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En informationstext från Frillesås Badförening
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Ovanstående är taget från ett utskick som föreningen gjorde 1970. Det är lika aktuellt idag. 
Det är tack vare många personers ideella arbete och våra medlemmars ekonomiska stöd 
som har gjort och gör ”att Torstensvik skall förbli en pärla bland badstränder”.
Du kan bidra genom att fortsatt vara medlem och även informera andra om badföreningen 
– vi behöver verkligen bli fler medlemmar! Och har du möjlighet att vara med på arbetsda-
gen så är vi väldigt tacksamma!. 

 

 

Varje vår städas stranden grundligt och befrias från tång och vrakgods som flutit 
iland under vintern. Papperskorgar och soptunnor utsättes för att minska ned-
skräpningen. Vägar, betongplaner, trappor, bänkar och lekredskap repareras och 

underhålles. Under hela badsäsongen städas stranden varje dag. Toaletter iordningställes  
och städas dagligen. I avsikt att förebygga drunkningsolyckorna utsätts liv-
räddningsutrustning samt anordnas simskola för våra barn.
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Arbetsdag och kallelse till årsmöte
Som vanligt kombinerar vi vårt årsmöte med ett arbetspass innan. Söndag 21 maj kl. 11.00 
samlas vi vid vår arbetsbod (bredvid toaletterna). Det finns arbetsuppgifter i stort som smått. 
Bra att ha med är exempelvis arbetshandskar, räfsa/kratta, spade och skottkärra. Kom själv el-
ler hela familjen – vi önskar alla välkomna! Efter arbetspasset serveras korv och dryck. Sedan 
(ca kl. 13.00) hålls årsmöte utanför arbetsboden. I samband med årsmötet serveras kaffe och 
kaka. Ev. motioner skall lämnas till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet.

 
Lediga platser i styrelse och arbetsgrupper
Vill du att Torstensvik ska vara lika fin i fortsättningen? Vill du förändra något? Vi söker 
personer som kan sitta i styrelsen i Frillesås Badförening. Hör av dig till Maria Stenum på 
telefon 0708-25 24 99.
Vi behöver också akut hjälp att arrangera midsommarfirandet. Läs mer på sidan 4.

 
Strandvärdar sökes för 2017
Under sommarveckorna sköts den dagliga verksamheten av våra strandvärdar genom
att ta upp parkeringsavgift, städa och svara på frågor från våra besökare. Våra strandvärdar 
brukar vara lokalt boende ungdomar som arbetar några veckor under sommaren. 
Det är stort intresse för att vara strandvärd, så om du är intresserad skicka e-post till  
parkering@frillesasbadforening.se redan idag!

 
Simskola
Ingen simskola är planerad att hållas i sommar på grund av brist på simskolelärare.
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Traditionsenligt midsommarfirande?
Midsommar infaller i år fredag den 23 juni. Under midsommarfirandet i Torstensvik samlas 
vänner och bekanta både från förr och nu. Vi dansar med barnen runt stången och har 
picknick i gräset. Detta är en underbar start på sommaren.
Tyvärr har vi svårt för att arrangera midsommar i år, eftersom vi har för få frivilliga. Vi 
behöver er hjälp – nu! Det krävs åtminstone 8 personer till – då blir det ingen stor arbets-
insats per person.
Beskrivning av arbetsuppgifter finns på www.frillesasbadforening.se/midsommarfest. Där 
kan du också se om midsommarfirandet kommer bli av eller ej. 
Kontakta Britt Lindberg via e-post: midsommar@frillesasbadforening.se eller på telefon: 
0340-65 07 39 om du vill hjälpa till eller har frågor. 

 
Hyr vår underbara bastu
Längst ut på udden i raden av sjöbodar ligger vår bastu. Den består av, förutom själva
bastudelen, ett litet rum med bord och bänkar. Ta med trevligt sällskap, lite att dricka
och äta, njut av utsikten, bada bastu och ta ett dopp från bryggan nedanför. Bastun
finns att hyra året runt. För mer info se www.frillesasbadforening.se/bastu.  

Brukar du besöka Torstensvik med bil?
I Torstensvik har du möjlighet att parkera din bil. För att finansiera verksamheten
tar vi ut en parkeringsavgift på 30:-/dag. För dig som är medlem finns möjligheten
att köpa parkeringsårskort för 150:-. Planerar du att besöka stranden med bil fler
än fem gånger på hela sommaren, så lönar det sig med ett årskort. Beställ i tid innan
säsongen drar igång – skicka ett mail till kassor@frillesasbadforening.se. 
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Behov av uppläggningsplats för båt?
Om du har en mindre båt och behov av uppläggningsplats, så finns lediga platser direkt på 
stranden. Se www.frillesasbadforening.se/batplats för mer information och intresseanmälan. 

 
www.frillesasbadforening.se – här finns allt du vill veta
Vi har sedan några år en hemsida – här hittar du all information du behöver. Och hittar du 
inte det du söker, så är du välkommen att skicka e-post till någon av oss i styrelsen. 

