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Välkommen till Torstensvik!
Mycket har hänt på de över 80 år som föreningen funnits, men syftet är fortfarande det 
samma – 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 att verksamheten i Torstensvik drivs av Kungsbacka kommun, men 
så är inte fallet. Strandområdet har alltid varit i privat ägo, men sköts av badföreningen. 
Torstensvik är klassificerad som EU-strand, är en av de största badplatserna inom 
Kungsbacka samt den största som sköts av en badförening.
I år gör vi en större förändring hur vi tar upp parkeringsavgift. Läs mer om det i 
mittuppslaget. Vi önskar er alla en skön sommar!

I ett tidningsurklipp från 1937 kan man läsa  att Badföreningen bildades på 
initiativ av skräddarmästaren H. Magnusson och fru Signe Svensson. Det 
konstituerande mötet hölls i mejeriet med ett 20-tal personer närvarande. 

Till den första styrelsen valdes ”båtägaren Erik Berntsson, Torstensvik, skräddarmästare 
Magnusson, Chaufför H. Cederlund, pensionatsinnehavare Addick Idegård och 
handelsföreståndare Folke Johansson, Frillesås.” ”Medlemsavgiften bestämdes till 3 kr per 
år.” ”Styrelsen fick i uppdrag att så fort ekonomiska möjligheter förefinnas 
låta utföra arbetet, vilket dels avser att uppsnygga badplatsen samt dels 
anlägga bryggor ut till vattnet.”
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Tack för att du är medlem i Frillesås Badförening
Vi är en ideell förening och helt beroende av medlemmarnas välvilja och arbetsinsats. Ett
medlemskap kostar bara 150 kr per år och ger oss möjlighet att;

 ☼ Ta bort tång och i övrigt hålla stranden så ren vi kan från skräp.

 ☼ I samarbete med Kungsbacka kommun, 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

 ☼ Vårda natur och vår närmiljö på bästa sätt

Du kan bidra genom att fortsatt vara medlem och även informera andra om badföreningen 
– vi behöver verkligen bli fler medlemmar! Ett medlemskap ställer inga krav på dig, men 
betyder så mycket för att bidra till att bevara Torstensvik som den pärla det är! Självklart får 
du gärna bidra med aktivt arbete och har du möjlighet att vara med på arbetsdagen så är vi 
väldigt tacksamma.
Välkommen som medlem i Frillesås Badförening och att njuta av vår fina badvik!

Arbetsdag och kallelse till årsmöte
Som vanligt kombinerar vi vårt årsmöte med ett arbetspass innan. Söndag 20 maj kl. 11.00 
samlas vi vid vår arbetsbod (bredvid toaletterna). Det finns arbetsuppgifter i stort som 
smått. Bra att ha med är exempelvis kratta/räfsa och skottkärra. Vi behöver i år även måla 
arbetsboden. Kom själv eller hela familjen – vi önskar alla välkomna! Efter arbetspasset 
serveras grillad korv och dryck vid vår grillplats. Sedan (c:a 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.
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Ny parkeringslösning
Den 1 maj moderniserar vi hur vi tar upp parkeringsavgift i Torstensvik. Vi kommer inte 
längre manuellt ta betalt vid infarten, utan besökaren får själv erlägga avgiften via sin mobil. 
Samma tekniska lösning återfinns i hela landet, exvis Göteborg, Kungsbacka, Varberg och 
även på Stråvalla strand. Man betalar med sin mobil med hjälp av en ”app” eller genom att 
skicka ett SMS. Möjligheten för medlemmar att köpa årsparkeringskort finns kvar. 
Det är en smidig lösning som förbättrar för både besökare och badföreningen.

 

SNABBFAKTA OM PARKERING I TORSTENSVIK

 9 Betala med mobilen (app eller SMS)

 9 Alternativt köp Årskort

 9 Betala mindre om du står kortare tid

 9 Avgiftsbelagt alla dagar

 9 Ingen bemanning

 9 Ingen kontant- eller kortbetalning

 9 Ladda ner appen “SMS Park” i Appstore/Google play 

P
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Avgift alla dagar
Det kommer vara avgiftsbelagt alla dagar. Vi kommer inte att ha någon bemanning eller 
P-automat på plats och därför är inte kontant- eller kreditkortsbetalning möjlig.
Den nya parkeringslösningen gör det möjligt att ta ut en mindre avgift för de som parkerar 
kortare tid än heldag. 
Aktuella avgifter finns på skyltar vid parkeringen (fr.o.m. 1 maj) samt på vår hemsida.

Viktigt för dig att veta
Vi samarbetar med Smart Parkering Sverige AB som sköter allt rörande bevakning och 
överklagan. De anlitar i sin tur SMS Park för teknik och fakturering. 
Vi rekommenderar att du tar del av ”Om tjänsten” och ”Betalning” på www.smspark.se/
kundservice. Speciellt vill vi uppmärksamma dig på att välja betalsätt. Lättast gör du det 
i appen, men det går även att göra via hemsidan. Gör du inte detta, så kommer du att få 
en pappersfaktura med faktureringsavgift. Alla andra betalsätt är avgiftsfria. 

Årsparkeringskort för medlemmar
Självklart kan du som medlem köpa årsparkeringskort. Det kostar 200 kr under 2018. 
Du köper årsparkeringskortet som vanligt av badföreningen. OBS! Tänk på att lägga 
årsparkeringskortet väl synligt i vindrutan!

Ytterligare information:
 ☼ Se de uppsatta informationsskyltarna på plats (fr.o.m. 1 maj).

 ☼ Frågor angående parkering, kontakta Smart Parkering www.smartp.se/kontakta-oss.

 ☼ Om tjänsten och betalning: www.smspark.se/kundservice

 ☼ Årskort m.m. kan du läsa om på www.frillesasbadforening.se/parkering
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Traditionsenligt midsommarfirande
Midsommar infaller i år fredag den 22 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.
Vill du hjälpa till med arrangemanget? Kontakta Britt Lindberg på 0340-65 07 39 eller via 
e-post midsommar@frillesasbadforening.se om du vill hjälpa till eller har frågor.

Simskola
På grund av bristande intresse kommer inte simskola att arrangeras tills vidare. 

 
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.  

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. 
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Medlemsavgifter 2018
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
Medlemmar kan även:
Köpa parkeringsårskort ……………………………....... 200:-/år
Hyra båtplats på stranden ………………………........... 300:-/år
Hyra bastu ……………………………………………... 250:-/gång

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

Tack!
Tack alla sponsorer som bland annat gör midsommarfirandet möjligt. Och tack alla andra 
som hjälper till här och var för att hålla vår badvik fin. Ni är Torstensviks hjältar!

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. 



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

FOTON OCH LAYOUT AV FRICKUM


