
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

Vassbäck är i föryngring och många barn besöker vår strand och aktiviteter vilket är mycket 
trevligt. Lars, Lucas, Wera, Elsa, Leon, Teodor, Oliver och Elsa poserar med sina föräldrar.

Covidläget i somras tillät en efterlängtad comeback för vår strandfest som hölls i makalöst 
härligt väder.

Barnen - Vassbäcks framtid 
(Se vidare sid. 7)

Åter strandfest i Vassbäck

Viktiga datum 2022
Titta på anslagstavlan då och då
för mer information!

10 april kl. 10:30 Vårstädning och
 bryggiläggning
26 juni kl. 12:00 Årsmöte vid badplatsen
20 juli kl. 14:00 Bouleturnering, boulebanan
21 juli kl. 09:00 Golf, Vassbäcks Open, Sjögärde   
22 juli kl. 14:00 Livräddning, hjärt-lung- 
 räddning, simprov
23 juli kl. 17:00 Strandfest 
 Om Covidläget medger 
10 okt kl. 10:30 Höstarbetsdag vid stranden 
31 dec kl. 13.00 Nyårsgrillning vid badhytten
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Nytt år - nya föresatser

Förra sommaren var väl som de flesta 
somrar nu för tiden. En hel del både 
regn och soligt väder. Vi hade någon 
vecka med badtemperatur kring 25 gr., 
vilket blivit allt vanligare nu när vår 
jords medeltemperatur stiger.  Förra 
året blev alltså som ett i raden förutom 
den eländiga covidpandemin. Just un-
der förra sommaren var det lite lugna-
re, men sedan har den tagit ny kraft. Vi 
har väl tröttnat på den lite till mans nu 
och jag hoppas verkligen att även den 
senaste Omicronvarianten skall klinga 
av nu efter de senaste höga sjuktalen. 
Den utbredda vaccineringen har också 
lett till att dödstalen sjunkit rejält, men 
fortfarande är det tyvärr många som 
avlider i landet. Vad jag hört så har i 
alla fall ingen som bor här i Vassbäck 
avlidit av Covid ännu och jag är hop-
pas att jag inte är felinformerad här. Jag 
hoppas verkligen att pandemin lagt sig 
till vi träffas nere vid badplatsen för vå-
rens arbetsdag med städning och bryg-
giläggning söndagen den 10 april kl 
10:30. (Medlemmarna i båtbryggsföre-
ningarna samlas tidigare samma dag). 
Vi brukar vara riktigt många som ställer 
upp då, men det finns plats för alla er 
andra, som inte varit med tidigare, att 
delta också. Vi bjuder som vanligt på 
korv och en stunds gemenskap. Ett ut-
märkt tillfälle att lära känna många fler 
här i Vassbäck. När jag skriver dessa 
rader i februari 2022 har regeringen 
just upphävt alla restriktioner, men 
smittan är ju tyvärr fortfarande hög. 
Oavsett vilket så går vi nu mot varmare 
och ljusare tider och som vi får hop-
pas fler trevliga mänskliga möten här 
i Vassbäck.

Efter pandemiproblemen hoppades jag 
verkligen att inte Putins vapenskram-
mel vid Ukrainas gränser skulle leda 
till en invasion i landet och därmed 
nya problem världen över. När detta 
skrivs har detta tyvärr skett, vilket är en 
stor tragedi framför allt för det ukrain-
ska folket. Detta är ingen fråga som vår 
badförening påverkar speciellt mycket, 
men jag hoppas ändå att även den frå-
gan skall få en lösning med det snaras-
te, nu när hela den civiliserade världen 
gör sitt bästa för att få stopp på krigan-

det. Oavsett vilket så går vi mot en lju-
sare tid nu när våren kommer. Det är 
verkligen skönt att man redan kan höra 
vårfåglarna kvittra och strandskatorna 
har just anlänt, vilket är ett vårtecken 
så gott som något.

