Sommarupplagan

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

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

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

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.
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 2021
Titta på anslagstavlan då och då
för mer information!
21 juli kl. 09:00 OBS! Golf, Vassbäcks Open
22 juli kl. 14:00 OBS! Bouleturnering
23 juli kl. 14:00 Livräddning, hjärt-lungräddning, simprov
24 juli kl. 17:00 Strandfest
19 sept kl. 10:30 Höstarbetsdag vid stranden
31 dec kl. 13.00 Nyårsgrillning vid stranden

Bilden är tagen från land och västerut mot havet. Fd sommargästen, numera permanentboende Urban Johanssons hus ses till höger i bild.

Vassbäcksbladet har hälsat på hos de
nya ägarna till Freadals Gård och får
en inblick i deras verksamhet.
se sid. 17

Funderingar i Vassbäck - Vår plats på jorden

Just nu kan vi, efter ett år då mycket
ställts på ända, se tillbaka på det
stundtals rätt eländiga senaste året och
äntligen se ljuset i tunneln. Nu finns
chansen till ett mer normalt liv framöver, eftersom smittspridningen minskat
betydligt i takt med att allt fler av oss
vaccineras.
Är tillvaron är som tristast, så vänder
det alltid tillbaka igen.
Nu hoppas jag att det varmare vädret
under sommaren och vaccinationen
skall bli en vattendelare - något som
innebär att vi alla får tillfälle att träffas någorlunda säkert och äntligen får
utlopp för all vår inneboende och uppdämda lust att träffas.
Vi i styrelsen hoppas och tror t.o.m. på
att kunna ordna vår traditionella strandfest i juli igen, efter att ha tvingats ställa
in den förra året. Inget är tyvärr helt säkert ännu i dessa coronatider, men vi
hoppas som sagt på en hyfsat normal
sommar i år. Vi räknar alltså med att
kunna genomföra alla de vanliga aktiviteterna under Vassbäcksveckan v.
29. Kolla på våra anslag framöver för
vidare information.
Vi har även två nyheter i år. Den första
är att två 15-åriga tjejer har öppnat en
glass- och läskkiosk nere vid stranden,
som ett projekt inom Ung Företagsamhet. Ta med telefonen då du skall bada,
så kan du läska dig med något gott och
betala via Swish.
Den andra nyheten är att Torbjörn Sund
kommer att leda morgongympa några
gånger/vecka tre veckor i sommar nere

på gräsmattan vid pumphuset, när Ingela nu tar en paus från yogan i år för att
vila sitt knä, efter många års utmärkt
utförda sommarinsatser.  
För övrigt hittar ni i detta nummer även
fler nya inlägg från några av alla de som
varit i Vassbäck som barn på somrarna
och som nu bosatt sig här permanent.
När detta skrivs är det midsommar
och läget är lugnt i Vassbäck. Det har
varit en ganska ordinär midsommar
vad vädret beträffar utan avkylande
regnskurar med hyfsad värme utan att
vädret var helt på topp. Den senaste
veckan har annars präglats av en regeringskris i landet och argumentationens
vågor är höga. Samma verklighet beskrivs på så diametralt olika sätt. Man
kan verkligen undra om vi befinner
oss i samma land. Midsommarfirandet
med våra vänner innehöll även i år den
traditionella bouletävlingen. En tuff
prestigefull kamp där ibland diskussionens vågor också går höga - vem ligger
verkligen närmast ”lillen” och vem tror
sig vara det utan att ha rätt?
Olikt de politiska partierna så kommer
vi alltid överens om ”läget” till slut och
är det riktigt knivigt att avgöra så kommer måttbandet fram, som på bilden
nedan.
Nu under midsommarhelgen vet vi i
den svenska allmänheten inte om våra
politiker kommer att hitta en lösning
på det komplicerade parlamentariska
läget i landet, eller om det blir ett extraval efter sommaren. En stor dramatik som utifrån sett kan sluta hur som

Här mäts det ordentligt om vilka kulor som ligger närmast lillen.
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helst. Oavsett vilket så hoppas jag att
det slutar i att lugnet åter lägrar sig över
landet och att det inhemska ”världskriget” övergår i ett mer normalt och
lagom hetsigt politiskt läge igen. Om
man jämför med omvärlden, så är ju
vårt land ändå ett mycket bra land att
leva i och vi har mycket att vara tacksamma för, även om det på inget sätt är
problemfritt.
Jag hoppas också att vi skall få en bra
sommar här i Vassbäck och Kuggaviken med varmt och soligt väder och
många sköna varma havsbad. Jag hoppas också att vi skall komma överens i
stort och smått och kunna fördra att vi
alla ser på vår verklighet med lite olika
ögon. När allt kommer omkring så är
ju ändå livet riktigt gott att leva här vid
kusten i Halland.
Trevlig sommar!

Calle Hagman
Ordförande i Vassbäcks Badförening

Vassbäcksklippan 2020 - Nils Wendels
flyttade in 2011 och var nästan färdiga 2012
och det är fortfarande i utveckling. Som
”fastighetsskötare” har man alltid något att
göra.

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.

Vad anser du är det finaste med just Vassbäck?
Vassbäck är ett paradis på jordens yta! Här
finns det bästa av så mycket och framför allt
hav med bad och massor med älskvärda
människor.

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 permanentboende i Åsa. Har sedan ungdomsåren arbetat med marknadsutveckling i flera olika
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. Tennisföreningen 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 Vägförening 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 segelbåt 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 Elisabeth 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
fick jag tack vare Gunnar Hofberg, 1984 upp
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 Ordenssällskap 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,

Presstopp

Tack för att vi fick prata med dig Nils och
åter, grattis till välförtjänt utmärkelse.
Torbjörn Sund

QR-kod till
vassbäck.se

Till 2021 års Vassbäcksklippa utsågs Seth
Lennartsson. Seth har varit i Vassbäck sedan
2003 och har tidigt engagerat sig i bryggstyrelse och är numera ordförande i Vassbäcks
Bastu. Han är tjänstvillig och har stor kunskap inom många områden, vilket vi medlemmar behöver. En stadig klippa att luta
sig mot. Mer information om Seth kommer i
kommande nummer av Vassbäcksbladet.

