
Flygfoto över Vassbäcks badplats

Krabbfiskesäsongen har startat

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

20 juli kl. 14:00 Bouleturnering, boulebanan

21 juli kl. 12:00 Golf, Vassbäcks Open, Sjögärde  
22 juli kl. 14:00 Livräddning, hjärt-lung-
 räddning, simprov
23 juli kl. 17:00 Strandfest
10 okt kl. 10:30 Höstarbetsdag vid stranden
31 dec kl. 13.00 Nyårsgrillning vid badhytten

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 Vass-
bäcksviken.

Badföreningen sköter om badstranden, bad-
piren, alla badbryggor, badfl ottar och tram-
polinen. Föreningen tillhandahåller bänkarna 
på badberget samt räddningsutrustning och 
skötselredskap. För sophämtningen och toa-
letterna ansvarar Kungsbacka kommun. 

Arbetet inom badföreningen är helt ideellt. 
Medlemsavgiften, som är vår enda inkomst-
källa, är på minst 300 kronor. Den som så
önskar får gärna stödja föreningen med 
en högre summa. Det är det många som 
gör. Varje år lagar vi eller ersätter det 
som naturens krafter raserar. Låt oss hjäl-
pas åt med att skapa en trevlig badmiljö! 
Det gör vi genom att hålla snyggt och 
slänga skräp i soptunnan vid omklädnings-
hytten. Ta gärna egna initiativ till trivsel
skapande aktiviteter! Alla idéer är välkomna.

Cyklar ska placeras vid cykelstället. Mopeder 
ska antingen parkeras ute vid bilparkeringen 
eller ledas på grusvägen till badplatsen och 
parkeras jämte cykelstället. Bilar, MC eller
mopeder får inte köras fram till badplatsen
under badsäsongen. Hundar skall vara kopp-
lade och får inte bada vid badplatsen.

Var snäll och ring omgående till någon av oss 
i styrelsen om du upptäcker brister, fel eller 
vandalisering, speciellt på vår räddnings-
utrustning!

Styrelsen
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Allting har en ände utom korven som 
har två!

Det känns lite vemodigt när jag nu 
alldeles i början av juli sitter här och 
skriver mina sista ”Funderingar i Vass-
bäck”. Men som sagts ovan - Allting 
har en ände. Som jag skrev i vårens 
”Tankar”, så är det Vassbäcksblad du 
håller i handen nu det sista efter 15 
år utgivningar. Framöver kommer ni 
att kunna följa vår Badförening på 
Facebook utöver hemsidan vassbäck.
se. Framför allt Facebook kommer att 
möjliggöra en mycket snabbare ny-
hetsuppdatering än vad ett tryckt blad 
kan göra.

Torbjörn Sund och undertecknad bör-
jade med ”Vassbäcksbladet”, för att 
fler skulle veta vad vi håller på med i 
Vassbäck och för att öka sammanhåll-
ningen i vårt område och även enga-
gemanget för vår Badförening. Jag vet 
inte om just vårt lilla Vassbäcksblad 
bidragit till det, men vi kan inte klaga 
på engagemanget för vår badplats och 
vår badförening. Föreningens med-
lemsantal ökar år efter år och vi har 
en mycket stor uppslutning vid våra 
arbetsdagar och det är många som 
kommer vid våra aktiviteter. Vår bad-
plats har både utvecklats och förbätt-
rats mycket under de senaste 15 åren 
och den positiva processen avstannar 
naturligtvis inte då Vassbäcksbladet 
slutar att tryckas. 

Jag förutsätter att vår Badförening 
också fortsätter att utvecklas positivt. 
Vi fick vid årets årsmöte flera nya 
ledamöter i styrelsen, som därmed 
också fått en välbehövlig föryngring. 
Vi är flera lite äldre som jobbat med 
styrelsearbetet i många år, så det mås-
te naturligtvis bli en fortsatt föryngring 
av Badföreningens styrelse och även 
bland dem som hjälper till med att 
”jobba” vid stranden. Det är naturligt-
vis ni i medelåldern och yngre, som 
skall forma det framtida Vassbäck, där 
era barn och barnbarn skall växa upp, 
inte vi årsrika seniorer.

Vi uppmärksammade i förra Vass-
bäcksbladet att det blivit så många 

barn i Vassbäck de senaste åren, vil-
ket är väldigt trevligt att se och som 
också garanterar ett fortsatt livligt 
strandliv här. För ett antal år sedan så 
byggde vi en sandlåda och anlade en 
boulebana, samt en gungställning vid 
stranden. En del var missnöjda över 
nyheterna då, som skulle locka fler 
badande ”utifrån” till vår badplats. Vi 
kan nu idag konstatera att dessa faci-
liteter dagligen framför allt utnyttjas 
av våra många barn i närområdet och 
deras föräldrar. Då gungställningen 
anlades hade vi inte riktigt koll på 
vilka mått som krävs, för att den skall 
vara riktigt säker. Men vi har nu erfa-
rit att gungområdet behöver vara lite 
längre, så vi kommer att bygga om det 
området framöver, men det kommer 
av praktiska skäl inte att ske innan 
nästa vår.