Har du flyttat?
Om du har flyttat eller kommer att flytta, glöm inte meddela oss din nya adress. Lättast 
skickar du e-post till info@frillesasbadforening.se och meddelar din nya adress. Tack!

 
Torstensvik är klassificerad som EU-strand
Kungsbacka Kommun har klassificerat Torstensvik som EU-strand. Det innebär att vi
skall uppfylla vissa kvalitetsmått och miljökrav, exempelvis är vi skyldiga att göra mätningar 
av badvattenkvalitén ett flertal gånger under sommarsäsongen. Detta är något som vis-
serligen kommer att öka våra kostnader, men det ger oss samtidigt möjlighet att förbättra 
upplevelsen i Torstensvik. Vi har fått en del frågor om möjlighet till EU-bidrag, men tyvärr 
finns inga bidrag att få. 
För mer information se informationstavlan vid vändplatsen. 
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Medlemsavgifter 2017
Bifogat i detta utskick har du fått en inbetalningsavi*. För att förenkla för dig är avin 
färdigifylld baserat på tidigare års medlemskap. Vi är tacksamma om du väljer att fortsätta 
stödja verksamheten! Du betalar enkelt genom att bara ange belopp och OCR-numret. Vill 
du ändra något, t ex lägga till årskort för parkering, så adderar du till detta i beloppet du 
betalar in. Stort tack för att du stödjer Frillesås Badförening!
Väljer du att inte stödja verksamheten i år behöver du inte göra något och vi hoppas få
önska dig välkommen tillbaka redan nästa år. 
*Du som har ett aktuellt båtplatsavtal har fått en faktura istället för en avi.

Har du frågor är du välkommen att maila vår kassör: kassor@frillesasbadforening.se. 

Medlemskap i Frillesås Badförening ………….............. 150:-/år
Parkering ……………………………………………..... 30:-/dag
Medlemmar kan även:
Köpa parkeringsårskort ……………………………....... 150:-/år
Hyra båtplats på stranden ………………………........... 300:-/år
Hyra bastu ……………………………………………... 250:-/gång

Du hittar även aktuella avgifter på www.frillesasbadforening.se/medlemsavgifter.

 
Vill du bidra med några timmars ideellt arbete?
Vi vill göra mycket, men hindras ofta på grund av brist på arbetskraft. Ett alternativ är
att vi till dyra kostnader anlitar företag för de tjänster vi behöver, men det har vi inte
råd med såvida vi inte blir fler medlemmar. I dagsläget är vi alltså helt beroende av
de insatser som görs på våra arbetsdagar. Kan du delta är du hjärtligt välkommen!
Vill du bidra på annat vis, exempelvis ekonomiskt, är du alltid välkommen! Kan du
tänka dig ytterligare insatser eller har idéer hur området kan utvecklas – ta kontakt
med någon av oss i styrelsen. Vi vill gärna ha kontakt med dig! Du hittar kontaktuppgif-
terna på www.frillesasbadforening.se/kontakt.
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Tack!
Konsum har lämnat ett ekonomiskt bidrag. Pengarna kommer användas för att fortsatt 
rusta upp och underhålla stranden, lekplatsen etc. Tack! 
Tack alla andra sponsorer som gör exvis midsommarfirandet möjligt! Och tack alla frivilliga 
som hjälper till här och var för att hålla vår badvik så fin som möjligt. 

 
Frågor eller synpunkter?
Vi tar tacksamt emot förslag, idéer och synpunkter på hur vi kan utveckla och förbättra vår 
verksamhet. Skicka ett mail till oss: info@frillesasbadforening.se. 

 
Om vår gemensamma förening
Frillesås Badförening grundades 1937 i syfte att genom ideellt arbete främja Frillesåsbornas 
friluftsliv i allmänhet och bad- och sjöliv i synnerhet. Sedan starten har vi arrenderat större 
delen av Torstensvik för vår verksamhet. Många tror felaktigt att verksamheten i Torstens-
vik drivs av Kungsbacka kommun, men så är inte fallet. Strandområdet ägs av privatperso-
ner men sköts till stor del av badföreningen. Vi är en ideell förening och helt beroende av 
medlemmarnas välvilja och arbetsinsats.

Ett medlemskap kostar bara 150:- per år och ger oss möjlighet att;

 ☼ Städa och underhålla toaletterna
 ☼ Ta bort tång och i övrigt hålla stranden så ren vi kan från skräp.
 ☼ I samarbete med kommunen, tillhandahålla badbrygga och handikappramp
 ☼ Säkerställa vattenkvalitén
 ☼ Sköta om vår uppskattade lekplats
 ☼ Förvalta vår bastu längst ut på udden
 ☼ Tillhandahålla båtuppläggningsplatser
 ☼ Sköta om våra parkeringsytor
 ☼ Anordna det traditionella midsommarfirandet
 ☼ Anordna simskola för våra minsta



 ☼ Vårda natur och vår närmiljö på bästa sätt

Välkommen som medlem i Frillesås Badförening och att njuta av vår fina badvik!

Frillesås Badförening, Frillesås Tullväg 13, 439 61 Frillesås
info@frillesasbadforening.se  |  www.frillesasbadforening.se


