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Se annons på omslagets insida

Gör ett smart 
val – du också 
Mäklarhuset i Åsa är en stolt sponsor till Åsa IF.  

Ska du sälja din bostad men är osäker på vilken  

mäklare du vill anlita? Läs vad andra tycker om oss  

– på maklarhuset.se redovisar vi öppet kundomdömen 

om alla våra mäklare.

Det är (också) ett smart sätt att välja rätt.

MÄKLARHUSET ÅSA
Polisvägen 13
asa@maklarhuset.se    
maklarhuset.se/asa

CISSI TUORILIN
Tel: 070-863 60 90 

cissi.tuorilin@maklarhuset.se
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Ett smartare val för din bostadsaffär 
 Vill du ha goda råd och samtidigt få en värdering?

Boka en kostnadsfri muntlig värdering idag.  
Då får du även rådgivning om hur vi på bästa och  

tryggast vis hanterar en eventuell försäljning.

Välkommen att kontakta Mäklarhuset i Åsa!

MÄKLARHUSET ÅSA
Polisvägen 13
asa@maklarhuset.se    
maklarhuset.se/asa

CISSI TUORILIN
Tel: 070-863 60 90 

cissi.tuorilin@maklarhuset.se

STOLT SPONSOR TILL ÅSA IF
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Ordföranden har ordet!
Så fick jag återigen privilegiet att 
som ordförande möta Åsa IF:s 
medlemmar på vårt Årsmöte.  
Det var en sann glädje att få stå 
framför dessa medlemmar och 
redogöra för det gångna året.   
 
Förutom givetvis problemet med 
Coronarestriktioner har året 
präglats av en oerhörd entusiasm 
över det fina arbete som alla en-
gagerade inom Åsa IF har utfört 
och fortfarande utför till gagn för 
såväl medlemmarna i Åsa IF som 
för samhället Åsa.   
Åsa IF surfar just nu på en verk-
lig framgångsvåg.   
 
Håller också tummarna för att 
ÅSACUPEN i fotboll, som i som-
mar förväntas återupptas efter 2 

års uppehåll, blir den stora succé 
som vi alla hoppas på.  Av antalet 
anmälningar att döma hittills ser 
det så ut!

Som Ni läsare av Åsabladet 
förmodligen redan har upptäckt 
så har Åsabladet, sedan ett par 
år tillbaka, kraftfullt utökat det 
redaktionella materialet.  Anled-
ningen är uppenbar.   
Ökar läsvärdet så ökar också vär-
det för våra annonsörer.   
Vi breddar oss dessutom ytter-
ligare genom att jobba på att få 
in mer material som inte enbart 
hänför sig till Åsa IF utan även 
till Åsa/Frillesås som samhällen.   
 
 

 
Fortsättning på sidan 4 
 
 

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



NENOITKESSLLOBTOF NESLERYTSDUVUH 
Ordförande Martin Blomster 0707-54 44 77 Ordförande Kerry Hellström 0763-29 90 07
Kassör Tore Johansson 0737-08 60 78 Ledamot Niklas Blanc 0708-58 88 59
V. Ordförande Katarina Persbratt 0722-06 39 35 Ledamot Johan Nyholm 0708-57 24 57
Sekreterare Ingela Lindqvist 0709-25 28 22 Ledamot Lisa Måring 0761-76 59 00
Ledamot BT Mats Johansson 0735-42 42 89 Ledamot Jonas Ivarsson 0735-40 42 99
Ledamot IB Fredrik Hafsten 0707-44 49 75 Ledamot Therese Tarrant 0706-58 33 19
Ledamot Göran Sundvisson 0709-38 60 44 Ledamot Sandra Hult 0736-34 55 00

GÅRDS- OCH PLANUTSKOTTET  BORDTENNISSEKTIONEN
Ordförande Svenne Claesson 0705-85 74 56 Ordförande Mats Johansson 0730-85 25 35
Ledamot Hans Erik Danielsson 0702-64 89 75 Ledamot Claes-Göran Ahrén 0703-21 09 20
Ledamot Stefan Johansson 0340-65 54 92 Ledamot Morgan Johansson 0703-91 29 00
Ledamot Tore Johansson 0737-08 60 78 Ledamot Anders Johansson 0736-82 70 16
Ledamot Hasse Petersson 0340-65 89 92 Ledamot Anita Gudmundsson 0735-12 34 24
Ledamot Rolf Arvidsson 0707-38 84 10 Ledamot Peter Torgersson 0705-41 44 55
Ledamot Sture Lundström 0705-78 38 90 Ledamot Jörgen Hansson 0725-85 47 20
Ledamot Roland Olsson 0340-65 63 15 Adj.Ledamot Jacop Bendré 0723-66 66 96