Det har också väckts en fråga om att 
förlänga palissaden utanför bryggan, 
för att skydda framför allt båtarna vid 
båtbryggorna från alltför stora vågor. 
Då detta är en stor fråga, som berör 
alla våra föreningar, så beslöt årsmö-
tet att vi skall tillsätta en arbetsgrupp 
med representanter från de olika för-
eningarna vid badplatsen, som får 
utreda frågan grundligt. Frågan kom-
mer sedan att tas upp igen vid nästa 
årsmöte. 

Det Vassbäcksblad som du nu håller 
i handen, innehåller utöver lite info 
om vad som skett i Vassbäck sedan 
sist också en hel del tillbakablickar 
bland våra tidigare reportage. Vi hop-
pas att de skall ge lite glädje igen. Vi 
får även ett inlägg av vår kände ”skri-
bent” i Kuggaviken - Jan Hansson, vil-
ket glädjer oss i redaktionen mycket.

Jag brukar avsluta mina tankar i Vass-
bäcksbladet med några personliga 
reflektioner, som är ärligt menade 
och som kommer från mitt innersta. 
Jag vill då återigen uppmana er alla i 
Vassbäck att vara generösa mot varan-
dra på alla sätt. Vi vet inte hur länge 
livet varar. Vi kan inte påverka allt, 
men vi kan alla göra just det lilla som 
just VI kan göra. Uppmaningen i den 
Gyllene regeln i Bibeln är alltid ak-

tuell: Behandla andra som du vill bli 
behandlad själv.

Jag vill avslutningsvis tacka för all 
den positiva respons och uppmuntran 
som vi i redaktionen för Vassbäcks-
bladet fått genom åren. Det har värmt 
mycket.

Jag önskar er alla en trevlig sommar 
med många trevliga personliga möten 
och sköna bad i Vassbäck.

Vi ses!

Calle Hagman

Ordf i Vassbäcks Badförening

calle@callehagman.se 

070-528 33 11

PS. Om det är något du undrar över 
eller om du har någon bra idé. Dra 
dig då inte för att kontakta mig eller 
någon annan i styrelsen (kontaktupp-
gifter finns på baksidan). Vi gör alla 
vårt bästa för att badplatsen i Vass-
bäck skall fungera bättre och bättre 
och för att vi alla skall trivas bra till-
sammans. DS.

Funderingar i Vassbäck -  Vår plats på jorden



Badföreningens ordförande, Calle 
Hagman, har som årlig tradition att 
utse en Vassbäcksklippa. Valet föll i 
år på Pernilla Gustavsson och mo-
tiveringen var att hon i många år 
dragit ett stort lass i vår strandfest-
kommitté. Ett viktigt och uppskattat 
arbete som ger glans år strandfesten, 
för stora och små.

Grattis Pernilla, kan du beskriva för 
oss vem du är?
Jag heter Pernilla Gustavsson och 
är uppväxt i Landvetter tillsammans 
med mamma Anita, pappa Björn 
och lillebror Magnus. När jag var 
tio år köpte mina föräldrar en stuga 
i Stensjö som ligger vid Åbyfjorden i 
Bohuslän, så där tillbringade jag alla 
mina somrar när jag bodde hemma 
och tillbringar fortfarande en del av 
somrarna där. Innan vi hade stugan 
åkte vi alltid någon gång på som-
maren ner till Åsa och badade, då 
vid Vita Sand. Min mamma brukade 
vara i Åsa när hon var liten, för hen-
nes kusiner hyrde hus i Frillesås och 
mormor och morfar i Åsa. Antagli-
gen hade min mormor och hennes 
syster fastnat för Åsa för när de var 
unga (1930/40 talet), cyklade (!) de 
från Göteborg till Åsa för att dansa 
på någon dansbana och när de dan-
sat klart, cyklade de hem igen. Själv 
minns jag att jag hörde ett radiopro-
gram när jag var i tio/tolv- års åldern 
och då var det en tjej med från Åsa. 
Programmet gick mitt i vintern och 
jag fattade inte hur man kunde bo 

i Åsa året om. Nu vet jag att det går 
alldeles utmärkt!

Hur blev det då Vassbäck för din 
del?
År 2000 bestämde Urban och jag 
oss för att flytta ner till Åsa på prov. 
Med oss hade vi hunden Hampus, 
som älskade att få en gräsmatta att 
vara på. Urbans mormor Hillevi, 
som hade tillbringat oändligt många 
somrar där, orkade då inte längre 
med bestyren. Vi byggde till ett rum 
och satte in en kamin och flyttade in 
i juli. Ingen av oss har ångrat det en 
endaste dag! Vi stortrivs i Vassbäck 
och även om det har förändrats en 
hel del på 22 år, så är idyllen fortfa-
rande bevarad. Vi flyttade ut ur stu-
gan samma dag som vår förste son 
Hannes föddes, i oktober 2003, det 
var inte planen, men han bestämde 
sig för att komma fem veckor för ti-
digt. Sedan rev vi stugan och byggde 
huset vi bor i idag. Vi flyttade in i 
nya huset samma dag som vi kom 
hem med vår andra son Samuel från 
BB, i maj 2005. Det var inte heller 
planen, men han valde att komma 
2,5 veckor för tidigt. Nu har famil-
jen utökats med hunden Pepsi och 
”lånehunden” Tyzon.