Vi trycker Vassbäcksbladet

Vi brukar fråga vassbäcksklipporna om det
är något som vi som förening eller som boende i Vassbäck kan eller borde utveckla inför 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 ordförande i Badföreningens valberedning vill jag
önska att fler helt frivilligt ville anmäla sitt
intresse för styrelseplatser och arbetsinsatser.
Att vi löpande fyller på med YNGRE förmågor 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
brygga 1 och 2 till flytbryggor.
Därmed kommer en MINDRE areal av viken
tas upp av bryggor och längre ifrån badområdet. Säkrare och bättre för oss alla.
Jag har fler önskemål, bland annat vill jag
göra FASTA Bänkar som ”utsiktsplatser” på
berget riktade med utsikten ut mot havet.

Seth Lennartsson
2021 års Vassbäcksklippa
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En Vassbäckares minnen från och betraktelser av Kuggaviken
Vassbäcksbladet har försökt att få Kuggaviksboende redaktören Jan Hansson att följa upp
sitt gedigna reportage från förra årets sommarupplaga, som handlade just om Vassbäck och Kuggaviken. Tyvärr visade sig att
det inte fanns tid för det i år, varför vi hoppas
på att han åter kan åta sig detta till nästa års
sommarupplaga. Då gör redaktören för Vassbäckbladet ett försök att skriva några egna
rader i stället och gör det i sommarupplagan,
som distribueras över hela halvön.

vithårig göteborgare med blektvättad blå
träningsoverall och vegamössa. Han sade att
han spelat själv i alla klubbarna, IFK, GAIS
och ÖIS. Det kan mycket väl ha stämt, för
han var mycket kunnig och engagerad. Vi
kom från alla håll med våra cyklar, några
med sina favoritlags färger på tröjorna och
jag som spelade i Elfsborg fick några gliringar från IFK-arna, som 1969 hade vunnit
allsvenskan, för att nästa år åka ur.

Mina föräldrar skaffade sommarhus i Vassbäck 1956 och där har jag spenderat sommarlov och helger sedan 1961, året jag föddes. Då de dessutom hade båt med plats vid
bryggan skedde de flesta baden i Vassbäck,
men ibland togs man med till Kuggavikens
sandstränder, som passar barn och deras badande utmärkt.
Min storasyster Helena sommarjobbade i
den affär som låg precis mellan dansbanan
och fotbollsplanen i Kuggavik. Där minns
jag att man fick köpa glass och även dra
tuggummikulor ur en automat och jag har
speciella minnen av att vi köpte mjölk i 1-liters TetraPaks förpackningar, vilket måste
varit väldigt skrymmande i de små kylskåp
man då hade på landet.
Världen utanför den egna tomten öppnades
upp när man fick cykel och kunde ta sig
fram ända till Kuggavikens fotbollsplan och
badplats. Min äldre kamrat Stefan visste hur
man hittade fram i terrängen och jag minns
särskilt spänningen av att gå in i det fort, som
idag finns vid vägen mot Kuggavikens hamn.
Det var innan de stängdes och stenfylldes
(det fanns ju också några fort mellan Kuggaviken och Vassbäck, som också besöktes).
Många midsomrar hängde man runt dansbanan i Kuggavik och köpte lotter, lyssnade på
dansmusik och såg på människor som uppenbarligen hade det trevligt, eller möjligen
fått i sig för mycket. Vi skrattade speciellt
en midsommar åt en man som kallade sig
Ali Baba och som låtande sitt vatten, gick
fram och tillbaka som en schackhäst i gräset
bakom dansbanan, två steg fram och ett åt
sidan.

Kalle i vit tröja delar ut priser till oss ungdomar.
Vi var många unga killar som lärde känna
varandra tack vare fotbollen. Tvillingarna
Åke och Leif, Thomas, Jan-Ove, Per-Anders
Gustafsson, Stefan Essunger, Anders, Pontus,
bröderna Bernt och Hans, Christer Elfstrand,
Thomas Ohlsson, tvillingarna Mikael och
Peter, min granne Stefan, Jan Svenningsson,
Jan Raspborg, Claes och givetvis en massa
fler jag inte kan rabbla upp.

Efter 1977, då vi föll i finalen mot Kungsbacka BI, vet jag inte att det blev några fler
turneringar för oss. Men Kuggavikens Badförening var det många som skrattade åt
innan matcherna och var överraskade över
våra bra insatser efteråt.
För egen del gjorde Kalle stora intryck på
mig. Jag stod i mål i Elfsborgs knattelag på
den tiden men han tyckte jag skulle spela
ute och utsåg mig till kapten. -Dribbla inte
när ni kan passa en medspelare i bättre position, predikade han. Och jag fick beröm när
jag gjorde detta och det berömmet gjorde
att jag utvecklade passningsspelet som min
viktigaste egenskap i hela min karriär. Utespelare blev jag sedan även hemma i Borås
och det gick rätt hyfsat sedan i resten av min
karriär, som utespelare.
Jag hann aldrig tacka Kalle riktigt för hans
insatser innan han gick bort, men denna
krönika kan kanske verka som ett tack. Har
Kalle några släktingar på området får ni gärna höra av er. Vad jag vet bor det en brasilianskfödd ÖIS-are där Kalle en gång bodde,
alldeles bredvid fotbollsplanen.