I detta nummer av vårt lilla blad blir ni 
påminda om vad som utspelade sig här 
i Vassbäck under förra året och också 
få inblick i lite andra saker. En sådan är 
att det även denna vinter byggts flera 
nya hus här, till vilka tidigare sommar-
gäster nu planerar att flytta permanent. 
Ett annat glädjeämne är att det blivit så 
många små barn här i Vassbäck igen. 
Det borgar för en ljus framtid här. Det-
ta och lite annat kan ni också läsa om 
här i bladet.

Jag gläder mig åt de många barnen här, 
men jag måste tyvärr också upplysa er 
om att vi är ganska många pensionärer, 
som bor och verkar här. Det är jätte-
trevligt på många sätt, men det är ett 
problem att vi gamla som hållit i gång 
vår Badförening och även de andra 
föreningarna här i området som till ex-
empel våra brygg- och vägföreningar i 
väldigt många år. Vi behöver avlastning 
med nya friska krafter, för att få en fort-
satt positiv utveckling av Vassbäck. Jag 
själv har till exempel varit ordförande 
i badföreningen i ett 25-tal år och be-
höver snart ersättas med en ny kraft 
och det finns garanterat utrymme för 
förnyelse och nya influenser även här. 
Det finns fler äldre i styrelsen, vilken 
på sikt behöver en rejäl föryngring. Jag 
vet att ni, som är föräldrar idag, job-
bar mycket och har ”häcken full”, men 
om fler delar på uppdragen och av-
löser varandra, så behöver ni inte ha 
dem under så många år. Alla måste 
ställa upp och hjälpa till. Se det som en 
värnplikt under några år, om ni nu inte 
jublar över att få lite mer att göra i våra 
föreningar framöver. Vi behöver till ex-
empel akut nya kassörer i både badför-
eningen och brygga 2 under våren och 
det behövs nya krafter i festkommittén 
för Strandfesten i sommar.  Men - det 
är inte speciellt jobbigt att vara med i 
våra styrelser. Det är en mycket trevlig 
gemenskap, vilket är orsaken till att så 
många suttit med så länge i dem. Men 
allting har ju ändå ett slut. Jag lovar er 

att de av er i Vassbäck, som ändå kan 
tänka er att ta ett uppdrag i våra fören-
ingar nu kommer att få ut mycket trev-
ligt av det framöver. Så hör gärna av er 
till mig eller till ordf. i vår valberedning 
Nils Wendels (nils@wendels.net).

Föreningens ekonomi är fortsatt god 
och vi har under vintern införskaffat 
nya ”matbänkar” och rejäla pappers-
korgar vilka vi hoppas skall ytterligare 
bidra till att vi får en ren och fin bad-
plats. Vi räknar med att det kommer att 
säljas glass och drycker vid stranden 
även i år, vilket var mycket uppskattat 
förra året.

Torbjörn Sund och undertecknad har 
”pysslat” med Vassbäcksbladet i tryckt 
form i hela 15 år nu, varför vi funde-
rar på att kommunicera vår badför-
enings förehavanden på ett annat sätt 
framöver. Vi tänkte att börja så smått 
med en sluten facebookgrupp för våra 
medlemmar, där man kan nå ut med 
information mycket snabbare än vad 
en tryckt tidning kan göra. Vi får se hur 
det blir.

Jag brukar i mina Funderingar i Vass-
bäck alltid uppmana er alla att visa 
medmänsklighet och omtanke om var-
andra, för det ligger mig mycket varmt 
om hjärtat. Jag avslutar i år med Tage 
Danielssons underbara dikt Droppen 

En droppe droppad i livets älv

Har ingen kraft att flyta själv

Det ställs ett krav på varenda droppe

Hjälp till att hålla de andra oppe

Trevlig vår! Vi ses i vimlet!

Funderingar i Vassbäck -  Vår plats på jorden

Calle Hagman 
Ordförande i Vassbäcks Badförening



Badföreningens ordförande Calle Hag-
man utsåg Seth Lennartsson till 2021 
års Vassbäcksklippa. Motiveringen löd:  
Seth har varit i Vassbäck sedan 2003 
och har tidigt engagerat sig i bryggsty-
relse och är numera ordförande i Vass-
bäcks Bastu. Han är tjänstvillig och har 
stor kunskap inom många områden, 
vilket vi medlemmar behöver. En stadig 
klippa att luta sig mot. Vassbäcksbladet 
har sedan intervjuat Seth om här kom-
mer reportaget.