Hur har engagemanget varit i vår 
badförening?
Under åren i Åsa har jag egentligen 
bara varit med i festkommittén av 
alla föreningar i Vassbäck.  Vet inte 
riktigt hur många år det har blivit ex-
akt. Jag har varit upptagen med en-
gagemang i andra föreningar såsom 
Åsa IF, KIF och Warbergs IBF. I kom-
mittén brukar vi träffas några gånger 
innan festen för att planera och en 
gång efter för att summera. Det är en 
del att göra framför allt under själva 
festkvällen, men det är väldigt trev-
ligt och det brukar vara uppskattat!

Det är ju många som stannar kvar 
när de väl flyttat hit. Vad är det bäs-
ta med att bo på vår udde?
Det som jag trivs med allra bäst i 
Vassbäck är lugnet, havet, den trev-

liga stämningen och gemenskapen, 
min trädgård som jag älskar att job-
ba i och närheten till mitt jobb som 
förskollärare i förskoleklass på Fril-
lesåsskolan. Hur många har en all-
deles fantastiskt fin väg till sitt jobb? 
Framför allt cykelvägen förbi Råge-
lund är magisk tidigt på morgonen!

Vi brukar ge våra klippor en möjlig-
het att uttrycka en önskan om fram-
tidens Vassbäck!
Som svar på frågan vad jag skulle 
vilja förändra i området, så skulle 
jag önska en väg, såsom strandpro-
menaden mellan Krokvik och Vita 
Sand över klipporna från Vassbäck 
till Kuggavik, så att jag kan gå där 
även när jag blir gammal och inte 
längre kan studsa så smidigt som jag 
kan idag över klipporna.

Vassbäcksbladets utsände
Torbjörn Sund, ber att få tacka för 
pratstunden och skickar med våra 
gratulationer.
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Vassbäcksklippan 2022 - Pernilla Gustavsson



Som Calle mycket riktigt beskriver i sin ledare så uppkom tanken att skapa en tidning som beskriver livet på och 
aktiviteter med de boende i Vassbäck och för Badföreningens medlemmar.
Ett starkt argument var att skapa intresse för föreningens aktiviteter för
att de skulle öka i popularitet, öka sammanhållningen bland Vassbäcks-
borna och sprida information om aktualiteter.
Det första bladet kom ut 2007 och täckte det som hade hänt under 2006
och det var på fyra sidor eller på tryckspråk en vikt A3. Avslutningsbladet
sommaren 2022 blir på 24 sidor och med en kvalitet som ökat betydligt.
Låt oss gemensamt ta och titta på vad vi skrivit om under åren.

Vassbäcksbladet 2007-2022 – en kavalkad

Vassbäcks klippor

2007 Calle Hagman
- för engagemang i badföreningen
2007 Bengt Gullberg
- Hamnkapten med båtintresse 
2008 Peter Raidla
- för mångårigt ideellt arbete
2009 Gösta Gustafsson
- föreningens kassör och trotjänare
2010 Elisabeth Wendels
- mångårigt arbete i styrelsen
2011 Torbjörn Sund
- för arrangör av klassikern, Strandkampen och redaktör i Vassbäcksbladet 
2012 Helena Heijdenberg
- för mångårigt arbete som sekreterare och tipspromenadsarrangör
2013 Urban Johansson
- för mångårigt ideellt arbete i föreningar, idéer och engagemang
2014 Tommy Ljungqvist
- händig fi xare, ställer alltid upp och stöttar
2015 Ingela Svahlin
- vår yogainstruktör 
2016 Jan Eric Magnusson
- föreningens kassör med full kontroll på siffrorna
2017 Björne Jarlengrip
- engagerad snickare, fi xare och hantverksexpert
2018 Jan-Åke Svahli
- en som ställer upp i alla väder för bryggor, badplats och bastun
2019 Fredrik Ljunggren
- mannen bakom vassbäck.se och vår fi berförening
2020 Nils Wendels
- föreningsengagerad vältalig go gubbe
2021 Seth Lennartsson
- bastuns mångårige ordförande, även engagerad i brygga 2
2022 Pernilla Gustavsson
- stort engagemang i strandfesten

Det kom år 2007 en idé inom styrelsen att tacka ideella personer som gör och har gjort mycket
för att föreningen, vår badplats, bryggor och våra aktiviteter skall fungera.
Vi arvoderar inga personer och därför tänkte vi att ett tack med något eftersträvansvärt vore på
sin plats. Därför kuppades 2007 vår ordförande Calle Hagman och vår hamnkapten
Bengt Gullberg med var sitt diplom. Detta togs väl emot och Calle tyckte att vi kunde kalla priset
Vassbäcksklippan och redan året efter togs det fram ett standar med föreningens design och en
graverad skylt i sockeln. Calle och Bengt fi ck sedermera sin standar och i tur och ordning
därefter har följande tagit emot priset, med kort motivering.