En dag togs vi med på en resa till Varberg
och föreningen bjöd oss på korv. Ni kan
beställa sådana där ”pompy frajts” också,
minns jag att Kalle sade. Vi begrep till slut att
han menade pommes frites. Han anordnade
också en cykeltävling för oss, med start och
mål på planen, men som rundade Gällinge,
en bra distans med andra ord.

Jag var sedan många år senare initiativtagare
till Strandkampen, som gick mellan Vassbäcks och Kuggavikens badföreningar och
samarrangerades mellan badföreningarna.
Motivet var att få fler ungdomar att mötas i
sport och kanske även få nya vänner, som
jag fick en gång. Vi hade några kul år med
tävlingarna innan vi beslöt att inte fortsätta.
Men än idag så lever en kvarleva kvar i det
vi kallar Kompisfotbollen, ett matcharrangemang på Kuggavikens plan, måndagar kl.
18-19.30. Kom gärna dit och upplev själv
eller bara titta på ren fotbollsglädje, det är
nya Kallar (ledare) på plats som ser till att det
blir kamratliga tillställningar och ålder passar från 5–14 år ungefär.

Kalle fick snart reda på att Åsa IF hade startat en fotbollscup (Åsacupen) och anmälde
Kuggavikens badförening dit i olika åldersgrupper. Vi krossade motståndarna oftast,
som var etablerade klubbar i bygden, typ
Åsa, Frillesås, Fjärås, Norvalla med flera.

Blir det någon gång tal om veteranfotboll
så kommer jag direkt, om naprapater och
sjukgymnaster finns i närheten. Slutligen,
ett stort tack till er som håller fotbollsplanen spelbar och i så fint skick. Den betyder
mycket för ungdomarna på hela halvön.

På senare tid uppskattade man tillfället att
träffa kamrater vid dansbanan, se på snygga
tjejer, köpa lotter av Britt-Marie, kasta lite pil
och när det blev så dags, då barnen följde
med så fick de också härliga minnen från
Kuggavikens midsommarfirande.
Detta evenemang har på senare år upphört av olika orsaker och jag tror fler med
mig kan sakna dessa fina traditioner. Mina
starkaste minnen av Kuggaviken är ändå
förknippade med fotbollsplanen. Mitt stora
fotbollsintresse gjorde att jag i tidig ålder
ville spela så mycket det bara gick och plan
och ungdomar fanns ju i Kuggavik. Vi lärde
oss alla att kom man till planen vid 12-tiden
på dagen, så stod Kalle där med pipan klar
att blåsa i gång matchen. Kalle var en helt

Vi, Kuggavikens Badförening, spelade i dessa
tröjor från Garsell sport i Varberg.
Året jag var 15 år (1976) vann vi hela cupen,
men då var det med en blivande A-lagsspelare i ÖIS i laget, Ulf Rydberg, som var på
besök på området och gjorde oss än bättre.
Torbjörn Sund
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Vårstädningen
Som brukligt är så tar vi under våren fram de bryggor, flottar, bänkar och annat vi använder under
den ljusa delen av året.

Badstegar får skruvas fast, en i vattnet med
dykstövlar och hållande personer på land.

Bengt Gullberg har stor vana av att vara den
som från havet fäster bryggdelarna på brygga 1. Här assisterad av Steve Mattson.

Mats Hammarqvist hade inte orkat bära stegen själv utan fick stor hjälp.

Björne och Per-Anders på bryggan är beredda att instruera var stegen
skall sättas fast.

Affas korvkiosk är välbesökt och lagom till regnet kom så smakade
det extra gott.

Till detta år hade nya skyltar beställts och sattes upp, här lägger Lars
Gerdin sista handen på stolpsättningen. Den är riktigt informativ och
vi räknar med att få in fler medlemsintäkter och badbidrag som en
effekt av skylten. 7 nya medlemmar hittills.

Tommy Ljungqvist tittar fram bakom den nyuppsatta skylten som informerar om badplatsen.
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Måndagar 18.00-19.30
Vi startar 28 juni och håller på 4 veckor.

Vi hälsar ungdomar som vill spela fotboll på
Kuggavikens gräsplan välkomna.
Vi vill främja kamratskap och fotbollsglädje
och resultat i matcher är underordnat.
Det finns ansvariga, men vuxna får gärna vara
med och leda lagen och döma matcherna.
Är vi många kan vi dela upp oss i yngre
och äldre gäng.

med Torbjörn
Känner du att du vill mjuka upp din kropp inför dagen så
passa på att vara med på vårt gympapass.
i sommar med Torbjörn Sund som ledare.
Tisdagar och torsdagar v 28-30 kl 8.00 - 9.00
med start den 13 juli.
Vi träffas nere vid pumpstationen som ligger efter
Svartnäsvägen ca 200 m innan Vassbäcks badplats.
Det enda Du behöver är ett bra liggunderlag och
bekväma kläder. Varmt välkomna!

VASSBÄCKS
BADFÖRENINGS
Vassbäck Open

Torsdagen 22 juli

Onsdagen 21 juli
Första start 09:00

Plats: Sjögärde GK
Start: Meddelas under tävlingsdagen (på morgonen)
Tävlingsform:
2-mannalag bästboll

(Arrangörerna lottar lagen)
Anmälan görs till:

Fjolårssegrarna:

Bo Hjalmarsson

Leif ”Loket” Ohlsson och
Lennart Karlsson

Mobil: 0705-27 83 87

Uppge golf-id och hur vi når dig!
Bosse Hjalmarsson tar gärna emot era skänkta
priser till prisutdelningen!
Mer information ges närmare tävlingsdagen !
Läs mer på Vassbäcks anslagstavla vid badhytten, eller
på www.vassbäcks.se
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Torsdagen den 22 juli med start kl. 14.00 startar
årets utmaning i parboule. Kloten i luften och
lillen i centrum. Ingen föranmälan krävs, lagen
lottas på plats. Inga förkunskaper krävs, alla
vuxna (15 år och äldre) kan vara med. Låt bästa
paret vinna den fina vandringspokalen, och låt
alla ha kul!