 INNEBANDYSEKTIONEN
 UTHYRNING AV IDROTTSGÅRDEN Ordförande Fredrik Hafsten 0702-87 52 65
Vaktmästare Maleq Goq 0739-49 53 78 Ledamot Marcus Johansson 0765-46 06 46

Ledamot Mia Eskengren 0723-25 06 60
 KANSLI Ledamot Louise Marsland 0707-41 48 70
Kanslist Mikael Hentilä 0707-97 36 41 Ledamot John Whilborg 0734-38 80 45

kansli@asaif.com Adj. Ledamot Glenn Holm 0708-95 70 22
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A la carte-restaurang med fullständiga rättigheter. 
Vi ordnar fester och middagar efter era önskemål.

Öppet: sön-tor 11-22, fre-lör 11-01

Tel. 0340-65 60 63
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Vi har fräschat upp vår lokal både inomhus och 
utomhus inför högsäsongen!
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Forstättning från sidan 3 
 
I förra numret så skrev vi t.ex. om Åsa365 och det arbete denna organisation har lagt ner för att få till 
stånd den fina utsmyckningen av rondellen vid norra infarten till Åsa.   
 
I detta nummer finner Ni en mycket intressant artikel om Lions Club Åsa som efter 40 år av synnerligen 
viktigt och värdefullt arbete dessvärre gick i graven vid årsskiftet.   
Dessutom intervjuar vi en Åsa IF profil som har betytt så väldigt mycket för föreningen genom åren.  
Det handlar om pingisens mångårige ordförande Mats Johansson.  Slutligen uppmärksammas ICA 
Supermarkets strålande initiativ att fylla kundvagnar med varor till behövande.

Jag hoppas naturligtvis och innerligt att Ni skall finna god läsning om såväl vad som händer inom Åsa IF 
som om det lokala i detta nummer av Åsabladet och jag vill här och nu understryka att jag mer än gärna 
tar emot tips, från såväl Åsabor som Frillesåsbor, på lokala ämnen som Ni vill att vi skall skriva om i 
nästkommande utgåvor. 
 
Med dessa ord önskar jag Er en underbar vår!
 
Stigge Norfeldt
Ordförande ÅSA IF

  HHUUVVUUDDSSTTYYRREELLSSEENN  FOTBOLLSSEKTIONEN
Ordförande Stigge Norfeldt 0702-26 44 00 Ordförande Peter Hedman 0705-88 80 18
Kassör Eva Lundström 0768-05 88 25 Ledamot Maria Grunditz 0739-82 42 50
V. Ordförande Peter Hedman 0705-88 80 18 Ledamot Michael Karlsson 0736-10 75 57
Sekreterare Tuula Kulluvaara 0705-67 00 31 Ledamot Martin Rastborg 0721-92 08 00
Ledamot BT Tommy Myrving 0705-69 16 52 Ledamot Johan Nyholm 0708-41 44 41
Ledamot IB Victor Bergdahl 0739-55 91 42 Ledamot Jennie Fihn 0704-56 62 45
Ledamot FB Jonas Nyström 0722-29 87 71 Ledamot Jonas Carlsson 0730-79 99 16
Ledamot Lennart Bergström 0705-92 43 62 Ledamot Jan-Eric Nilsson #41 791 971 376

  BBOORRDDTTEENNNNIISSSSEEKKTTIIOONNEENN   IINNNNEEBBAANNDDYYSSEEKKTTIIOONNEENN
Ordförande Tommy Myrving 0705-69 16 52 Ordförande Victor Bergdahl 0739-55 91 42
Ledamot Claes-Göran Ahrén 0703-21 09 20 Ledamot Mats Apelgren 0737-14 01 70
Ledamot Andrej Dembek 0704-20 49 51 Ledamot Jonas Hilmerström 0707-98 89 03
Ledamot Peter Grahn Hedblom 0735-28 62 62 Ledamot Mohsen Koohnavard 0702-54 02 03
Ledamot Anita Gudmundsson 0735-12 34 24
Ledamot Jennie-Marie Lidbäck 0704-33 71 48

  UUTTHHYYRRNNIINNGG  AAVV  IIDDRROOTTTTSSGGÅÅRRDDEENN   KKAANNSSLLII
Vaktmästare Maleq Goq 0739-49 53 78 Kanslist Mikael Hentilä 0707-97 36 41

kansli@asaif.com

Grundat 1975

Nummer 1 – 2022
Årgång 49

Ansvarig utgivare
Stigge Norfeldt
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Vid tappen i Åsa