Bengt Gullberg med var sitt diplom. Detta togs väl emot och Calle tyckte att vi kunde kalla priset

20082007

2009

2012

2010 2013

2011 2014

44
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Vassbäcks klippor forts.
2015 2016 20192017

2020

2018

2021 2022

Vi vet vad som driver
värdeutvecklingen av en fastighet

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

Den första båtbryggan i Vassbäck från 
40-talet

Hammocken var ett trevligt inslag i träd-
gårdarna under förra seklet och visar 
det karga landskapet



Mellan 2005-2014 arrangerade Åsa och Torbjörn Sund en tävling som fanns i en vuxen- och en ungdomsklass. 
Det startade med cykel, övergick i löpning och avslutades med simning, dvs inte som en triathlon är uppbyggd, 
men så var vår variant. De vuxna cyklade mot Landa kyrka, vek av på Borekullavägen, ända in i Frillesåsrondellen, 
Bastevägen, tillbaka mot Rågelund via gamla järnvägen och tillbaka till Badplatsen. Där satt publiken och applå-
derade löparna som sprang till Kuggavik, upp mot IOGT och sedan tillbaka till badplatsen där en kortare simtur 
avslutade klassiker.
Det var tonvikt på cykelmomentet men tävlingen var mycket populär, för att gradvis klinga av. Kanske hade vi 
blivit lite bekväma, ville pröva något annat. Vi korade egentligen inga vinnare, men Jesper Svefors var omöjlig att 
besegra, liksom i damklassen, där hans lillasyster Jonna ofta kom först.
Framtiden får utvisa om en aktivitet som denna kan få plats i badföreningens regi. Åsa och jag hade i vart fall 
mycket kul under de år vi arrangerade loppen. Främst var det glädjen från de yngsta deltagarna som etsat sig fast.

Vassbäcks klassiker eller Triathlontävlingen
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Boule
Sommaren 2014 hölls Vassbäcks första mästerskap i boule. Vi hade anlagt en fi n boulebana vid badplatsen och 
så klart skulle det tävlas. Det går till så att man anmäler sig på plats och så lottas man i lag, två och två. Så möts 
lagen och till slut har ett vinnarpar korats. Det blandas kast i världsklass med mindre bra kast, man mäter och 
har ibland olika åsikter om vem som är närmast, men det löser sig alltid på bästa sätt. En del framhäver sin egen 
förträffl ighet, kommenterar andras tur, men alla har en kul stund tillsammans. Priset man vinner och som en får 
ta med hem över vintern, är gigantiskt stort, nästan lika stort som att stoltsera som vinnare.

Vinnarna genom åren:
2014 Jonny Claesson och Helen Andreen
2015 Tommy Ljungqvist och Peder Myrvoll
2016 Björne och Margareta Jarlengrip
2017 Peter Raidla och Anders Härdner

2018 Peter Raidla och Anders Härdner
2019 Jonna Ekström och Jonny Claesson
2020 Peter Raidla och Christian Ekström
2021 Håkan Rietz och Jonna Ekström

2014 20182015

2019

2016

2020

2017

2021
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Strandkampen Vassbäck-Kuggavik
Vi tog under 2007 upp en gammal tradition att utmana Kuggavikens badförening på några aktiviteter.
Under en lördagseftermiddag spelade vi 4 fotbollsmatcher med olika lag, vi hade bouletävlingar, dragkampstäv-
lingar och avslutade med en stafett. När alla resultat räknats samman stod Kuggaviken som knapp segrare och fick 
under kvällens prisutdelning, på deras dansbana, ta emot det av Freadals trädgårdscafé skänkta vandringspriset. 
Tävlingarna kunde genomföras i fyra år, sedan tröt intresset och tiden att planera och genomföra räckte inte till.
Kanske kan tävlingarna någon gång i framtiden uppstå eftersom vi båda föreningar tyckte att detta var en aktivitet 
som skapade trivsel och gemenskap såväl inom föreningarna som mellan desamma.
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Vassbäck Open i golf
Redan i första numret kunde man se och läsa om mästerskapet som alltid avgörs på fi na Sjögärde GKs 18-håls-
bana. Det är en Open och andra än de i badföreningen får delta, men är det fullt med bollar, får badföreningens 
medlemmar företräde. Denna regel har ännu inte behövt träda i kraft. Men år 2005 startade turneringen som 
är en tvåmanna poängbogey. Lagen lottas av tävlingsledningen och man får räkna den högst uppnådda poängen 
per hål, beaktat handicapet. Vi har några år haft skyhöga resultat upp mot 50 poäng, mer normalt drygt 40 för 
vinnarna. Som brukligt är i sådana här sammanhang delas pris ut till den som kommer närmast hål, eller den som 
slår längst och håller sig på fairway, på vissa utvalda hål. På senare år har närmast en målad mittlinje gällt som 
ett delmål. Det blir ca 5 timmars härlig tid på banan och en stund till innan och under prisutdelningen, så de som 
tävlar har verkligen goda förutsättningar att umgås.
Det är inte ovanligt att det berättas om turslag och oturslag. Puttar som är för korta, chippar som går förbi green, 
sandbunkrar som är stora som Saharaöknen. De bästa brukar vinna på något sätt och det är lite som Ingemar 
Stenmark sade i en intervju. Det verkar som att ju mer jag tränar desto mer tur har jag.

