ljungqvist, Jonas Svefors, Tommy Nilsson

Filip Andreasson, Karin Malm, Ingvar Johansson, Jan-Åke Svahlin Leif Ohlsson, Lennart Karlsson, Torbjörn Sund, Sonny Isaksson

Yvonne Wallin, Benny Nilsson, Glenn Magnusson, Björne Jarlengrip

Lennart Andrén, Carina Andreasson, Mattias Svahlin, Mikael Svensson 

I strålande väder avgjordes årets 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. Tävlingen är ett trevligt sätt att utmana sig själv, lära känna nya männ-
iskor och de flesta kommer hem med något trevligt, vanligen drickbart, från det rikliga prisbordet, eftersom deltagarna också frikostigt 
bidrar till detsamma. I år visade det sig att ålder var inget handicap.

21 juli kl 09:00



Mikael Virtala, Anders Härdner, Kenneth Andreasson

Magnus Svahlin vann Lokets specialpris för sin eagle på hål 16. Vassbäck Golf Opens ständige sekreterare, Bo Hjalmarsson, gör ett 
fantastiskt jobb och hann inte spela själv i år.

Vinnare i årets tävling blev Lennart Karlsson och Leif ”Loket” Ohls-
son. Gammal är äldst-och bäst.

Yvonne Wallin var närmast mittlinjen på hål 11 och Hans Ulfheden 
kom närmast hål på 6:an

Calle Hagman, Lennart Stensson, Lasse Johansson, Hans Ulfheden

10
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Yogan
Vi yogar några dagar under några sommarveckor på morgonen om vädret tillåter. Man tar med sig en matta och Ingela visar hur man 
skall göra. Sedan är det bara att följa med till härlig musik och utmanande övningar. Hundar, katter, solhälsningar är uttryck man för 
höra och alla kan vara med. OBS! Ingela kan inte leda yogan 2021. Förslag mottages på annan instruktör, annars måste det ställas in.

Ingela visar hur man ställer upp i den statiska magövningen

Yogautövarna i full koncentration, några lite avslappnade. Inte många har så fin utsikt som våra yogautövare.

Ena handen vid foten och den andra pekar mot skyn.

Vassbäcks badförening är vad vi vet rätt unika med att låta unga strandvärdar göra badplat-
ZLU�ÄU�

Strandvärdar 2021 blir två raska gossar, Samuel Johansson och Oskar Hagman som kommer 
H[[�OQpSWH�[PSS�H[[�OrSSH�IHKWSH[ZLU�YLU�VJO�ÄU���]LJRVY�LM[LY�TPKZVTTHY�

(YIL[Z\WWNPM[LY�pY�KLZHTTH�ZVT�[PKPNHYL�rY��OrSSH�YLU[�MYrU�ZRYpW��NSHZ�VJO�ÄTWHY�PUVT�
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 
KHNHY�ÅHNNHY�]P��:L�[PSS�VYKUPUNLU�P�HSSTpUOL[�[PSS�L_LTWLS�]HK�H]ZLY 
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 strandtröjor.

Vassbäcks strandvärdar för sommaren 2021



Hej alla tennisälskare!
Vi kommer att öppna vår tennisbana på Bollebygdsvägen den 8:e
PDM�NO���������9L�VNXOOH�YHUNOLJHQ�YLOMD�VH�ÀHUD�PHGOHPPDU�RFK 
även nya personer som är villiga att engagera sig mer kring
YnU�I|UHQLQJ�.97.��.XJJDYLNHQV�RFK�9DVVElFNV�7HQQLVNOXEE��

'HW�¿QQV�JRGD�P|MOLJKHWHU�DWW�J|UD�EDQDQ�ElWWUH�PHG�JDQVND
HQNOD�nWJlUGHU�PHQ�Gn�NUlYV�GHW�ÀHU�DNWLYD�PHGOHPPDU�Gn
GHWWD�lQGn�NRVWDU�HQ�GHO�SHQJDU�RFK�DUEHWH�

Vi tittar även på om vi kan etablera en Padel-bana på den ena 
WHQQLVEDQDQ��'HW�YHUNDU�¿QQDV�HWW�VWRUW�LQWUHVVH�I|U�GHWWD�PHQ 
Gn�EHK|YV�GHW�HWW�EHW\GOLJW�VW|UUH�HQJDJHPDQJ�I|U�DWW�YL�VND 
NXQQD�XWYHFNOD�GHWWD�LQRP�UDPHQ�I|U�QXYDUDQGH�I|UHQLQJ�

9L�WDU�WDFNVDPW�HPRW�SHUVRQHU�VRP�YLOO�HQJDJHUD�VLJ�L�IUnJDQ 
RFK�JLYHWYLV�RFNVn�ÀHUD�PHGOHPPDU�

)UnJDQ�NRPPHU�JLYHWYLV�DWW�WDV�XSS�Sn�nUVP|WHW�RFK 
GLVNXWHUDV�Vn�DOOD�KDU�P|MOLJKHW�DWW�SnYHUND�RFK�VlJD�RP 
det är önskvärt eller ej.