Pingisordförande har ordet!
Nu äntligen har alla restriktioner släppt och vi kan 
fullfölja alla våra träningar, tävlingar, läger och sats-
ningar vi har framöver 2022.
Vår årsplan finns på hemsidan Åsa IF under Bordten-
nis/dokument.
Det som ligger närmast är vår egen tävling ”Åsa Cu-
pen-Kungsbacka Lighting Open 2022 International” 
som spelas i Åsa Idrottshall lördag den 26 mars 2022.
Planeringen är i full gång, där vi behöver stor hjälp 
från alla medlemmar och deras föräldrar.
Tack till Bengt Höök som har tagit på sig rollen som 
tävlingsledare med allt ansvar så vi kan genomföra 
vår tävling igen efter tre år.
Mikael Svensson kom dessutom helt frivilligt med att 
han kan tänka sig vara domare på tävling. Lyfter på 
hatten för detta.
Alla är välkomna att komma förbi och titta.
Annat vi kommer att genomföra under året förutom 
träning och tävlingar är Pingisskola, Klubb Mäster-
skap, Loppis ”fd. Lions loppis”, Åsa Cupen, Sommar-
läger, Stig Johanssons Minnesläger och som avslut-
ning på året vår populära Julmästerskap.
Vårt arbete med sektionen innebär också ansvar för 
vår budget och där har våra ny sponsorer en stor del 
av detta: Hamragård, EBS och Kungsbacka Lighting 
AB. Tack för ert engagemang.
Vi arbetar oavbrutet vidare för att hitta fler sponsorer 
där vi har några på G.
Vår sektion växer med nya spelare där styrelsen tagit 
beslut att utöka hallen till helhall tisdagar och torsda-
gar för att få plats för en bra träning. Detta har vi job-
bat för inom styrelsen, så de känns oerhört positivt 
tycker vi.
Vi har som ni vet träning fem dagar i veckan, där ti-

der finns på hem-
sidan. Vilodagar 
är fredag och sön-
dag.
Vår ”Elit” har höjt 
sin kompetens 
under året och vi 
hamnar allt som 
oftast på prispal-
len i tävlingar. 
Vi har spelare 
som kvalificerat 
sig både till Ung-
doms-SM och Para-SM.
Inte att förglömma våra ”Elit Motionärer” där man 
ser glädjen sprudla fast nivån på spelat består. Tack 
för att ni finns i hallen.
Vill samtidigt passa på att tacka våra tränare Fredrik 
Asklund, Bosse Hjalmarsson, Mikael Svensson och 
Kongkrit Eriksson att ni tar hand om oss alla så väl. 
Ett stort tack också till alla spelare och deras föräldrar 
som tillsammans skapar den goa stämning och dyna-
mik vi har i hallen.

Pingisen har dessutom tagit beslut att vi skall vara 
med på Para satsningen kommunen gör tillsammans 
med Aranäs och Kungsbacka Basket. Det kommer att 
öppna dörren för ungdomar med funktionsnedsätt-
ning att satsa på idrott.

Vi välkomnar fler ungdomar till våra träningar, bara 
komma förbi och testa. Vi har rack ni kan låna.
Till alla, ha en riktig go vår.

//tommy
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www.löftadalen.se
0340 740 500

Vi befinner oss alla i olika skeden i livet. 
Att finna en gemenskap som delar och 
finns där i dessa skeden kan hjälpa och 
stärka oss i våra liv. 
I kyrkan skapar vi en sådan gemenskap 
tillsammans och där är vi alla viktiga 
byggstenar. 
Under rådande förhållanden är behovet 
av just gemenskap stort hos många. 
Även om man inte kan träffas som 
normalt finns det alternativ, både i 
digitala kanaler men också via samtal.
På vår hemsida hittar du information om 
de digitala alternativen av verksamhet 
och gudstjänst och du kan boka tid för 
samtal bland annat.

www.löftadalen.se
Svenska kyrkan i Åsa & Frillesås
Ölmevalla, Landa, Frillesås, Gällinge & Idala 
församlingar

Tillsammans 
i kyrkan

Läs när, var 
och hur det 
passar Dig!

Prenumerera 
på eNH 

och få

5:-
*5:- är ett uträknat ca.pris/nr. som blir när 
du tecknar ett årsabonnemang för 770:-

/nummer*

Gäller t.o.m. 28/2-2022
Gäller t.o.m. 28/2-2022

Fullt med erbjudanden!

Mervärdeshäf
tet

Kungsbackas största tidning

3 utgivningar/veckaeNH = samma 
innehåll som
i pappers-
tidningen

Butiken för 
hela familjen!