2005 Jan-Åke Svahlin och Torbjörn Sund
2006 Ulf Johansson och Magnus Ohlsson
2007 Jan Westlin och Lars-Göran Gustafsson
2008 Oscar Samuelsson och Yvonne Wallin
2009 Rolf Lind och Christian Lindaur
2010 Bo Hjalmarsson och Björne Jarlengrip
2011 Marcus Svahlin och Patrik Langré
2012 Mikael Svensson och Ivan Rosengren
2013 Elisabeth Wendels och Hampus Essunger

2014 Bo Hjalmarsson och Benny Nilsson
2015 Bo Hjalmarsson och Calle Hagman
2016 Bo Hjalmarsson och Leif ”Loket” Ohlsson
2017 Anita Svensson och Magnus Ohlsson
2018 Jonas Svefors, Viktor Ekström och Marcus Svahlin
2019 Lars Johansson och Robert Blomén
2020 Lennart Karlsson och Leif ”Loket” Ohlsson
2021 Erik Hagman och Lars André

Vinnarna i trofén har varit:

20142012

2018

2015

2019

2016

2020

2017

2021

Vinnarna 2006
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Kompisfotbollen
Vi visste att många ungdomar älskar att spela fotboll och vi vet också att det verkar som att vi föräldrar får styra 
upp spelandet lite mer än vad vi var vana vid när vi var små. Kuggaviken har en så fin och närbelägen plan och 
tanken var också att barn från Kuggavik och Vassbäck skulle kunna lära känna varandra via fotbollen. Kompisar 
kan man väl inte få för många av?
Vi har sedan 2016 arrangerat spel på måndagar 18-19:30 och vi riktar oss till pojkar och flickor upp till 12 år, 
kanske inte yngre än 5 heller.
2022 får vi inte till ledare i förväg, men kanske är aktiviteten så etablerad att den uppstår utan anslag. Vi hoppas 
på detta.

Yoga
Ingela Svahlin drog år 2008 igång en Power yoga på stranden lite bortanför badplatsen. I många år kunde vi ta 
med våra underlägg och få våra något stela kroppar i bättre skick. Vi fick stifta bekantskap med hunden, katten, 
kobran, solhälsningen, tranan och örnen, för att nämna några återkommande övningar. Detta har varit en mycket 
uppskattad verksamhet och år 2022 kan varken Ingela eller Torbjörn hålla i yogan. Kanske kommer det en yngre 
kraft och tar över redan i år? Håll utkik efter anslag.
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Själv var jag med på strandfest i Vassbäck i mitten av 1970-talet och i ett nummer hade vi bilder från den aktivite-
ten. Med det var först när föreningen 1999 firade 50-årsjubileum som strandfesten får den struktur den har idag. 
Konceptet låter enkelt. Alla tar med det som de skall grilla, äta och dricka. Badföreningen står med grillar, lot-
terier, tipspromenad, lekar/tävlingar och underhållning av en trubadur. För säkerhets skull sätter vi upp ett stort 
tält. Aktiviteten lockar hundratals och oftast har vi strålande väder. En del yngre badar, det uppstår spontandanser 
och sammanfattningsvis en härlig inramning och det blir en god stämning. En del kommer hem med priser, andra 
vinner och dricker upp dem direkt. Målsättningen för badföreningen är att arrangemanget skall bära sig, inte gå 
med vinst.

Strandfest
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Båt-, bad- och simdag
2015 startades en ny aktivitet som till största delen kom att handla om vattenlivet. För att pröva på det man inte 
prövat, för att simma säkrare och detta utvecklades senare till att rädda liv. På land med hjärt-lungräddning och 
till havs med livräddning. Vi lät de med båtar visa upp sina farkoster och lära ut hur de fungerar. En del skakiga 
vassbäcksbor fick pröva på att åka SUP, kajak och trissjollar. Guanitza höll i simlärandet och Nils Wendels höll i 
livräddning i vatten, medan Peter Persson kunde lära ut hjärt- och lungräddning.



Reportage
Under årens lopp har vi även skild-
rat en mängd som vi tyckt relevanta 
händelser och företeelser.
Vi har fotat och intervjuat många 
som i unga år besökt Vassbäck i sina 
fritidshus för att numera bo perma-
nent i om- eller nybyggda hus.
Vi har följt en del byggen innan riv-
ning till färdigt hus och intervjuat 
nybyggarna.
Vi har sett att ideella krafter vill stä-
da våra öar och stränder från skräp.
Freadals krögare har intervjuats i två 
reportage för vi ville läsa om vad det 
hade för tankar och det har varit in-
tressant.
Vassbäcks bastu byggdes 2003 och 
har byggts ut, vilket skrevs om i re-
portage 2016. År 2013 firade bastu-
föreningen 10 år och nästa år, då blir 
den 20 år. Vi har kunnat rapportera 
om vad just bastun i Kuggavik och 
Vassbäck skapat en djupare samva-
ro och vänskap i området.
År 2016 utsattes brygga 1 för en 
brand bland uppställda brygglem-
mar, varför en helt ny ovandel fick 
anläggas, detta har vi skrivit om.
Vassbäcksbladet har sedan 2011 vi-