(Q�NRPELQDWLRQ�DY�7HQQLV�RFK�3DGHO�VNXOOH�NXQQD�O\IWD 
.97.�WLOO�Q\D�K|MGHU�YLONHW�YRUH�IDQWDVWLVNW�

Kontakta gärna Mats Hammarqvist
i styrelsen vid intresse
matshammarqvist@hotmail.com
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Medlemmarna röstade ner förslaget att 
belysa vägen till stranden i en omröstning.



1948–49 hyrde min mamma ett hus som låg 
ca 150 meter söder om viadukten till Landa. 
Jag var då 6–7 år. 1953 var vi tillbaka i Åsa 
men då i Kuggaviken där mamma hyrde ett 
hus tillhörande Sven Bergqvist, vid dansba-
nan. Mamma träffade därefter en ny man, 
Uno Bergqvist, som hade hus på Höjdvägen. 
Där var jag några somrar då jag var 11–17 
år.

4P[[LTV[�Wr�/�QK]pNLU�IVKKL�LU�ÅPJRH�ZVT�
heter Ingela. Vi blev kompisar och är det 
fortfarande. Hon köpte 1989 ett hus på Lan-
na Strandväg. Jag och min man Hans hade 
ett fritidshus i Karl Gustav och passerade ofta 
Ingela och tittade in.

1997 ville en ung familj köpa vårt hus i stan 
och eftersom vårt yngsta barn snart skulle 
Å`[[H� \[� VJO� ]P� ]PSSL� SpTUH� .�[LIVYN�� Zr�
sålde vi huset. En dag när vi hälsade på Ing-
ela tog vi en promenad förbi vårt nuvarande 
hus, träffade vi på ägaren. Det blev en affär 
VJO�]P�Å`[[HKL� PU� P� H\N\Z[P� �  ���=P� [`JRLY�
Vassbäck är ett lugnt område, inte för långt 
från Göteborg, nära till bad och bra grannar.

1953 köpte mina föräldrar fastigheten Rävs-
näs 1:12 som sommarbostad och jag var då 
13 är. Våren 1964 skaffade vi en träbåt som 
placerades vid en sten nedanför Olsäter vid 
Svartnäsvägen, efter kontakt med markäga-
YLU�gRL�2HYSZZVU��� ���ÄJR�]P�WSH[Z�]PK�Ir[-
bryggan. Det har sedan dess varit underbara 
[PKLY�TLK�ILZ�R�\[L�]PK��HYUH�M�Y�ÄZRL�VJO�
bad med båten.

1960 borrade vi en djupbrunn på tom-
ten och föräldrarna köpte granntomten vid 
Lanna Strandväg 10, som senare bebyggdes 
med ett sommarhus som min Per bror nytt-
jade.

1970 övertog jag fastigheten av mina föräld-
rar, men då jag arbetade i Stockholm var det 
mest föräldrarna som var där.

I maj 1976 gick jag med min större båt, Hög-
sjöbåten, från Stockholm, genom Göta kanal 
och ända ner till Vassbäck. Markägaren Åke 
Karlsson gav mig tillstånd att lägga båten vid 
en sten utanför bad- och båtbryggan.

,M[LY�UrNYH�[\YLY�ÄJR�]PK�KL�Wr�;YLZ[\NL]pNLU�
och jag kommunalt vatten och avlopp. Då 
kunde jag påbörja min resa mot ombyggnad 
och permanentboende, som skedde 1981.

Då jag varit i Vassbäck sedan 1953 har jag 
sett förändringarna, där ängar har upplåtits 
för sommarhus, som sedan blivit perma-
nentboenden. Här är det mycket underbart 
att bo, med bra luft, goda grannar och trev-
ligt folk. Sedan 1963 har jag haft hundar och 
med dem blir det naturligt att vi kommer 
nära naturen och kan njuta av klimatet. Jag 
]PSS�PU[L�Å`[[H�OpYPMYrU�

13

Sommargäster som blivit permanentboende

Här på Lanna Strandväg bor vi idag

Huset på Höjdvägen.