När kom du till Vassbäck första gången 
och vad var det som drog dig hit?
Till skillnad från nog samtliga tidigare 
personer under denna spalt så kom 
jag ganska ”nyss” till Vassbäck. Under 
2003 tillträdde jag en tjänst i Kållered 
och sökte då en lämplig bostad för ti-
den innan min maka Lena också skulle 
flytta ner från Örebro. Jag hyrde då ett 
hus under ett drygt halvår och faktiskt 
endast ett drygt hundratal meter från det 
hus vi senare köpte – med andra ord gav 
hyrestiden rejäl mersmak för området.

Vem är Vassbäcksklippan?
Jag är en tidig sextiotalist med mer-
parten av de yngre åren spenderades i 
Grimeton med Radiostationens TV-mast 
synlig från sovrummet. Startade egen 
verksamhet i relativt unga år och vilket 
ledde till att jag tillbringat tjugo år i det 
som brukar kallas ”gnällbältet”. Men 
dock allt annat än en ”gnällig” period i 
mitt liv. Är i grund och botten ekonom, 
men har haft ett yrkesliv fyllt av teknik 
med betoning på bygg och inredning, 
fordons- och textilindustri samt infra-
struktur. Då man från bl.a. närområdet, 
med nog positiv betydelse och glimten 
i ögat, stundtals får höra att man har 
”kontrollbehov” är det kanske logiskt 
att man under merparten av åren jobbat 
med ”ordning och reda” i olika ledar-
roller och sedan en tid tillbaks som pro-
jektledare inom bygg.

Vilka föreningar i Vassbäck har du varit 
delaktig i och på vilket sätt?
Jag sitter sedan något drygt decennium 
i styrelsen för Vassbäcks Bastuförening 
och har även några år som ordförande 
i det som brukar kallas Brygga II. För-
söker självfallet alltid ställa upp när så 
behövs för inte minst Vassbäcks Bad-
förening. Gillar helt enkelt att vara en 
aktiv del av den sprudlande och posi-
tiva gemenskapen och utvecklingen av 
närområdet. 
Så båtar är ett intresse?
Av födsel och ohejdad vana är vatten 

och särskilt fiske ett grundmurat intresse 
och en avkopplande, men spännande, 
hobby. Med fastigheten följde plats på 
Brygga II och turen går allt som oftast ut 
till Fladen och/eller Nidingen och dess 
grund.

Vad anser du är det finaste med just 
Vassbäck?
Lugnet, läget, naturen och inte minst det 
mycket, mycket goa, välkomnande och 
hjärtliga grannskapet. Villiga händer 
och varma leenden präglar området, en 
samhörighetskänsla som byggts upp ge-
nom flera generationers positiva attityd 
gentemot nya som gamla grannar!   

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?
”Varför ändra på ett vinnande kon-
cept? - Allt är perfekt!” Dock, det finns 
alltid utrymme för än mer positiv ut-
veckling i fråga om engagemang i för-
eningarna, gemensamma aktiviteter 
och umgängen, utveckling och skötsel 
av våra gemensamma områden mm. 
Då antalet permanentboende ständigt 
växer, Vassbäck är med all tydlighet hett 
eftertraktat, så finns det även frågor av 
mer politisk och ekonomisk karaktär då 
framförallt infrastruktur ifråga exempel-
vis el och VA, som redan är hårt belas-
tade.

Som uppväxt i Varbergstrakten. Kände 
du till Vassbäck eller Åsa under din 
ungdomstid?
När man i unga år flyttade från Grime-
ton till Örebro var Åsa i mina, då okun-
niga, ögon ”några hus spridda utmed 
gamla E6:an”. Men, när syrran under 
början av 90-talet blev tillsammans 
med en kille från Åsa blev man varse 
området vid bl.a. besök hos dem med 

utfärder runt Åsa. Redan här såddes ett 
frö inför framtiden.