VASSBÄCKS
BADFÖRENINGS

VASSBÄCKS
BADFÖRENINGS

Fredagen 23 juli kl. 14.00
Fredagen 23 juli kl. 14.00

I år visar Guanitza hur man livräddar i vatten och
Nils Wendels hur man använder en livboj.
Passa på att ta simmärken under ledning av
Guanitza Diaz, som är på badbryggan.
Simborgarmärket, 200 meter simning säljs till de
som klarat provet.
Vill man ta andra märken den dagen går det också
bra om man i förväg meddelar Calle Hagman,
070-528 33 11, senast 7 juli.

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

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

Lördagen 24 juli
kl. 17.00

Vill du hjälpa till ?
Hör av dig till:

Festkommittén
Pernilla Gustafsson
070-897 31 66

Mikael Myllie Bonde uppträder på vår strandfest.

Entré: Vuxna 50 kr • Barn 20 kr (upp till 18 år)
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Bad/simdagen

23 juli kl 14:00

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.

Kompisfotbollen

28 juni kl 18:00

Det roligaste som finns på sommaren är väl ändå att få spela fotboll på Kuggavikens härliga plan. Där samlas man några veckor under sommaren, 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.
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Boulen

2021 års mästerskap 22 juli kl 14:00

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

Jonna Ekström i full koncentration laddar för en plats nära lillen.

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

Halkmatta

Vid förra årets klart ökande badande i Vassbäck så hann inte träbryggorna torka upp så
det blev rätt halt på bryggorna. Badföreningen har därför köpt in riktiga ”antihalkmattor”
som vi nu håller på att montera.

unigraphics.se

Där boulebanan är idag, gungade Bittan
Ljungqvist förr.
9

Vassbäcks GoIf Open

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 människor och de flesta kommer hem med något trevligt, vanligen drickbart, från det rikliga prisbordet, eftersom deltagarna också frikostigt
bidrar till detsamma. I 2020 visade det sig att ålder var inget handicap.

2020 års vinnare blev Lennart Karlsson och Leif ”Loket” Ohlsson.
Gammal var äldst- och bäst.

Vassbäck Golf Opens ständige sekreterare, Bo Hjalmarsson, gör ett
fantastiskt jobb och hann inte spela själv i år.

2021 års mästerskap 21 juli kl 09:00.
Anmälan görs till: Bo Hjalmarsson 0705-27 83 87. Uppge golf-id och hur vi når dig
OBS! Tävlingen är öppen för alla golfare i närområdet!

Hjärt- och lungräddningen
Vi står i tacksamhetsskuld till Peter Persson som även i år ställde upp med att lära ut hjärtoch lungräddning vid boulebanan. Utbildningen är livsviktig och tyvärr nödvändig.
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23 juli kl 14:00

Gympan

2021 års jympa tisd. och torsd. v 28-31
kl 08:00-09:00 med start den 13 juli

2021 kan inte vår ordinarie instruktör Ingela ledan yogan. Men för att den trevliga traditionen inte skall brytas så leds gympan av en nästan lika livserfaren yngling, Torbjörn Sund. Saltomortaler och split kan emellertid inte utlovas, men ett gediget morgonpass med styrka,
core, yoga, stretch och avslappning kan väntas. Ta med en yogamatta så träffas vi på sedvanlig plats och tid, se anslag.

Kära läsare.
Stöd våra annonsörer i Vassbäcksbladet.
Berätta gärna att du sett deras annons så de
kommer tillbaka.
De gynnar oss, vi gynnar dem.
Vassbäcks strandvärdar för sommaren 2021
Vassbäcks badförening är kanske inte helt
unika med att anställa sommarvärdar för
badplatsen. Men när vi tog det initiativet så
fick vi en välstädad badplats, fri från skräp,
snäckskal och tång. Toaletterna får daglig
skötsel och det bör påpekas att detta inte på
något sätt fråntar badgästerna att göra det
som åligger en besökare. Och några ungdomar tjänar en liten slant på sommaren,
vilket väl är ok.

Här gör strandvärden Samuel Johansson
rent ”småbarnsbadet” från tång och annat
skräp.

Här visar den mångåriga strandvärdsansvariga Elisabeth Wendels strandvärden Oscar
Hagman hur man plockar upp vanligt skräp
samt avföring från kanadagässen, som gärna
har sin nattvila vid vår badplats.
11

Återkoppling från förra numret - Padeldiskussion i
Kuggavikens och Vassbäcks Tennisklubb, KVTK
KVTK är en ekonomisk förening med cirka 40 medlemmar från området kring Kuggaviken och
Vassbäck som ska “främja medlemmarnas ekonomiska intresse”.
På förra årsmötet framkom en önskan att undersöka möjlighet för padel-spel på en tennisbana
så styrelsen har undersökt möjligheter för detta. Vi har sett det som möjligt enligt stadgar som
annan förenlig verksamhet. Padel kan ge klubben bättre ekonomi så att även tennisbanor kan
rustas upp och leva vidare. Det finns flera exempel på att padel kan skapa positiv ekonomi
och större engagemang.
Styrelsen avser inte att driva detta arbete. Separat arbetsgrupp måste skapas, ”Padelsektion”,
utanför styrelsen för att driva frågan, ta fram förutsättningar och underlag för beslut för medlemmar. Styrelsen hjälper givetvis till med den kunskap vi har om föreningen.
Flera medlemmar i området har visat intresse och varit mycket hjälpsamma vid kunskapsinhämtning hitintills.
Det finns dock inga medlemmar som visat intresse att mer aktivt driva frågan.
Mats Hammarqvist
Ordf. i Tennisföreningen
matshammarqvist@hotmail.com

Glassförsäljning vid Vassbäcks badplats i sommar
Här är några foton på de 15-åriga glassförsäljarna i Vassbäck i sommar Moa Florén
(hon i till vänster) och Rebecka Savklint.
De gör detta som ett projekt inom Ung Företagsamhet kallat Sommarentreprenör som
sker i Kungsbacka några veckor under deras sommarlov. De kommer att vara där och
sälja glass och läsk och kanske även godis
om affärerna går bra och de får intäkter att
köpa mer varar att sälja för
”Kiosken” är öppen då vädret tillåter.