Vassbäcksbladets redaktion har noterat att det är många som nu bosatt sig permanent i Vassbäck, en gång kom hit som sommargäster. Vi 
har valt ut några att svara på några frågor i detta nummer och vi gör det för att läsarna skall få höra lite historier från de som tagit steget 
men även få se på intressanta familjebilder. I nästa nummer presenteras några fler. 

Lillemor Ulfheden

Bengt Gullberg

Gullbergs hus.
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Denna stuga var en bland de första i Vassbäck.

I början av 1930-talet byggde Johan och 
Olga Holmgren ett litet hus här på vår tomt. 

Detta efter de under några år tältat här i vårt 
område. Det var vid denna tid inte många 
hus här i Vassbäck så de var ganska ensam-
ma. Olga Holmgren var en syster till min 
mormor och min mamma och hennes sys-
kon spenderade mycket tid här i Vassbäck 
under somrarna.

Själv kom jag hit till midsommar 1950, vid 
10 månaders ålder, då var min kusin Elisa-
beth Wendels en månad senare beredd att 
äntra den här världen. Elisabeth och jag var 
sedan under vår uppväxt här varje sommar 
tillsammans med Elisabeths mamma, min 
moster. Det har vi fortsatt med sedan dess, 
förutom att vi båda nu bor här året runt.

Då Olga blev äldre så köpte Elisabeth och 
jag stugan i Vassbäck. Min fru Madeleine 
kom hit med mig 1969, det år vi träffades, 
och barnen kom 1977 och 1982.

1984 ”separerade” jag och Elisabeth och 
OVU� Å`[[HKL� [PSS� :VS]PR� Wr� :]HY[UpZ]pNLU�
med sin Nils.

Värt att nämnas är att den separationen var 
av ett mycket lyckligt slag.

Här och nu byggde vi vårt första ”stora” hus 
på 60 km2 som då var byggnormen.

5pY�IHYULU�Å`[[H[� M�Y� H[[� Z[\KLYH�Wr� HUUHU�
ort och vatten och avlopp kommit hit upp till

Höjdvägen kände vi ett sug efter att lämna 
vårt hus i stan´ och satsa på ett lite större 
och bättre hus här i Åsa. Vi talade om detta 
under två års tid och ska sanningen fram 
var det min kära fru och våra barn som var 
mest pådrivande. Det kändes också skönt att 
”bara” ha ett hus och slippa underhåll och 
skötsel både i stan` och här i Åsa. Byggde 
vi, skulle vi ju få ett nytt och fräscht hus osv, 
osv - argumenten för var många. Jag hade 
trots detta många funderingar men lät mig 
själv övertalas och vårt hus var klart 2009 
och då hade vi invigningsfest lagom till jag 
VJO�4HKLSLPUL�ÄYHKL����rYPNH�M�KLSZLKHNHY�

([[�Å`[[H�]PZHKL�ZPN�]HYH�L[[�HSSKLSLZ�\[TpYR[�
bra beslut och vi mår mycket bra här på Åsa-
landet som våra barn fortfarande kallar det.

Vassbäck är ju en underbar plats på många 
sätt. Att ha ynnesten att få vara så nära na-
turen och se den skifta från de olika årsti-
derna är för oss lycka. Våren är nog trots allt 
favoriten då man följer naturens utveckling, 
ibland timme för timme (fåglarnas återkomst, 
växternas utveckling, solen i vår ”hörna”) ja 
vi kan räkan upp mycket. Klipporna och ha-
vet med dess skiftningar är ju förstås något 
oerhört viktigt för mig och för hela familjen.

När man vid något tillfälle varit borta från 
Vassbäck och återvänder slås jag alltid av 
tystnaden här.  Den upplever jag redan när 
jag kliver ur bilen och bär in bagaget. Det 
är nog så då många av våra vänner som är 
på besök har påpekat att de upplever det-
samma.

Allt detta sammantaget gör att vi, för att tra-
vestera en god vän till oss, tycker att Vass-
bäck är ”Vår plats på Jorden”

Huset på Åsa Höjdväg 2021.

Nidingens fyr (bilden tillhör ej reportaget)

(Bilden tillhör ej reportaget)

Håkan Rietz

0340 - 65 65 50

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

Vår hälsa sitter i munnen
Med en friskare mun mår kroppen och
själen bättre.* 

Välkommen!