VARMT 

VÄLKOMMEN 

Åsa Stationsväg 20, 439 55 ÅSA
0340-65 15 20          www.loma-paloma.se

Öppettider
Måndag Stängt
Tisdag – fredag 11:00 - 18:00
Lördag 10:00 – 15:00
Söndag 11:00 – 15:00

@butik_lomapaloma

Leksaker för stora & små
Inredning, belysning & textilier
Pyssel, pussel & spel 
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Butik & Verkstad

                                                                               0300-35600         info@eksta.se   Följ oss gärna på sociala medier!

Centralt och havsnära i Frillesås
 Vi fortsätter att bygga på Rya Ängar. Läs mer om Boställets väg på www.eksta.se



 

 

www.modestugan.se 

Åsa Stationsväg 95 
Tel: 0733-30 04 73 
 
Tisdag – Fredag 
kl. 11.00 – 18.00 
Lördag 
kl. 11.00 – 15.00 

VÅR- & SOMMARKLÄDER 

Välkommen till din nya  

djurklinik!
AniCura Kungskliniken är en smådjursklinik för hundar  
och katter. Vi bedriver djursjukvård med mycket kärlek  
och hos oss kan du alltid känna att du och din fyrbenta  
vän är i goda händer. Våra lokaler är välutrustade med  

bland annat digital röntgen, ultraljud, laboratorium, 
operationsavdelning, tandavdelning samt  

en butik med försäljning av foder och tillbehör. 

Välkommen att ringa eller hälsa på oss!

Öppettider: Mån, tis, tors: 07.30-19.30. Ons, fre: 07.30-17.00. 

Ring oss på

0300-579 000

AniCura Kungskliniken - Borgåsliden 30, 434 39 Kungsbacka
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Åsa IF:s Fotbollsskola 2022

FLICKOR OCH POJKAR FÖDDA 2015-2017
 

Åsa IF fotbollsskola kommer att starta lördag 7 maj kl.09:30-11:00 på Åsa IP.
 
Vårsäsongen är till och med 18 juni. Höstsäsongen börjar igen den 6 augusti 
och håller på till och med 17 september. Vi har inget uppehåll för röda dagar.
 
Benskydd är obligatoriskt!
 
Kostnaden som är 650 kr betalas in via faktura som kommer vid anmälan. När be-
talningen är gjord får barnen en boll, T-shirt och vattenflaska. T-shirt och vatten-
flaska hämtas ut på kansliet endast vid följande datum: Onsdag 4/5 kl. 13:00-19:00.
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Öppettider:

Måndag-fredag 07.00- 18.00
Lördag, söndag & helgdag 08.00- 16.00
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SPF Åsa har en trivselskapande verksamhet med 
träffar och resor och verkar för en positiv samhälls-

utveckling i Åsa. SPF är politiskt och religöst obundet 
och bevakar pensionärernas intressen.

Vill du bli medlem ring Monica Hjärn 

ÅSA med sina drygt 6 000 innevånare involveras dagligen i ÅSA IF.
Våra idrottshallar i Åsa fylls med ungdomar i alla åldrar. Ett nytt flicklag kliver in på fotbollsplanen när ett 
annat lämnar den efter sitt avslutade träningspass. Föräldrar skjutsar sina barn, parkerar bilarna, sätter sig, 
köper kaffe o bullar inför matchen. Varje träning leds av minst två tränare. Detta sker så gott som varje dag i 
ÅSA.  

Klubbens 969 medlemmar aktiveras genom en strukturerad organisation som med få undantag jobbar på 
frivillig basis. Men vilka värden bidrar ÅSA IF till omvandlat i pengar, vad är samhällsnyttan?
ÅSA IF samhällsnytta är värt över 16 miljoner kr årligen! Det visar den SROI-studie – Social Return On 
Investment – som Svenska Fotbollförbundet tagit fram.  Fotbollen bidrar till samhället på många olika sätt 
men för första gången finns en studie som visar fotbollens samhällsnytta i kronor och ören.

ÅSA IF bidrar till ett hälsosammare samhälle med stora sjukvårdsbesparingar som följd och färre sjuk-
domsfall av exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ II, bröst- och tjocktarmscancer samt minskad 
psykisk ohälsa.  
De sociala effekterna av breddfotbollen baseras på minskad brottslighet, bättre förhållanden för unga, utbild-
ning och ideellt arbete.
 
Vi har alla läst de alarmerande rapporterna om ungas psykiska ohälsa. Enligt Folkhälsomyndigheten rappor-
terar allt fler barn och unga i Sverige psykisk ohälsa. Vi vet också att svenska barn rör på sig alldeles för lite. 
Enligt en rapport från Centrum för idrottsforskning (CIF) är det bara 44 procent av pojkarna och 22 procent 
av flickorna som når de allmänna rekommendationerna om 60 minuter fysisk aktivitet varje dag.  
 