Du och makan Lena gör mycket tillsam-
mans, bl a resor ni ofta på er semester i 
husbil. Berätta.
När man var dryga 20 år tog man mo-
torcykeln ner till södra delarna av konti-
nenten och av bara farten har jag sedan 
också varje år fått med sig även Lena på 
dessa resor med mc, husvagn och under 
senare år med husbil. Om än att man 
bor i ett paradis så är dessa miljöomby-
ten uppfriskande och det har även hänt 
att man stoppar tårna i vatten runt Syd-
ostasien, Afrika, Karibien och Kanarieö-
arna under den kallare delen av året.

Ni är många boende på området som 
umgås tillsammans på fritiden. Hur 
kommer det sig att grannar har så 
många aktiviteter ihop, typ badminton, 
hummerfiske, fester.
Föreningslivet är kanske här den vikti-
gaste nyckeln till dessa umgängen och 
aktiviteter. Många band och kontakter 
har knutits i samband med exempel-
vis upptagning av bryggor, städning 
av strand och vägslänter, byggande av 
palissader, lekplats, boulebana, bastu-
byggnad mm. mm.

Du är ordförande i bastuföreningen. 
Vad kan du berätta om den föreningen?
Som ovan nämnt är bastun en i mina 
ögon oöverträffad grogrund för goda 
relationer också utanför byggnaden och 
föreningslivet. After Work på Freadal, 
teater- och mässbesök, fester, fisketu-
rer mm. Den otvungna och lättsamma 
stämning som råder i en bastu ger, ut-
över go värme i fysik och gemenskap, 
tid och utrymme för idéer och förslag 
till också andra livgivande aktiviteter 
och umgängen. Exempelvis är vi sedan 
många är ett gäng som under lördagar 
försöker få en badmintonboll över nät 
och här, liksom i andra sammanhang, 
ser vi mer än gärna fler och nya ansik-
ten – Hör av er!

Vassbäckbladet ställer sig bland de som 
gratulerar Seth och tackar för intervjun.

Torbjörn Sund
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Vassbäcksbladet gör ibland reportage bland nyinflyttade på om-
rådet, för att kunna presentera dem för läsarna. Här följer ett 
reportage om familjen Petrofski och Lotzner-Eliasson.

Vilka är ni som flyttade in på Åsa Aspväg?
Alexander Petrofski 43 år. Jobbar som Strate-
gichef på Volvo Cars. Valentina och Othilia 
går på Engelska skolan i Göteborg, årskurs 
4 & 1. 
 
Lindie Eliasson Lotzner 37 år. Precis avslutat 
anställning på stampen (Göteborgs-Posten 
som försäljningschef). Pluggar till Fastig-
hetsmäklare via Skandiamäklarna i Varberg. 
Utbildningen är klar till sommaren 2022, då 
som fastighetsmäklare och kontorschef. Iris 
och Harry går i skolan i Varberg, på Furu-
bergsskolan årskurs 5 & 3. 

Familjen är också utökad med Igor, en fransk 
bulldogg.

Var har ni bott innan?
Alexander har bott i Göteborg men kommer 
ursprungligen från Småland, Vetlanda. 
Lindie har bott i Varberg och är från Varberg. 
 
Hur fann ni Vassbäck?
När vi skulle slå ihop våra familjer behövde 
vi hitta ett ställe som låg mitt emellan Var-
berg och Göteborg eftersom barnen går i 
skolan på olika orter och inte skulle byta 
dessa. Ögonen föll självklart på kusten då 
båda älskar havet. Från Åsa upp till Gottskär/
Särö var måltavlan. Efter en visning av ett 
annat hus föll ödet på huset vi köpte idag. 
Det hade ej kommit ut på marknaden riktigt 
ännu, låg lite i det dolda. Vi hade inget att 
förlora och plötsligt hade vi signerat ett kö-
pekontrakt. 