*Utdrag ur boken Din hälsa sitter i munnen av professor Björn Klinge



1956 köpte familjen Sund den lilla stugan 
på Åsa Aspväg 15. Min syster Helena och 
jag tillbringade varje sommarlov i Vassbäck. 
Det fanns barn i nästan varje hus, så vi hade 
många att leka med. Vi kunde springa runt 
överallt för det fanns inga trädgårdar eller 
staket. Med tiden växte huset och även fa-
TPSQLU�Kr�]P�� ���ÄJR�LU�SP[LU�IYVY�]PK�UHTU�
Torbjörn. Huset blev en samlingsplats för 
släkt och vänner där alla var välkomna.

När jag senare träffade min man Jan Svefors 
så tillbringade vi 8 somrar på Österlen, men 
vi saknade Västkusten med sköna bad vid 
RSPWWVYUH�VJO�Ir[SP]�TLK�ILZ�R�Wr�]rYH�ÄUH�
öar, så vi sökte oss tillbaka till Vassbäck. 

Efter att ha bott i en friggebod på mammas 
och pappas tomt hittade vi ett hus på väg 
[PSS�RSPWWVYUH�ZVT�]P�ÄJR�R�WH�� ����=P�VJO�
våra barn trivdes och alla hjälptes åt att rusta 
upp huset. Vi uppskattade också alla trevliga 
sammankomster som Badföreningen ordnat 
med strandfester, triathlon, golf, strandkamp 
och mycket mer. Våra barn har trivts här 
så mycket att de också skaffat egna hus på 
granntomter. Vi har nu 8 barnbarn som vi får 
träffa och umgås med på somrarna.

�����Å`[[HKL�]P�OP[�WLYTHULU[��=P�pSZRHY�O\-
ZL[�VJO�KLU�ÄUH�\[ZPR[LU�VJO�OHY�Mr[[�Zr�ÄUH�
vänner att umgås med. Flera av dem är vän-
ner sen barndomen.

Mina föräldrar Mayvord och Åke Ljungqvist 
kom tillsammans med min syster ”Bittan” till 
Vassbäck 1947. Huset restes julafton 1947 
vid 10 plusgrader. På juldagen spikade man 
taket i 10 minusgrader o full snöstorm.

Vårt hus var det första huset på denna sida 
gärdsgården som byggdes efter torpet som 
står på Bollebygdsområdet. Själv kom jag hit 
1952, samma år som jag föddes, och har se-
dan dess tillbringat alla somrar här.

Efter att min man Tommy hade tjatat på mig i 
10 års tid om att han ville bo här permanent 
kände jag, OK vi får väl testa.

Så 2003 beslutade vi oss för att sälja vårt 
radhus i Göteborg för att göra om huset i 
=HZZIpJR� [PSS� ]HK�KL[� pY� PKHN�VJO�Å`[[H�OP[��
Vi skaffade en övernattningslägenhet i Göte-
borg för att ha en reträttväg ifall vi inte skulle 
trivas. Vi kom att bli några av de första som 
bodde permanent här ute på udden.

Vi trivs fantastiskt bra både med omgivning-
arna och våra fantastiska grannar. Men fram-
förallt tycker vi oss vara oerhört priviligie-
rade som får bo på denna plats.

Familjen Sunds hus på Aspvägen

Familjen Jan och Barbro Svefors hus

1948 såg Ljungqvists hus på detta sätt.

Och idag ser huset ut så här.

15

Barbro Svefors

Lena Ljungqvist
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Vårt hus under en ombyggnadsfas.

Första huset. Här bor Ragnar Erlandsson idag.

Jag och min fru köpte en liten sommarstuga 
i Vassbäck 1967. Jag var då 36 år. Vi var på 
besök hos svågern Rolf och hans Liz Ess-
\UNLY��Kr�ÄJR�]P� [PWZ�VT�H[[�KL[�]HY�L[[�O\Z�
nästgårds till salu. Det blev ett snabbt beslut 
om köp. I över femtio år har vi haft glädje av 
detta köp.

Efter många om- och tillbyggen så blev vi 
åretruntboende 1995. Jag har rest och sett 
många fantastiska platser i världen, men 
Vassbäck är paradiset.

Ragnar Erlandsson

Nya skyltar
Vassbäcks badförening har tagit fram två 
skyltar som satts upp utefter vägen till 
badplatsen, för att ge nödvändig informa-
tion till gäster, i allt från uppföranderegler 
till hur man kan bidra med en slant ifall 
man gillat badet.