ÅSA IF vill och bidrar till att barnen rör sig genom de idrotter vi erbjuder.   
ÅSA IF har en långsiktig tradition att vara en viktig spelare i det framtida samhällsbygget.
Studien visar även att, om samhället investerar i fotbollen, så ger det mångfalt tillbaka.  

En investerad krona i breddfotboll ger tio kronor tillbaka i samhällsnytta. 
Det är alltså en mycket god idé att satsa på ÅSA IF.
Källa: Svenska Fotbollsförbundet https://www.svenskfotboll.se/svff/samhallsnytta/sroi/berakna/

Lennart Bergström

ÅSA IF - bidrar till stor Samhällsnytta
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Nya i Herrtruppen 2022
Anton Millesson Nilsson
Moderklubb    Kungsbacka IF 
Kommer senast från: IFK Fjärås
PK:s omdöme: En skyttekung som har den unika förmågan att kunna skapa målchanser 

helt på egen hand tack vare sin teknik och snabbhet

Adam Lindskog
Moderklubb    Onsala BK
Kommer senast från: Belmont Abbey College  USA
PK:s omdöme: En riktigt stabil mittback som tillför en hel del till vår backlinje med 

inte minst sitt otroligt bra huvudspel

Jonathan Videll
Moderklubb    Åsa IF
Kommer senast från: Varbergs Bois U!7
PK:s omdöme: En spelare som kan användas på många olika positioner tack vare sin  

teknik och sitt kloka sätt att läsa spelet

Staffan Längvik
Moderklubb    Lerkils IF
Kommer senast från: IFK Fjärås
PK:s omdöme: En spelskicklig back med mycket rutin som dessutom är otroligt 

jobbig att möta

Ludvig Hansson
Moderklubb    Åsa IF
Kommer senast från: Frillesås FF
PK:s omdöme: En modern tvåvägsspelande innermittfältare med en bra löpförmåga 

och en riktigt bra fysik

Lucas Bredemark
Moderklubb    Åsa IF
Kommer senast från: Åsa IF
PK:s omdöme: En ung och ambitiös ytterback som växt in bra i seniortempot

Hugo Hagman
Moderklubb    Åsa IF
Kommer senast från: Tölö IF
PK:s omdöme: Tots sin unga ålder är Hugo klok och positionssäker. Han har visat redan

nu på försäsongen att han är att räkna med redan iår

William Fitz
Moderklubb    Onsala BK
Kommer senast från: Onsala BK
PK:s omdöme: En vältränad och energisk ytterback med bra löpförmåga och kommer

bidra med energi i såväl vårat anfallsspel som försvarsspel
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Många inkomna
vårnyheter

Nora�s Dockhem
Lantlig & Rustik
Inredningsbutik

www.freadal.se

Handla för över
300:- och du får ka�e

& kaka i mysiga Freadals 
Trädgårdscafé

      Freadals Trädgårdscafé
www.freadal.se    info@freadal.se    Tel. 0340-65 66 52

Café & Restaurang  •  Bed & Breakfast
Inredningsbutik - Nora’s Dockhem

Bröllop - Selskap - Konferens

•••••

Helårsöppet vandrarhem 
Kurs- och lägergård
Cykeluthyrning
Sommarcafé
Barnvänlig badstrand

Läs mer och boka på vår hemsida kuggavik.se

Varbergsvägen 1894
439 55 Åsa

Tel: 0340-65 12 85
info@kuggavik.se
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EN RIKTIG STENHUGGARE
Vi kan allt från marksten och köksbänkar till 

fasader och gravstenar.

– HUGGET I STEN SEDAN 1939 –

Industrigatan 4, 434 32 Kungsbacka • info@henrikssonsstenhuggeri.com • www.henrikssonsstenhuggeri.com

Tel 0300-180 25

marksten

offerdalsskiffer

bohus-
granit

fönster- &
köksbänkar

Olaussons EL AB
kajsa.olausson@telia.com

Rutavdrag 50% gäller för flytt.

Telefon 031-16 44 42
www.guldhedensflytt.se

En del av Soliditet



Vi har öppet måndag-fredag 7-22, lördag-söndag 8-22. Välkommen!

Servicebutikssortiment • Släpvagnsuthyrning • Receptfria läkemedel.

Livs, mejeri m.m.  

Tel. 0340-65 16 66

Tvätt AB
Etbl. 1964

Ren tvätt på rätt sätt
Kemtvätt m.m.