Hur har första tiden varit?
Magisk! Vilket den fortfarande är. Varje årstid 
har verkligen sin charm och vi konstaterar 
att vi varje dag blir lika tagna av läget. Vilket 
väder det än är bjuder Vassbäck på fantas-
tisk miljö. Första månaderna vi bodde här 
var det sommar. Det var fortfarande en del 
människor som rörde sig, fart och fläkt. När 
vintern kom blev det tyst, lugnt och mörkt. 
Något vi båda uppskattar då livet är ganska 
hektiskt för oss båda. Barnen har hittat sin 
plats och älskar att bygga kojor & ta kalla 
bad. Sedan är nog poolen det som är pricken 
över i:et när värmen väl kommer. 

Vad har ni uppskattat och upptäckt i Vass-
bäck?
De härliga promenaderna som sträcker sig 
längst kusten. Vi tycker om att promenera 
och det känns som att man upptäcker fina 
platser hela tiden. På sommaren är närheten 
till bryggan perfekt, en tidig SUP-tur innan 
familjen vaknar till liv. Det som är charmigt 

är att Vassbäck är just litet, och det har ka-
raktär. Att det känns tryggt, mysigt och lugnt. 
Sedan att Vassbäck ligger nära samhället, 
små butiker och även så på- och avfart till 
motorvägen är ett plus.
 
Något som ni tycker saknas?
Hmm, svår fråga. Om man hade fått önska 
hade en upplyst strandpromenad varit trev-
ligt när man går sina rundor i mörker samt 
en liten mindre sandstrand till barnen 

Hur tror ni att Vassbäck ser ut om 10 år? 
Vi tror att det kommer ske en förändring när 
det kommer till boende. (Vi har hört att vi 
ej är först ut att tro det). Det är en del nya 
hus som ploppar upp samt att det också är 
sommarstugor som byggs om till permanent-
boende. Något som vi tycker är positivt och 
bra!  
 

Hela familjen samlad på bild.

Vassbäcksbladet tackar för intervjun och väl-
komnar familjen till Vassbäck.

Torbjörn Sund

unigraphics.se
Bryggan vid stormen Malik
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Innan höststormarna riskerar att slå sönder våra bryggor och när bänkar och stegar vill få vila upp sig inför nästa säsong kommer Vassbäcks-
borna till undsättning. År efter år bär vi in det vi är rädda om, under glada tillrop och med arbetsglädje. När arbetet är slutfört kommer 
det belöning i form av kaffe och grillade korvar i bröd.

Höststädning

Hummerfiskarna tar in bryggan efter avslu-
tad säsong.

Hummerfiskarna

I år 10 okt. kl. 10:30
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Båtbryggorna i Vassbäck
Det har funnits bryggor i Vassbäck i många 
år. Redan på 1800-talet anlade bönderna 
i Landa en brygga för att underlätta fisket, 
men också för att kunna hämta tång, vilken 
användes som gödsel på åkrarna. Den bryg-
gan är grunden för vår badbrygga idag.
Under 1900-talet satte de första sommargäs-
terna upp en enkel brygga och förtöjnings-
stolpar innanför den gamla stenbryggan för 
deras båtar, vilka framför allt användes för 
fiske på den tiden.

1949 bildades vår badförening och 1955 
bildades en båtförening som en underavdel-
ning inom vår badförening. Båtföreningen 
anlade en lite bättre båtbrygga som sedan 

renoverades rejält på 1980-talet, (nuvarande 
Brygga 1). Då platserna vid den gamla bryg-
gan inte räckte till det ökande antalet fritids-
båtar, byggdes en ny lite längre brygga 1976 
med 40 platser, (nuvarande Brygga 2). Även 
den bryggan har sedan renoverats till dess 
nuvarande utseende.

De två bryggorna sköts av två olika förening-
ar, vilka har lite olika regler för att få köpa en 
båtplats. Vid Brygga 1 måste man bo i Vass-
bäcksområdet medan man även kan bo lite 
längre bort i trakten för att köpa en båtplats 
vid Brygga 2.