SUP-åkare

KUNDUNIKA TRÄHUS
Bygg ett eget hus med oss, Hallands ledande hustillverkare.
Utgå från en husmodell och anpassa det efter dina önskemål.
Kontakta din lokala säljare Rustan Stockman tel 0300-56 23 80.

Viken fylls vid tjänliga dagar av SUP-åkare,
några syns på bilden.
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Sommargäster som blivit permanentboende
I förra numret fanns det reportage från några som en gång kommit hit som unga och sommargäster, men som på senare år flyttat ner
permanent. Ett fenomen som dyker på många kustsamhällen, men varje historia är kul att läsa om och nu kommer fler reportage.

Henric Roldin

-Ett särskilt ljuvt liv vid havet

Sex decenniers personlig Vassbäckshistoria
innehåller otaliga russin, och det är inte lätt
att plocka dessa ur kakan. Jag föddes 1965
och sedan dess har denna plats på jorden
ägt mitt hjärta. Dagen före julafton år 2014
stod vårt om- och tillbyggda hus på Trestugevägen 5 äntligen klart för återinflyttning. För
min älskade hustru Annika, vår dåvarande
hund Leia och för mig var det lika självklart
som härligt att lämna Göteborgs brus för att
vakna upp vid havet och lugnet – varje dag,
året runt.

Vår familj har varit ”sommarvassbäckare”
sedan 1961 och min mamma Marianne,
hennes syster Ingrid och pappa Eric köpte
Nortorp 1:18 för 25 000 kronor. Vid den tiden var huset inte stort mer än en liten stuga
i hög grad byggd av frukt och bananlådor,
och tomten var lika vildvuxen som naturen
själv. För min pappa var det en dröm. Liksom undertecknad älskade han projekt och
alla möjligheter som stod till buds när ingenting var färdigt. Efter några år byggdes huset
ut och pappa gjorde det mesta själv. Med
det större livsrummet kom vi att tillbringa
alltmer tid i Vassbäck. Det var här jag lärde
mig att fiska krabbor, simma, dyka, segla och
trimma en moped till synnerligen förbjudna
hastigheter. Här har familjens alla hundar
smitit på upptäcktsfärder och ägnat sig åt
mer eller mindre välkomna påhälsningar
i grannskapet. Vår senaste odåga Vally (en
Hovawart) har helt säkert gett en och annan
kär granne hjärtklappning genom överentusiastiskt skällande. Som den gårdshund han
är envisas han helt enkelt med att betrakta
hela territoriet från Trestugevägen över viken
till Frillesås som hans att hålla koll på.
Närheten till havet ger en energi och ett välmående som är svår att förklara för alla de
som inte ges möjligheten att bo längs kusten.
Med bara några minuters promenad ligger
det öppna, nyckfulla havet framför en och
bjuder ömsom in till sköna bad och magiska
båtturer kring vår lilla skärgård, ömsom hänför hon med stormar, kyla och is.

Anno 2021 njuter Annika och jag oförminskat av tillvaron med vårt hem vid havet
som utgångspunkt. Vi fortsätter med våra
hus- och trädgårdsprojekt och snart är vårt
efterlängtade växthus färdigt för odling och
ett vindskyddat uteliv. Varje gång vi reser ut
i världen tar det inte många dagar innan vi
längtar tillbaka och vi konstaterar kort och
gott att borta bra, men hemma absolut bäst.
Det är något alldeles särskilt med Vassbäck.

Trestugevägen 1972

Trestugevägen 2015
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Ingvald & Ingrid Ståhl

som syns i bakgrunden. Deras barnbarn
bodde alltid hos dem hela somrarna. Lasses
bror Kennet och deras kusin Gert var de första jämnåriga som jag träffade här. Vi blev
genast kompisar.
På Nilsons kulle fanns, redan då, Britt-Mari
och hennes kusiner. Gunnar hette en som
var något äldre men han blev också en kompis till oss. Liksom Bertil, Gunilla och Erland
på Anderssons gård. Margret Fors med syskon och släkt.
Vi byggde masonitbåtar som vi paddlade
med innanför Måsön. Vi älskade svikten i
Vassbäck. Tog simborgarmärket genom att
simma två gånger i sträck mellan svikten och
bryggan.

År 1948 var det första året vi kom till Vassbäck i Åsa. Mina föräldrar hyrde ett litet rum
i ett uthus hos Atos. Atos var ett original som
gav namn åt Atosvägen. Han grävde och
sprängde brunnar åt folk och kom av någon
anledning ofta och ledde sin cykel på hemvägen.
Men vi fick tydligen tycke för Åsa. 1949
uppfördes en stuga om 12 m2 på en arrendetomt som Gerda och Verner Ståhl hade
fått lov av markägaren att bebygga.
Ett tusen kronor kostade stugan, som köptes
på en annons i GP och hämtades på något
sätt i Fjärås.
Lika mycket fick Verner betala i böter för
olovligt bygge. Han tjänade c: a 170 kr
brutto i veckan och hade förmodligen inte
den kunskap i juridik, eller den plånbok som
behövdes för att få lov att bygga ett hus, som
var mindre än en friggebod. Det begreppet
var inte uppfunnit 1949.