Nu inlämningsställe för 

www.motorkompaniet.nu

NYHET!
BILTRANSPORTVAGN

TILL UTHYRNING

14 



NYHET!
BILTRANSPORTVAGN

TILL UTHYRNING

VI UTFÖR ALLA TYPER
AV ELINSTALLATIONER

Varberg • Kungsbacka • Skene • Veddige
Tel: 0300-191 25 • www.elektro-emanuel.se

 15

T BL ILU  &S  MN AO RK

IO NT  AU BA

1988-2013

Köper - Säljer - Byter
Service och reparationer - alla bilmärken

Ac-service och reparation
Släpkärror service och reparation

TEL. 0340-65 65 00    E-post: autokonsult@tele2.se
Varbergsvägen 1665 (g:a Koppartrans)
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Lions Club Åsa har avslutat sin verkssamhet den 31 
december 2021
LC Åsa har påverkat lokalsamhället mycket med alla arrangemang och verksamheter som man genomfört 
under de drygt 40 år som klubben har funnits. Här är en kort sammanställning av de större händelserna.

Klubben bildades lördagen den 10 maj 1980 av 18 entusiastiska herrar då Lions stadgar inte tillät kvinnliga 
medlemmar. Fadderklubb var Lions Club Kungsbacka och den första presidenten blev Jan Wiberg. 

Bland hjälporganisationer är Lions Club unik genom att alla or-
ganisationskostnader betalas med medlemsavgifterna och alla in-
täkter går ograverat ut i form av bidrag. Lions Club är en interna-
tionell organisation som finns i nästan alla länder jorden runt. LC 
Åsa har gett bidrag till katastrofhjälp och till de blå tälten som syns 
vid jordbävningar och liknande katastrofer. Nationellt stöder man 
bland annat forskning kring folksjukdomar och cancer. Lokalt går 
bidragen till barn och ungdomar samt behövande vuxna såsom 
ensamstående mammor inom Kungsbacka kommun.
Fruar och partners engagerade sig dock i klubbens olika aktiviteter 
och klubben var pådrivande inom Lions för att ändra stadgarna. 

Så småningom kunde kvinnorna bli fullgoda medlemmar då Lions stadgar moderniserades 1987. 

Man skapade kommittéer för olika aktiviteter och ett intensivt planerande tog fart. Under 1981 arrangera-
des en kyrkokonsert med operasångaren Sören Söderberg och 
Valborgsfirande i Skytteviken. Loppmarknaden 1981 blev det 
första större arrangemanget. Ingvar Oldsberg var en uppskattad 
auktionsförrättare. Loppmarknaden 1982 hade Leif Loket Olsson 
som publikdragande auktionsförrättare.

Under juli 1983 arrangerades den första spelmansstämman på 
Tjolöholm med fiolspelare från när och fjärran. Det fanns två 
dansbanor för att locka alla danssugna.

Spelmansstämman 1984 hade både fiol- och dragspelare men på 
varsin dag.

1986 var det enbart dragspelsstämma med Kjell Kraghe och Bosse Larsson som dragplåster.
1989 samlade LC Åsa tillsammans med Lions Club Varberg in 130 000 kr och kunde bekosta en narkotika-
hund som placerades hos polisen i västsverige.

1989 blev det en miljösatsning av stora mått. En tidning produ-
cerades under titeln ”Miljönären” som delades ut till alla hushåll i 
Kungsbacka.

Klubben har bedrivit en omfattande ungdomsverksamhet och haft 
ett bra samarbete med skolor, idrottsföreningar och fritidsgårdar. 
Man har även haft samarbete med Rädda Barnen och kunnat ge-
nomföra många föreläsningar om narkotika tillsammans.
1996 genomfördes den första föreläsningen om anabola steroider 



 17

Tänk på att stötta våra 
sponsorer!

för skolelever i 8-e och 9-e klass. Detta har sedan genomförts varannat år och det bedömdes så viktigt att det 
schemalades! 

En begagnad ambulans inköptes 2011 från Landstinget i Halland för att skänkas till Litauen. Ambulansen 
ställdes upp utanför ICA och folk uppmanades att skänka leksaker till sjuka barn. Ambulansen fylldes snabbt 

och kompletterades med vårdartiklar för att därefter köras ned 
till orten Jurbarkas i  Litauen vars sjukhus saknade transport-
möjligheter. Mottagandet var synnerligen uppskattat och rönte 
stor glädje. Samtidigt fick de 8 lionsmedlemmar som åkte ned för 
överlämnandet se vilken skrämmande nöd det var i ytterområ-
dena. 
2012 gjordes en insamling av kläder, husgeråd och leksaker 
som tillsammans med mediciner skickades till Jurbarkas. Man 
fick en bra kontakt med en kvinna som kunde hantera hjälp till 
behövande och därefter har LC Åsa årligen skänkt 10 000 kr till 
behövande i Jurbarkas.