Inträdesavgiften till Brygga 1 är för tillfället 

4 000 kr och vid Brygga 2 : 11 000 - 8500 
kr beroende hur långt ut på bryggan platsen 
ligger. De aktuella årsavgifterna är 500 kr 
respektive 1 100 kr. Högre avgift vid brygga 
2, men man får tillbaka 250 kr per arbets-
dag, som man deltar i.

Brygga 1 har för närvarande en kölista på 
ett 10-tal personer. Vid båda bryggorna kan 
man oftast hyra båtplatser i andra hand ett 
år i taget.

Kontaktpersoner
Brygga 1: Peter Raidla tel. 070-7124993
Brygga 2: Bengt Nilsson tel. 070-7122662.

Våra bryggor fotade på 1970-tal, då var brygga 2 relativt nybyggd. Ulla Sund visar upp bryggorna för sina svärföräldrar.

Här visas våra bryggor som de ser ut idag, beskådat av fågelskådare som vallfärdade till Vassbäck för att se ovanlig fågel alkekungen se sid. 19.

Så här såg den första bryggan ut. Den användes till båtförankring samt badning.



Barnen - Vassbäcks framtid
Som vi skrev på framsidan har Vassbäcksbladet noterat att vi har fått många barnfamiljer här de senaste åren vilket innebär att det dras 
barnvagnar på området, det leks i viken och badas på bryggan, för att ta några exempel. De är vår framtid och vi uppskattar detta mycket, 
så vi presenterar några av de vi fotat.

Malte knuffar Ines i barngungan och store Melker puttar på lille Melker på gungan till höger. Längst till vänster står en stolt blivande mamma, 
med hund och man (i mössa).

Våra unga vassbäckare Bianca, Lily, Stella, Vilda, Ellie och Charlie 
leker i solskenet.

Frasse, Adele, Melissa, Wilton och Stella gör ett uppehåll i leken för 
fotografens skull.

Hjärt- och lungräddningen
Hjärt-lungräddningen uteblev 2021 men till 2022 kommer Peter Persson ställa upp igen.

7

I år 23 juli kl. 14:00
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Bad/simdagen
Fredagen i Vassbäcksveckan bjöd som vanligt på bad- och simprövningar. Guianitza hade både ungdomar och äldre som sim-
made för märken, likt tidigare år.

Kompisfotbollen
På bilden syns spelare och ledare som njöt i solskenet efter att ha spelat kompisfotboll på Kuggavikens fina plan. Som brukligt 
är leds matcherna av föräldrar som coachar och dömer. Alla barn är välkomna och det startar måndagen efter midsommar 
och börjar vid 18.00 och håller på 90 minuter ungefär.

I år 22 juli kl. 14:00
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Vädret är alltid fint när Vassbäcks boulefantaster samlas för att göra upp om den prestigefyllda pokalen.

Kul att träffas, lillen grattas av alla boularna för en god match.Affa kastar och Kalle Heijdenberg jonglerar med många kulor.

Björne gräver hål för nytt vägbomsfäste.

Glada deltagare innan matcherna drog igång.

Vinnarna Håkan Rietz och Jonna Ekström lyfter stolt pokalen efter 
sin vinst. Tvåor blev Björne Jarlengrip och Affa Hagman.

Boulen

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

I år 20 juli kl. 14:00
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Vassbäcks GoIf Open

Tommy Nilsson, Marcus Svahlin, Robert 
Blomén, Lennart Karlsson

Elisabeth Wendels, Gudrun Skantze, Mikael 
Svensson, Samuel Ling

Jonas Svefors, Benny Nilsson, Lasse Johans-
son, Magnus Svahlin

Erik Hagman, Lars André, Mats Hammar-
qvist, Christian Ekström

Carina Andreasson, Karin Malm, Viktor 
Ekström, Margareta Jarlengrip

 Ingemar Stråhle, Marie Svensson, Kenneth 
Andreasson, Tim Carling

Vinnare i årets tävling blev Erik Hagman och 
Lars André

Mikael Svensson kom närmast hål på 6:an och 
Mattias Svahlin var närmast mittlinjen på hål 11

Adrian Svahlin, Mattias Svahlin, Oskar Sund, 
Mikael Virtala

Glenn Magnusson, Björne Jarlengrip, 
Yvonne Wallin, Hans Ulfheden

Bo Hjalmarsson, Lennart Andrén, Lennart 
Stensson, Mattias Zifferstedt

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.