På bilden från 1950. Ett år efter att badföreningen startades, sitter jag i en ”gummibåt”
som jag hade fått av min syster. Hon var 10
år äldre än mig och hade börjat arbeta på
Svea Nornan. Gissa om man var glad.
Vid ett annat tillfälle, detta år, höll jag på att
skrämma slag på badgästerna i Vassbäck.
När jag plötsligt försökte att simma ifatt en
flyende badboll, som var på väg till ”Måsön”. En ”gubbe”, som förmodligen befann
sig på bryggan, hoppade snabbt i sin båt och
kom roende i kapp mig och stoppade jakten.

Verner och Gerda klarade sig igenom denna
prövning, på något obegripligt sätt och betalade av beloppet under kommande vinter.

Jag minns att jag blev lite förbannad eftersom jag kunde simma ganska bra och nästan
var i kapp bollen. Den var halvvägs till Måsön innan jakten var slut och jag var inte ett
dugg trött. Fick givetvis skäll av föräldrarna
efteråt.
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Det finns mycket att berätta om livet på den
tiden. Vi var många ungar som lekte tillsammans.
På kvällarna jagade vi, med Ernst Anderssons son Bertils hjälp, bort andra kossor från
de numera bebyggda ängarna som fanns
på andra sidan Näsbergsvägen vid Freadals
Gård. Då var det dags att där spela fotboll
mellan koskitarna. Bertil hade gjort fina målburar med gamla bräder och hönsnät, som
var kul att skjuta bollarna mot, så länge de
höll.
På den tiden var Freadals Gård en levande
bondgård, med många sorters djur. Den ägdes av Bertils pappa Ernst och mamma Julia
Andersson, som var arrendebönder där. Vi
köpte mjölk, i medhavda, kannor på kvällarna av dem. Den surnade lätt om det var
värmebölja, men det fanns knep att klara det
på. Vi hade en galvad plåtbox under huset
som mamma förvarade mat i. Kylskåpen var
i antågande på den tiden men de fanns inte
i sommarstugorna här i Åsa.
På lördagskvällarna lyckades vi oftast smita
in eller snacka oss in på Åsa dansbana. När
vi hörde dragspelstonerna ljuda över nejden
visste vi att det var dags.
Där fanns roligheter som luftgevärsskytte, en
form av roulettspel med spelkort som snurrade runt på ett bord och man kunde satsa
en peng på vilket kort som skulle vinna. Det
fanns en pokerhörna där man kunde spela
mot dansbanearrendatorn med mera för att
lite senare i livet få uppleva många trevliga
danskvällar där. Men då var det motsatta könet som var det mest intressanta.

I början av 50 talet var det även tältbio på
parkeringen där numera Lions brukar hålla
till på Valborg.
52 år senare men lika lycklig, barnbarnet
Hanna Ståhl.

Andersson hette Lasse Björkmans mormor
och morfar. Han var pensionerad järnvägsarbetare. Men bodde och levde, tillsammans
med sin hustru som en torpare, i det huset

På strandängarna mellan Rågelund och
Vassbäck, gick Åke i Maas kor och mumsade gräs under 1950 talet. De lämnade sina
visitkort överallt, Det värsta var när de hade
invaderat badplatsen i Vassbäck. Vi gick väl
till klipporna och badade då vill jag minnas.

Dansbanan fick tyvärr ge vika för Landabron
och för nya musikvanor när pop och rockmusiken tog över.

De fick lov att friköpa tomten åtta år senare,
år 1957. Stugan byggdes då ut till 21 m2.

På bilden ses Verner och Gerda, utanför
”svartbygget”, år 1950, De sitter längst fram
och dottern Marianne med fästman bakom.
Sonen Ingvald är förmodligen fotografen.

Innan brygga nr 2, som byggdes 1976, kom
till var vi många som hade våra båtar på
svaj, eller fästa i en sten i vattnet.

Gummibåten var min första båt i Vassbäck.
Nu 71 år senare när jag precis hade gjort
mig av med min gamla ”hardtoppbåt”, och
trodde att det var game over för den avdelningen i livet, kommer min yngste son, (48
år) och säger: det är klart som... att vi ska
ha en båt farsan. Så nu, i sommar, kommer
familjens femte båt till plats 12 på brygga 2
i Vassbäck.

Där fanns även en minigolfbana. Och om vi
hade fått ihop lite pengar, cyklade vi ner till
golfbanan och strandkaféerna. Det fanns tre
sådana och de hade många spel som vi gillade. Det var en del av det vi upplevde på
den tiden.
Om hur vi kom till Vassbäck kan berättas
följande.
Gustav och Signe var pappas bror och svägerska. De hade ett pyttelitet hus bakom
Ernst Anderssons ladugård. Men det boendet
blev inte så långlivat. Oklart varför, kanske
för att Gustav var lite opraktisk.
De hade i alla fall lyckats ”lura” hit Gerda
och Verner, på besök en söndag. Gerda och
Verner fastnade för Åsa direkt och blev kvar
här, från tidig vår, till sen höst, så länge

de levde. På bilden härintill, som är tagen
1950. Sitter Signe och Gustav i mitten, omgivna av Verner och Gerda. Det var en kaffepaus i trädgården på Freadalsvägen 18. I
bakgrunden, ner mot havet, fanns det inget
annat än Åke i Maas ängar och åkrar. Det
var öppen mark ända ner till där nuvarande
fibernäts-huset ligger.

hade flyttat ut till eget boende. Vi visste inte
då att det skulle bli populärt att komma och
hälsa på och ibland tillbringa några dagar
med oss. Så det blev en positiv överraskning.
På din fråga om vad som gör att vi vill bo i
Vassbäck så kan jag inte säga annat än att vi
trivs här och vill inta bo någon annan stans.
Trots all blåst och allt regn. En annan sak
som vi gillar är att man hejar på de man möter. Oavsett om man känner dem eller inte.
Så var det inte där vi bodde förut. En tredje
sak är att min fru som inte kunde tänka sig
att bo i Åsa på vintern tidigare har ändrat sig
helt på den punkten. Hon har till och med
sagt att, varför gjorde vi inte det här tidigare?
Och vill absolut inte flytta härifrån. Tyvärr
ingen vidare bildkvalitet, men det var de jag
hittade med anknytning till Åsa.