sat fram läsarnas historiska bilder, 
som visat  upp personer och miljöer 
från förr.
Vi har röjt sly, förstärkt vägar, fått 
städa upp efter klotter och annat un-
derhåll som måste göras.
Vi har lyft fram en del personer, kan-
ske nyinflyttade familjer, som bor i 
Vassbäck. Det är valår 2022 och då 
lär vi se och höra vår Peter Esaiasson 
åter uttala sig om valutgångar och 
andra valaktuella frågor.
I 2022 så skrev vi om den baby-
boom som skapat så många barn i 
Vassbäck, våra framtida badare.
I många reportage har vi tipsat om 
olika utflyktsmål och hört om någ-
ra läsares favoriter, naturreservaten 
Näsbokrok, Tjolöholms slott, Strå-
valla strand, Lagunen i inre lön, 
Länsmansröva i Kungsbackafjorden, 
för att nämna några.
Vi har haft med reportage om djur i 
Vassbäck, rådjur, räv, hummer, krab-
bor, sälar, svanar, rödstjärten som 
byggde bo  i häcken, om alkekung-
en, ägretthägern. Vissa har även sett 
en kneckedeck, en fågel som flyger 
upp och ner för att inte få sand i ögo-

nen. Vi har även beskrivit tillvaron 
för våra bin. I detta nummer finns ett 
reportage om maneterna.
Vi har sett Vassbäck från ovan i vack-
ra bilder. Vi har bekantat oss med de 
som bor i Bollebygdsområdet halv-
vägs till Rågelund.
Vi har skildrat Grannsamverkan, 
samverkan mot brott och dess verk-
samhet. Alla områdets föreningar 
har fått möjlighet att presentera sig.
Vi har varit med när bröllopspar gift 
sig vid klipporna.

Utflykter
Det har anordnats många utflykter genom åren.
2008 arrangerade vi två gemensamma båtturer till Nidingen. Tanken var att bereda möjlighet för de som gärna 
velat besöka Nidingen, men inte har båt, eller kunskap om hur man navigerar dit, kanske skulle det bli tryggare 
om vi åkte i konvoj. En mycket varm sommardag i stiltje åkte 4-5 båtar från vår hamn till Nidingen och fick upp-
leva naturen som verkligen är annorlunda. Ornitolog Bengt Jacobsson guidade oss 2010 om fågellivet i Vassbäck.
2010 arrangerades det en botanisk vandring i Vassbäck, där Ulla Åshede guidade en skara nyfikna vassbäcksbor 
bland växt- och djurliv. 2020 var mitt under pandemin och det arrangerades spontant många utflykter i vårt när-
område, som vi skrev i bladet.
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De flitiga bastubesökarna och badpoj-
karna Jan-Åke Svahlin, Peter Raidla och 
Tommy Ljungqvist.
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unigraphics.se

Vi har i varje blad skildrat i bild och text det viktiga arbetet med vår badplats. Det är mycket som skall ut och in, 
som skall sättas på plats, repareras eller monteras. Tunga bryggor skall bäras, stegar skall sättas fast, bänkar och 
bord skall fram, tång skall tas bort, liksom stenar och sand som är i vägen för badare. Allt görs med ett glatt en-
gagemang, ofta i samband med att bryggorna tas in eller ut. Grillad korv, bröd, läsk och kaffe brukar smaka bra.
Det som en gång började som en familjetradition har vuxit sig till en årlig tradition. På Nyårsafton, vid lunchtid 
samlas de som vill vid badhytten för en stunds samvaro, ofta ackompanjerad av varma eller kalla drycker samt 
grillkorv. Detta verkar vara uppskattat eftersom många kommer dit en timma eller så.

Höst- och vårstäddagarna samt Nyårsfirandet

Bild tagen i viken på sommarstugorna i 
Vassbäck på 1950-talet innan det blev 
åretruntboende
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Tidningsdöden slår blint. Vem kunde 
tro att detta dystra öde skulle hota 
även det läsvärda Vassbäcksbladet?
73 år efter grundandet 1949 har sty-
relsen för Vassbäcks Badförening nu 
beslutat ge sig in i den moderna värl-
den. Papperstidningen ska ersättas av 
en digital Facebook-variant. Ur led är 
tiden.
Egentligen började väl den tryckta tid-
ningens dagar bli räknade redan runt 
tusenårsskiftet. Om det berodde på 
teknikens framfart eller på utedassets 
accelererande nedläggning kan möjli-
gen diskuteras.
Själv minns jag med fasa mormors 
stinkande dass på Värmlandsnäs. Det 
var överfyllt med styvt tidningspapper 
från både morgonblad och postorder-
kataloger. 
Dess dubbla användningsområden 
var en nyckelfaktor. Först fick vanligt 
folk chans att läsa nyheter, både om 
kungahuset och om billiga kläder. Se-
dan kunde besökarna lämna stället i 
hyggligt skick redan före Edet kräpps 
stora genombrott.

Den digitala revolutionen var svårför-
utsägbar. För egen del försökte jag i 
det längsta förtränga det som entusi-
asterna talade om som ”framtidens 
journalistiska verktyg”.
Högst motvilligt tvingades även vi 
konservativa stötar på Göteborgs-Pos-

ten acceptera utvecklingen. Jag reste 
till sommar-OS i Söul-OS 1988 med 
skeptisk hållning till den nydanande 
datorlådan. Den kallades Tandy och 
rymde massor av osynlig skrivplats. 
Kors vilken supermaskin!
En händelse minns jag tydligt efter 
34 år. Det var sedan Erik Lindh tagit 
OS-brons i bordtennis. Killen kom 
från Kungälv, alltså inom GP:s tunga 
närområde. Det var bara att ösa med 
hur mycket text som helst. Ja, alltså 
tills underverkets totalsumma 10 000 
tecken var nådd.
I den sydkoreanska natten knackade 
jag fram tre artiklar och var hyfsat nöjd 
med skörden. Bara att med pekfingret 
trycka hem texten till Göteborg. 
Jag råkade halka in på fel knapp. Hela 
skörden hamnade i digitalvärldens 
globala sopstation. Det var bara att 
göra om jobbet från grunden. 
Sju timmars tidsskillnad räddade mig 
från en medalj i olympisk klantighet.