Spelledare Bosse har full kontroll på täv-
lingen, ibland också på det egna spelet.

I år 21 juli kl. 09:00
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Fotograf Calle, tillika domare, dokumenterade på banan att alla hade kul och följde reglerna.
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Yogan
Ingela hade förhinder i år och då ställde Vassbäcksbladets egen Torbjörn Sund upp som instruktör och höll i ett egenkomponerat pass med 
yoga, styrka, core, stretch och avslappning mot slutet. Till passande musik kunde deltagarna få sig en bra start på morgonen innan bad och 
frukost startade dagarna. Vi får återkomma med hur vi utformar yogapassen i sommar.

Stretch är bra för kroppen och det gäller att ta ifrån tårna.

Gluteus maximus får sig en omgång. Även kallad röva på göteborgska. Bada vid bryggan efter passet är vad ledaren Torbjörn gjorde när 
fotografen hälsade på

Hunden är en övning man kan hamna i på ett pass.

Vassbäcks badförening är vad vi vet rätt unika med att låta unga strandvärdar göra badplat-
sen fin.

Strandvärd 2022 blir Ebba Hagman som kommer att hjälpa till att hålla badplatsen ren och 
fin 7 veckor efter midsommar.

Arbetsuppgifter är desamma som tidigare år, hålla rent från skräp, glas och fimpar inom 
badplatsen. Hålla rent från tång och stenar innanför badbryggan och även tång utanför 
badbryggan i viken mot trampolinen. Göra rent badbryggan från snäckskal, stenar och 
sand, göra rent toaletterna dagligen och fylla på toapapper. Hålla hyfsat 
rent på klipporna och ”stenrösena” en bit bortom trampolinen, soliga 
dagar flaggar vi. Se till ordningen i allmänhet till exempel vad avser 
cykelparkering, ej framkörning av mopeder till stranden (får gärna ledas 
fram), dela ut sommarupplagan av Vassbäcksbladet i Vassbäck och 
Kuggavik, dra ut soptunnan till parkeringen varje tisdagskväll.

Strandvärden kommer att kännas igen då de jobbar i 
Vassbäcks strandtröjor.

Vassbäcks strandvärd för sommaren 2022
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Husbyggen i Vassbäck
Vassbäckbladets reporter Calle Hagman har på sina många promenader i Vassbäck noterat snickarglädje på området och har 
passat på att få intervjua och fotografera några byggen och de som bygger.

Florence &
Sigvard Sjöbom

Sjöboms hus på Freadalsvägen 16, flyttar hit permanent.

Bilderna visar en före och efterbild på makarna Sjöboms hus.

Monica och Ronny Börjesson har rivit sitt äldre sommarhus för att sedan bygga 
upp ett nytt hus på Svartnäsvägen 12, för att flytta hit permanent.

Före rivningen såg huset ut så här. Vid jul 2021 såg huset ut som på denna bild.

Jan och Birgitta Johansson har också rivt sitt fritidshus på Åsa Ängsväg 12 för att 
flytta hit permanent.

Så såg det ut innan rivningen påbörjades. På julafton 2021 såg huset ut så här.

Monica &
Ronny Börjesson

Jan &
Birgitta Johansson

Florence &
Sigvard Sjöbom
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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.

Ingemar Hallbergs och Petra Johanssons nya hus på Näsbergsvägen 89.

I augusti 2021 hade gårdsplanen förberetts 
för husbygge.

På julafton såg huset ut som på bilden.

Rågelunds camping och Vassbäck, 1970-tal.
Järnvägen fanns kvar, liksom ett kargare 
landskap än idag.