%%RRUUGGRR66WWRROO
WůĂŶĞƌĂƌ�ĚƵ�ĨĞƐƚ͍��
,Ǉƌ�ƚćůƚ�ŽĐŚ�ďĞŬǀćŵĂ�ŵƂďůĞƌ�ŚŽƐ�ŽƐƐ͊

<ŽŶƚĂŬƚ�'ĞƌƌǇ͗ ƚĞů ϬϳϬ�ϵϱϲ�ϲϲ�Ϯϲ
ŵĂŝů�ŐĞƌƌǇ͘ďƌƵŚŶΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
ǁǁǁ͘ďŽƌĚŽƐƚŽů͘ƐĞ
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Badbryggan i Vassbäck
Redan vid Laga skiftet i mitten av 1800-talet behöll Landa Skifteslag ett gemensamt ägande av den enkla stenbrygga som redan då fanns 
ute på Svartnäset i Vassbäck för att ta upp tång, vilket användes som gödsel på åkarna

Vi kan inte i detta nummer redogöra för alla insatser som gjorts genom åren utan låter bara bilderna tala för sig.

Som Calle skriver i sin ledare så kunde det mesta av våra arrangemang arrangeras under sommaren och
badplatsen blev flitigt besökt, vilket illustreras i följande bilder.

Vassbäcks brygga 1948

Badbryggan i Vassbäck 2020 från annat perspektiv. Badbryggan i Vassbäck 2020 som synes välbesökt.

Bryggan i Vassbäck tidigt 60-tal

Det var svårt att få parkeringsplats under de 
varmaste dagarna.

Det gjordes noteringar i Badkollen på 24.4 
grader och det kanske var än varmare ibland.

Håll avstånduppmaningarna hålls hyfsat på 
bilden, det var inga problem i år vad vi hört.

Sommaren 2020
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FÖR BRYGGOR SOM
HÅLLER I ALLA VÄDER!

Välkommen till
Lina & Johan

Hagmans Tandvård
Prästgatan 20, Varberg - 0340-177 20

En mottagning inom

När vanliga båtägare tar in sina båtar för vintern så vaknar de till, våra tuffa hummerfiskare. Med sina lustiga hattar, fina fiskehjälpmedel, 
ryssjor och burar drar de till havs och kommer hem med det svarta guldet. De brukar skänka bort det de inte orkar med att äta upp, svå-
righeten är att veta var och när de delar ut fångsterna.

Vissa år fryser det till i vår Landabukt och ibland även ute i havet och i år var det en sådan vinter. Då får man passa på med vinterlekarna. 
Men man måste vara vaksam.

Hösten 2020

Vintern 2021
Johan Hagman visar stolt upp både krabba och hummer, men mest 
stolt är han nog över huvudbonaden.

Här blir det plötsligt hockeymatch, läge att 
blåsa får icing?

Var smakar en fika bäst? Jo ute i naturen i 
vinter och sol.

Visst var det några som firade nyår som 
traditionen bjuder, men det sedvanliga ar-
rangemanget som badföreningen ordnar var 
inställt.

Våra svanar i bukten visade upp att de 
inspirerats av Ingelas sommaryoga. 

Stolta hummerfiskare visar upp sina fångster och av skratten att 
döma har de kanske något innanför västen.
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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 e-posta dem till calle@callehagman.se. I detta nummer presenteras något 
av det som kommit in.

Historiska bilder

Anders, Helena och Kalle Heijdenberg och Helenas mamma Ulla Sund njuter på 1970-talet vid klipporna på 
badplatsen. Notera att den badhytt vi nu har på annan plats var där boulebanan ligger idag. Någon som minns?

1970 såg det hus som Björne och Margareta Jarlengrip byggt om och flyttat in i ut på detta vis. Notera det karga landskapet. Bilden är tagen 
från Åsa Aspväg 15.

Gösta Andrén i fönstret bygger ut sitt hus på Åsa Höjdväg och har vackra kvinnor som poserar för fotografen framför sig. Det är Göstas fru 
Ebon, grannarna Ulla Sund och Britta Billö som skrattar ikapp. Här bor Gustav Rönneklev och Madeleine Rexius idag.



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

Jan-Eric Magnusson 
kassör 
janeric.magnusson3894@gmail.com 
 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 
Betala gälrna direkt, senast 30 april.

I bladet finns det en separat betalningsavi för medlemsavgiften.
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 calle@callehagman.se

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