På den tiden skulle artiklarna endast 
in i en tidning av riktigt papper. Nu-
mera är alla reportage gemensamt på 
väg mot de sälla jaktmarkerna. Eller 
rättare uttryckt: till nätet.
Jodå, visst har jag lärt mig läsa tidning-
ar på datorn. Men fortfarande minns 
jag spänningen i att gå till brevlådan 
och förnimma den sköna doften av 
trycksvärta. Sedan kunde det räcka att 

bläddra, läsa rubrikerna, titta på bil-
derna, om inte tiden medgav djupare 
engagemang.
Visst finns det tekniska fördelar med 
publicering i cyberrymden. Som när 
man råkar göra ett misstag. Då går det 
smidigt att korrigera.
Det var värre i gamla tider. På 70-talet 
tillhörde Gösta ”Fåglum” Pettersson 
världens bästa cyklister. En svensk su-
perkändis.
1971 vann Fåglum storloppet Giro 
d´Italia. Jag jobbade den kvällen på 
GP. Vi väntade på att en överhopad 
frilansare skulle lämna text från stö-
vellandet. Vi larmade en trött telefon-
mottagare att hen kunde skicka refera-
tet direkt ner i sätteriet.
Så skedde utan att vi ens hunnit ögna 
texten innan förstaupplagan anlände. 
Ingressen fick oss att nästan ramla av 
stolen:
”Ny sensationell ledare i cykelloppet 
Giro d´Italia är svensken Gösta Fågel-
hund”.

75 000 exemplar hann rulla ut innan 
vi kunde avliva den egendomliga vov-
ven.

I fortsättningen kan vi alltså följa det 
informativa Vassbäcksbladet på nätet. 
En förhoppning är att ni fortsätter vara 
lika noggranna med namnstavningar 
i löpande text – och att berätta vilka 
som är med på publicerade bilder.
I så fall kommer tidningen att leva åt-
minstone till nästa paradigmskifte.

JAN HANSSON

Vassbäcksbladet lurar tidningsdöden?
Vassbäcksbladets utsände fick en pratstund med författaren Jan Hansson 
som i år gett ut en mycket läsvärd bok, Strövtåg. Den boken tar läsarna till 
platser man kanske besökt, men inte visste så mycket om. Vassbäckbladets 
läsare rekommenderar författaren att inte boka upp sig med annat den 10 
december och att ta fram fracken. För visst kan inte Svenska Akademien 
missa att nominera?

Gösta ”Fågelhund” Pettersson
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Vårstädningen
10 april samlades arbetssugna vassbäcksbor i bärande roller. Bryggföreningarna brukar ha sina möten och brygg-
inläggningar då också. Som vanligt storartade insatser som uppskattas för de som besöker vår anläggning.
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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

Badplatsen
Under åren med Vassbäcksbladet 
har vi skrivit om nya skyltar som 
tagits fram. Parkeringsanvisningar, 
anslag på badhytten, varnings- och 
instruerande skyltar.

Vi tog år 2010 och byggde en krabb-
hylla, en lägre liggande brygga som 
underlättar barnens stora nöje i alla 
år, att fiska krabbor. Göteborgs-Tid-
ningen var och gjorde reportage om 
den och visst är vi stolta över den.

Vi har i många år haft både en el-
ler två strandvärdar, vars uppgift är 
att göra badplatsen fin, detta får de 
ett litet arvode för, ett lagom insteg i 
arbetslivet och mycket uppskattat av 
de badande.
Det är inte alla badplatser som har 
en trampolin. Vi har två! Detta gör 
badplatsen unik och mycket upp-
skattat för de som vill göra en salto-
mortal i luften, eller en mollbergare 
i pik.
När vi skulle möta Kuggaviken väck-
tes tanken om en kollektion av klä-
der som skulle visa var vi kom ifrån. 
Det blev t-shirts, pikéskjortor, hoo-

dies och kepsar.
Vi har även tagit fram flagga med vår 
logo, etiketter och båt/fasadflaggor i 
Vassbäcks namn.
Vi har en app som man kan se på 
vilken badtemperatur vi har i vi-
ken, kallad Badkollen. Den fungerar 
sommartid och kan laddas när där 
appar kan laddas ner, bl a på vass-
bäcks.se
På tal om vassbäcks.se, vi har en 
hemsida där badföreningen och an-
dra i Vassbäck anknutna föreningar 
har informationsplatser.
2017 investerade föreningen i en ny 
hjärtstartare som sitter på en vägg på 
bastun.