Sjöbom-Weimar har ersatt sitt gamla hus och bygger nytt på Nortorpsvägen 10.    

Före rivningen såg huset ut så här. I februari 2022 var de så här långt framme 
i bygget. 

Ingemar Hallberg &
Petra Johansson

Karin Sjöbom &
Gustav Weimar



Strandfesten
Efter ett år utan strandfest så kunde vi ändå genomföra en i ett strålande väder. Tipspromenad regisserad av Åke Johansson, 
lotterier från kommittén, barnlekar, grillning och med trubaduren Mikael Myllie som vår underhållare blir det aldrig trist. 
Många av barnen badade fram till kvällen tog slut och alla kunde tävla i ett spännade musikquiz. Ett fantastiskt härligt sätt 
att umgås på och i sommarnatten gick vi hem med leende på våra läppar mätta och glada.

15

åke?????

I år 23 juli kl. 17:00



16



17

Hänt i Vassbäck 2021

I somras kunde vi sätta fast halkskydd på badbryggan och trampolinen. Nu känns det säkrare 
tack vare dessa våra frivilliga hantverkare

Glassförsäljning

Sol & Bad

Vinterbad

Halkskydd på bryggorna

Hummerfiskarna berättade att det var inget rekordår med fångsten. Men de unnade hum-
rarna deras första och sista solnedgång.

Hummerfiske

I somras kunde vi tack vare trevliga glassför-
säljare köpa glass och dricka vid badplatsen. 
Till 2022 kommer Thea och Ebba att stå för 
försäljningen, om inget oförutsett inträffar.

Det var många badande i år och även bryg-
gan används att sola på.

Peter badar numera inte bara på sommaren.
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Nyårsafton samlas vi åter för en korv och några glas kalla eller varma drycker innan festerna förbereds.

Nyår i Vassbäck

unigraphics.se
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I början av augusti 2021 så var det stor uppståndelse vid vår badplats. Det som hänt var att den mycket ovanliga fågeln på 
våra breddgrader, den lilla Alkekungen hade förirrat sig hit, vilket dragit många fågelskådare hit. De kom t.ex. ända från 
Öland på andra sidan landet. Alkekungen är normalt på arktiska breddgrader på sommaren. Den var kvar i några dagar innan 
den försvann. De såg även en Ägretthäger inne i viken. Normalt har vi allt som oftast en gråhäger i viken.

Vassbäcks Bastuförening bildades för att skapa en informell och otvungen mö-
tesplats för boende inom närområdet (se områdeskarta). Helt klart blev resul-
tatet en fantastisk kontaktyta med en mycket stark gemenskap och grogrund 
för också aktiviteter och umgängen långt   utanför bastun! Bastubyggnaden 
ägs och drivs av femtio medlemsfamiljer och över tid blir det ibland föränd-
ringar bland dessa; exempelvis om man kanske väljer att flytta från områ-
det. Om ni är intresserade av ett medlemskap är ni självfallet mer än väl-
komna att kontakta föreningen. Kontaktuppgifter och övrig information på:                                                                                                                          

https://www.vassback.se/foreningar/bastuforeningen/

Sällsynta gäster i Vassbäck

Bastun

Vassbäcks Bastuförening
Områdeskarta

“Öster” - Riksvägen
“Söder” - Rågelunds Camping

“Väster” - Havet
“Norr” - Näsbergsvägens förlängning

Vi vet vad som driver
värdeutvecklingen av en fastighet

- läget är den överlägset främsta faktorn, 
så grattis till dig som bor i Vassbäck!

Reportage: Calle Hagman



Styrelsen 2021/2022

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

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

Gustaf Rönnerklev 
suppleant 
gustafronn@gmail.com 
073-544 310 11

Elisabeth Wendels 
Vi tackar Elisabeth ”Beppe” Wen-
dels för hennes gedigna arbete 
under mer än 32 år i styrelsen för 
Vassbäcks Badförening. Vi lyser frid 
över hennes ljusa minne. 

Elisabeth avled 27 januari 2022.

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 gärna 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

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