Familjen Ståhls hus på Freadalsvägen 18 i
Åsa 50-tal

Det har hänt mycket sedan dess. Nu finns
där, som de flesta kanske har noterat, som
senaste tillskott, ett jättestort hus med ett
ännu större svart tak mellan oss och havet.
Verner gick bort 1975 och Gerda 1976. Jag,
Ingvald Ståhl, köpte min systers del i arvsskiftet samma år.
1978–1979 Byggde vi, med ett svårförvärvat
tillbyggnadslov, ut stugan till 51 m2. I praktiken blev det ett nybygge, men gjort efter de
godkända bygglovsritningarna. Det hade vi i
nästan 30 år.
År 2007 Byggde vi ett nytt hus här och flyttade, efter moget övervägande, ifrån vårt hus
på Frejvägen i Floda. Till vårt då nybyggda
hus på Freadalsvägen 18 i Åsa.

1970 tal (Rivning av Gerda o Verners stuga,
tyvärr)

Bilden ovan Ingvald 13 år, 1953 kanske på
väg till dansbanan? Till höger, 1960 mamma
Gerda, pappa Verner samt min sedermera
fru Ingrid, 18 år. Det var, en del av, ”the true
story of the Ståhls i Åsa.

En anledning till att vi flyttade hit var att vi
helt enkelt inte hade lust att sköta 2 fastigheter längre efter 30 års resande mellan två stora tomter. En annan anledning var att barnen

Nuvarande hus byggt 2007. Bild tagen 2021

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

Vår trampolin är flitigt använd
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Jag kom hit första gången Påsken 1970, då
jag endast var några månader gammal och
har sedan dess varit här varje sommar och
lite till.

Urban Johansson

När min mormor (Hillevi Strid) inte längre
orkade ta hand om huset blev valet att antingen sälja eller att vi tog över det. Det blev
det sistnämnda. Jag Urban, Pernilla och vår
hund Hampus flyttade ner på prov sommaren 2000 för att se om det gick att bo här
permanent. Det gick fint och det har vi aldrig ångrat.
och Fru Olausson På den tiden var det arrendetomt och år 1961 friköptes tomten av
markägaren, bonden ”Carl Jönsson”.
Det första lilla huset byggdes troligen 1934,
vi hittade några tidningar när vi renoverade
huset. (under några mattor, GP från 1934)

Det vi älskar med Vassbäck är såklart närheten till havet, men också lugnet och även
närheten till Kungsbacka, Göteborg och Varberg. Det är också en väldigt trevlig gemenskap och grannsämjan är god i området.

Den lilla tillbyggnaden framåt på huset kom
till 1953.
Åren går och huset byggdes om 1971 av Hillevi och Gunnar Strid,

Det är sommaren 1948 då Hillevi och Eivy
Börjesson och Paul och Hildur Blom kommer ner till Åsa. De första åren hyrde de
en del i huset av familjen Hjalmarsson och
Gunnar Strid (Bo Hjalmarssons nuvarande
hus).

År 2005 flyttar vi in i vårt nya hus.Där bor
nu hela familjen Johansson. Våra söner Hannes och Samuel är nu 5:e generationen i familjen som bor här i VillaSolÅSAnd.

1951 är året då Hillevi Börjesson och Paul
Blom köpte detta lilla sommarhus av Herr

Bosse Hjalmarsson

1992 köpte jag huset och hade kvar det till
2009, då vi, jag och Yvonne, beslöt att riva
det gamla huset och bygga ett nytt. Vårt nuvarande hus blev klart 2010 och när jag blev
pensionär 2013 tyckte vi att det var mer lagom med bara ett hus att ta hand om och
flyttade hit för gott. Det har vi inte ångrat en
sekund. Vi trivs så bra här nere med läget,
havet, tystnaden och alla goa grannar, så vad
mer kan man önska sig.
Bosse Hjalmarsson Näsbergsvägen 101.

1939 byggde min morbror Olof Carlsson
sin sommarstuga på Näsbergsvägen 99, där
mina nuvarande grannar familjen Sipiläinen
bor idag. Mina föräldrar Ingrid och Rune
tyckte att området var trevligt, så med god
hjälp så byggdes vårt hus på tomten ovanför, påsken 1946. Huset delades då med Urban Johanssons morfar, men efter några år
tog mamma och pappa över hela huset. Jag
har sedan själv tillbringat alla mina somrar i
Vassbäck sedan 1947.
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Fotot visar Bosses hus överst och hans morbror Olle Carlssons platta hus nedanför, (Sipilainens nuvarande hus Näsbergsv. 99 och
Bosses hus Näsbergsv. 101 ) Högst upp till
höger på fotot som tyvärr har en ljusskada
står Bosses far Runes första bil En Ford Prefect 1952.

På ängen framför deras hus, där barnen på
området spelade fotboll när jag växte upp.
Huset i bakkanten är där Johan och Lina
Hagman har byggt sitt nya hus.

Bosse Hjalmarssons hus idag på Näsbergsvägen 101.

Reportage om Freadals Café
Vilka är ni?
Vi är Patrik och Marie, båda födda 1963,

är klart att det varit påfrestande. Men vi kom
när Pandemin startade så vi har inget att
jämföra med. Det har trots allt gått bra för
oss under 2020.
Är det stora skillnader mellan årstiderna för
er?

Intervjuat av Torbörn Sund
Hur bokat är ert bed/breakfast?
Just nu är det i stort sett fullbokat hela juli
och en bit in i augusti, men höst och vinter
och vår brukar det finnas tillgängliga rum.