Valborgsfirandet turnerade runt på olika platser för att till slut landa på den stora grusplanen bredvid Åsa 
Camping vid Vita sand. Den stora valborgsbrasan fick dock minska till en liten symbolisk brasa på grund av 

nedfall på husvagnarna. Åsa Scoutkår har alltid ställt upp med 
fackelmarsch för att tända brasorna. Det stora fyrverkeriet var 
en uppskattad avslutning bland de flesta Åsabor men djurägarna 
protesterade.

Försäljning av julgranar påbörjades tidigt och fanns på olika 
platser i Åsa för att till slut landa på gräsplanen norr om ICA Su-
permarket. Granförsäljningen under december 2021 blev klub-
bens sista verksamhet där man sålda 500 granar. De sista bidra-
gen som delades ut gick till ungdomsvård i Åsa och Frillesås.
 Under åren har Lions Club Åsa totalt delat ut drygt 7 miljoner 
kr. Ett stort tack till sponsorer och alla kungsbackabor som stöt-

tat klubben och gjort det möjligt att dela ut alla bidrag.
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Åsa Blommor
Blommor i Åsa centrum!

fb: åsa blommor          instagram: åsa blommor          Tel. 0340-65 10 33

Vi utför alla sorters binderier 
till bröllop, fest och begravning!

 

 
 

Salong 

ReForm 
www.salongreform.se Åsa Stationsväg 14  0340-656807 

Under våren och sommaren sker det en massa kul saker i 
salongen. 
APRIL – Vi kommer gå färgkurs för att lära oss nya härliga tekniker 
MAJ – Nytt ansiktslyft av salongen 
JUNI – Solskensdagar. Köp schampo och balsam för bara 495 kr 
JULI & AUGUSTI – Fototävling! – Crazy Hair Picture 
(följ oss på Facebook för mer info om tävlingen 
SEPTEMBER – Jubileumsfest (se ruta till höger) 
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Välkommen till Lindarn’s

SERVICEVERKSTAD
i Åsa

Logo Vector Download Free
http://www.logoeps.com/

Vi servar bl.a.

Välkommen till Lindarn’s

SERVICEVERKSTAD
i Åsa

Välkommen till Lindarn’s

SERVICEVERKSTAD
i Åsa

www.lindarn.se

Direktnr. till Verkstaden:  0340-20 15 06
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Försäsongen 2022 Herr
Så var det åter dags för en ny säsong och jag tänkte här skriva några rader kring hur vi förbereder oss 
inför den seriestart som väntar i april. När jag skriver detta är det slutet av februari och vi har hunnit ca 
20 träningspass och 4 träningsmatcher.  

Passen har både varit på planen där vi fokuserat på våra principer i såväl anfall som försvarsspel och 
inomhus där vi fokuserat på att bygga upp vår fysik.  
Uppslutningen på träningarna har varit helt ok men det har varit en hel del sjukdom så det är först nu 
hela truppen börjar komma igång ordentligt. 
 
Fokus framöver kommer vara på att finslipa detaljer i spelet och utvärdera de träningsmatcher vi spelar 
för att se vad vi behöver förbättra. I slutet av mars åker vi också på ett mycket efterlängtat träningsläger 
i Malmö. Där får vi framförallt chansen att bygga en ännu bättre gemenskap men även träna lite fasta 
situationer. För mig är träningsläger och den sociala biten otroligt viktigt för att nå framgång.  

Vi kommer framöver spela matcher varje helg så har ni vägarna förbi Åsa C så stanna gärna till och kolla. 
Påminner också om att ni kan följa oss på såväl Instagram som Facebook för att få de senaste uppdate-
ringarna.
 
MVH Coach PK

Div 3 Sydvästra Götaland, herr 2022
1 Åsa IF Laholms FK 2022-04-09 15:00 Åsa IP A
2 Kållered SK Åsa IF 2022-04-14 19:00 Kållered Sportcenter 1
3 Åsa IF Åstorps FF 2022-04-24 15:00 Åsa IP A
4 Stafsinge IF Åsa IF 2022-04-30 14:00 Stafsinge IP 1
5 Åsa IF Vinbergs IF 2022-05-07 15:00 Åsa IP A
6 Vejby IF Åsa IF 2022-05-14 15:00 Vejby IP A-Plan
7 Åsa IF Ytterby IS 2022-05-21 15:00 Åsa IP A
8 Angered MBIK Åsa IF 2022-05-26 15:00 Lövgärdesplan 1 Gräs
9 Kortedala IF Åsa IF 2022-05-28 14:00 Kortedalavallen 1 Gräs