Vår badbrygga har i många om-
gångar och turer fått sin nuvarande 
form. Man kan se att år 2003 bred-
dades den betydligt för att kunna få 

dit en ramp för iläggning av båtar. 
2007 förlängdes rampen. Vi bada-
de på utbyggda träramper mellan 
gamla badbryggan och den gjutna 
rampen, men 2008 totalförstördes 
denna brygga, varpå vi 2011 köpte 
in en begagnad, flytande betong-
brygga. Dessvärre sjönk bryggan 

vintern 2012 och fick forslas bort. 
2013 görs ett betydande arbete med 
bryggan som breddas, får en kulvert 
för vattenflödet samt första palissa-
den, med badbrygga innanför, som 
vi har det även nu. Stormen Egon 
var en elak en och förstörde delar av 
träbryggan 2014, som återställdes 
samma år. På bryggan fick vi 2015 
en ny trampolin och 2020 göts bryg-
gan än starkare och det tillkom fler 
meter palissad.
Vi har sedan 2020 en ny och fräsch 
grill som alla får använda.
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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.

I år 22 juli kl. 14:00

Kompisfotbollen
På bilden syns spelare och ledare som njöt i solskenet efter att ha spelat kompisfotboll på Kuggavikens fi na 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. 2022 hoppas vi att frivilliga insatser gör kompisfotbollen möjlig.

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

I år 23 juli kl. 14:00
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Vädret är alltid fi nt när Vassbäcks boulefantaster samlas för att göra upp om den prestigefyllda pokalen.

Boulen I år 20 juli kl. 14:00

Vassbäcks badförening är vad vi vet rätt unika med att låta unga strandvärdar göra 
badplatsen fi n.

Strandvärd 2022 är Ebba Hagman som arbetar med att hålla badplatsen ren och fi n 
7 veckor efter midsommar.

Arbetsuppgifter är desamma som tidigare år, hålla rent från skräp, glas och fi mpar 
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 fl aggar 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

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 fl aggar vi.

cykelparkering, ej framkörning av mopeder till stranden

Vassbäcksbladet i Vassbäck och Kuggavik, dra ut soptunnan

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

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.
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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. 12:00
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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.
Rågelunds camping och Vassbäck, 1970-tal.
Järnvägen fanns kvar, liksom ett kargare 
landskap än idag.

Vassbäcksbladet har varit i kontakt 
med marinbiolog Cyanea Capillata-
Medusa, som har specialiserat sig 
på dessa havets otäcka nässeldjur. 
Maneterna består till största delen 
av vatten och munnen finns på un-
dersidan och har munarmar, Längs 
kanten på munnen finns en krans av 
tentakler.

Brännmaneter är köttätare och äter 
smådjur som kräftdjur eller fiskar. 
Den fångar sitt byte med sina bränn-
trådar som vid beröring utstrålar ett 
gift som bedövar sitt offer. Maneter 
kan dock inte skada varandra. De 
maneter vi träffar på i våra vatten är 
i huvudsak inte farliga för människ-
or, men när man bränner sig kan det 
upplevas smärtsamt. Det några mo-
diga vassbäcksbor redan vet är att de 
inte bränns på ovansidan och kan 

man greppa försiktigt på ovansidan 
kan man avlägsna dem för att få en 
manetfri badplats. Men man måste 
passa sig för trådarna, som kan bli 
mycket långa och de kan släppa sig 
lösa och då ser man dem knappt. 
Brännmaneterna är vanligen röda, 
men kan också bli blå.
Det finns djur som i sin tur äter ma-
neter, som havssköldpaddor, havs-
fåglar, krabbor, bläckfiskar och utgör 
alltså nytta, men kanske inte för oss 
i Vassbäck. Vissa asiatiska kök serve-
rar manet som en delikatess.

Öronmaneten eller blåmaneten är 
den vi mest ser i Vassbäck och den 
föredrar att finnas på ytan och hämta 
mat, men den trivs inte när det blir 
för varmt, då söker den kallare vat-
ten, i djupet eller ute till havs. Den 
bränns inte men är ju heller inte så 

trevlig att se när man badar. Vissa 
fiskar och fåglar samt brännmaneter 
ser dessa som sin mat.
Maneter följer havsströmmar och 
trivs inte i varmare vatten och lär 
ha funnits i över 600 miljoner år. Så 
gammal blir inte en manet, den le-
ver i ett år, men återuppstår genom 
parning eller kloning. De har ingen 
hjärna som vi, men reagerar med sitt 
nervsystem.
Har du blivit bränd av en manet gäl-
ler normalt att man först tar bort trå-
darna, skölj hellre än att ta i dem. 
Skölj med varmt vatten om du har 
tillgång till det. Undvik att gnugga 
bort trådarna. Sedan finns det re-
ceptfria läkemedel som hjälper, bra 
att ha till hands hemma.

För Vassbäcksbladet
Manne T

Vassbäcks ovänner - maneterna
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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.

åke?????

att umgås på och i sommarnatten gick vi hem med leende på våra läppar mätta och glada.

åke?????åke?????

I år 23 juli kl. 17:00
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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 Ebba, till höger, 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.



Styrelsen 2022/2023

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

Conny Lingmerth
ledamot
conny.lingmerth@lingmerths.se
Tel 072-601 22 16

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

Lena Nording
kassör
lnording56@gmail.com
0708-21 70 49

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

Cari Johansson
suppleant
cari.johansson.xx@gmail.com
0709-35 35 58

Föreningens plusgirokonto: 4 34 78  - 7
Några har ännu inte betalt, var vänlig stötta föreningen.

I bladet fi nns 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