Ja självklart. Sommaren är ju möjligheternas
tid. Där vi kan utnyttja hela trädgården till
aktiviteter. På höst, vinter och vår blir det så
att man får maxa det man kan inomhus. Shower, julbord, mordgåtor, trubadurer och allt
vad vi kan hitta på som man kan göra inne.
Hur många anställda är ni?

stjärnfamilj med 6 barn och 7 barnbarn,
dock inga gemensamma barn. Vi har två
huskatter, snart tre. Vi är båda från Mölndal
och har gjort helt andra saker än restaurangverksamhet tidigare. Patrik är utbildad typograf och har jobbat både med barn och
ungdomar samt med politik under många år.
Marie är förskollärare och har förutom det
jobbat med fackliga frågor samt politik. Vi
bestämde oss gemensamt för att byta bana
och hitta på något helt annat efter valet
2018. Drömmen har funnits sedan 2013 om
ett Bed&Breakfast, och i Åsa fick vi chansen
att förverkliga den.

Vi jobbar 100% med detta. Utöver detta så
har vi några små uppdrag som borgerliga begravningsförrättare och vigselförrättare. Utöver oss så är det 1 kock som jobbar heltid
och så 8–10 personer som är säsongsanställda och hjälper till med servering, städning,
frukost, trädgård.
Trädgården är välskött och nya byggnader
och serveringsmöjligheter har byggts ut.
Vem sköter detta?

Skulle ju vara Ulf Lundell och Eva Dahlgren
kanske?
Vilka av era aktiviteter verkar vara populärast?

Vi sökte efter ett ställe där vi kunde ha ett
B&B runt 1 timma från Mölndal, vi hade då
ingen aning om att Freadal var till salu. Men
när det dök upp på Hemnet så var vi här
och kikade på stället. Efter tredje besöket så
kände vi att det är det här vi vill ha.

Vi gillar båda två att hitta på roliga och lustfyllda saker för människor. Vi gillar båda
musik och musicerar lite grand till husbehov
båda två. Patrik spelar i ett band sen skoltiden, även om det är mer sällan, och Marie sjunger i kör. Vi har ett brett kontaktnät
inom musik och nöje och det utnyttjar vi på
Freadal för att skapa musik, show och andra
upplevelser.
Hur har Covidåret påverkat?
Det har delvis varit stökigt, vi har fått ställa
om, hitta på nya sätt för att människor ska
kunna besöka oss och känna sig trygga. Det

Vi promenerar i stort sett dagligen i området
och hittar nya vägar och fantastiskt fina små
ställen. Vi hoppas kunna göra det än mer i
framtiden. Det vi känner till om Vassbäck är
den fina badplatsen.
Ni bokar ju musiker och har olika teman.
Finns det en drömbokning?

Hur kom det sig att ni köpte Freadals?

Hur kan man beskriva er prägel på verksamheten?

Vad känner ni till om Vassbäck nu?

Märkligt nog verkar det finnas ett stort sug
efter allt vi gör, vilket innebär att vi brukar
bli fullbokade på alla våra event.

Det gör vi själva, men vi har också en trädgårdsmästare som hjälper oss någon dag i
veckan för tillfället. Vi hoppas kunna utveckla detta ytterligare.
Vad har ni inspirerats av?
Vi har inspirerats av Eva Kallhed på Strandbadsgården i Löderup.
Vilka är kunderna? Lokala, långväga? Vilken
är er mest långväga gäst?
Vi har både nära och mer långväga gäster.
Av naturliga skäl så är det inte så många utländska gäster som har hälsat på oss under
coronaåret, men det börjar ramla in både
tyskar och danskar nu.
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Nya byggnader i Vassbäck
Vi har ju i tidigare nummer visat upp några nya byggnationer på området.

Lena Ekholm

Längst söderut på udden bygger Lena Ekholm helt nytt på Svartnäsvägen. Fotot på gamla stugan är från 1985. Detta hus är heller inte helt
färdigt, men verkligen ett hus med havsutsikt.

Lars André

Lars André har rivit det gamla huset och bygger helt nytt hus på Bollebygdsvägen, men allt är inte helt färdigt ännu.

FÖR BRYGGOR SOM
HÅLLER I ALLA VÄDER!

Bryggan i Kuggavikens hamn

Välkommen till
Lina & Johan

Hagmans Tandvård
Prästgatan 20, Varberg - 0340-177 20
En mottagning inom
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Kuggavikens hamn har fått upprustad brygga

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 e-posta dem till calle@callehagman.se. I detta nummer presenteras något
av det som kommit in.

Det krävs starka ynglingar för att få upp båtar på land. En av dem är Henric Roldin

Denna svartvita bild föreställer vår badbrygga, med snipa på svaj.
Men vad är det till vänster på bild? En gammal brygga?

Brygga 1 på 1970-talet, en blandning av plast- och träbåtar

Dessa personer deltog på Vassbäcks triathlon 2007

En ung Urban Johansson visar upp något inplastat, medan broder
Christer just får en påse. Vad kan det ha varit i påsen?

2007 drog dessa grabbar ett stort lass mot Kuggaviken i dragkampen.
Oftast var Kuggaviken starkast i den grenen.
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Avs: Vassbäcks Badförening
c/o Calle Hagman
Svartnäsvägen 2
439 55 Åsa

Styrelsen 2021/2022

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

Jan-Eric Magnusson
Elisabeth Hammarqvist
kassör
sekreterare
elisabeth@hammarqvist.eu janeric.magnusson3894@gmail.com
073- 376 38 94
073-909 52 81

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

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

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

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

Gustaf Rönneklev
suppleant
gustafronn@gmail.com
0735-44 31 01

Betala enkelt med Swish

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 efterfrågas 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!