10 Åsa IF IS Halmia 2022-06-04 15:00 Åsa IP A
11 IK Kongahälla Åsa IF 2022-06-10 19:00 Kongevi 1 Konstgräs
12 Åsa IF Kållered SK 2022-06-18 15:00 Åsa IP A
13 Laholms FK Åsa IF 2022-06-23 19:30 Glänninge Park A
14 Åstorps FF Åsa IF 2022-08-07 14:00 Bjärshögs IP A-plan
15 Åsa IF Stafsinge IF 2022-08-14 15:00 Åsa IP A
16 Vinbergs IF Åsa IF 2022-08-20 13:00 Vinåvallen A
17 Åsa IF Vejby IF 2022-08-27 15:00 Åsa IP A
18 Ytterby IS Åsa IF 2022-09-03 15:00 Ytterns IP 1 Gräs
19 Åsa IF Angered MBIK 2022-09-10 15:00 Åsa IP A
20 Åsa IF Kortedala IF 2022-09-17 15:00 Åsa IP A
21 IS Halmia Åsa IF 2022-09-23 19:00 Örjans Vall
22 Åsa IF IK Kongahälla 2022-10-02 15:00 Åsa IP A

Servicekänsla och personlig kontakt sedan 1994.

www.saklart.see-post: kontor@saklart.se
Tel: 031-701 09 00

❯❯ Såklart har putsat fönster i Göteborg med omnejd i över 20 år. Vi erbjuder snabb, prisvärd och 
professionell fönsterputs till privat personer, företag, fastighetsägare, butiker och restauranger 

m.m. Både vid ensaka tillfällen eller återkommande med abonnemang.

Dags att boka fönsterputs?

BOKA EN TID  
SOM PASSAR DIG

MÖJLIGHET ATT  
NYTTJA RUT-AVDRAGET

ABONNEMANG  
UTAN BINDNINGSTID

FÖNSTERPUTS MED  
PERSONLIG KONTAKT

FÖNSTERPUTS MED 
VALD INTERVALL

FÖRMÅNLIGA PRISER
VID GRUPPBESTÄLLNING

ERBJUDANDE TILL KUNDER I ÅSA! UPPGE RABATTKODEN ÅSA2021 NÄR DU BOKAR ABONNE-
MANG OCH FÅ DINA INSIDOR PÅ KÖPET FÖRSTA GÅNGEN.

Kontakta oss, så hjälper vi dig med en lösning som passar dig!

Såklart AB
Diamantsponsor

Om du inte minns när det var eller om du ofta 
tänker att det är något du borde göra, kan det  

vara skönt att skaffa ett abonnemang.

Våra abonnemang sker alltid på dina villkor.  
Vi går tillsammans igenom hur ofta och  
när du vill att vi ska putsa dina fönster. 

När putsade du  
dina fönster senast?

KLIPP UR OCH SPARA
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Outdoor – förbättra hemmaklimatet
Kustnära eller skyddat väderläge? Markis, pergola eller 
zip? Våra experter har kunskapen utifrån de förutsätt-
ningar och krav du har. Du investerar i ditt hemmaklimat 
och vi installerar ditt hemmaklimat med anpassade mått 
och självklar design. 

Indoor – försköna hemmamiljön
Hos oss finner du Luxaflex breda sortiment med det se-
naste inom solskydd och inredningsgardiner. Boka tid med 
en av våra experter så får du råd om färg- och materialval. 
Eller om du är nyfiken på automatik eller app-styrning. Vi 
guidar till smarta och välformade lösningar samt installe-
rar hemma hos dig.

Smart – förenkla hemmalivet
Med samma app/fjärrkontroll regleras belysning, marki-
ser, pergolatak, vindskydd och värmare. ”Fredagsfeeling 
på våren” kan vara en av dina fasta inställningar t ex inför 
en middag med vännerna. Bekvämt för hela familjen. Vi 
skräddarsyr din komfort i hemmalivet.

Concept – förverkliga utomhuslivet
När du har en vision om din uteplats hjälper våra designst-
arka experter till med allt från skiss till färdig byggnation. 
Inte bara markiser, pergolas, värmare och belysning. Du 
kanske också behöver ett altandäck med integrerade 
spotar, trappor, uterum och att utgången görs om till ett 
skjutparti med glas, vi hjälper dig med helheten.

Ute eller rum.
Boka ett gratis hemmabesök så kommer vi till dig med prover och kunskap.  

Eller kom och inspireras i vårt fina showrooom. 400 kvadratmetrar med markiser, 

uterum, pergolasystem och inte minst Luxaflex Galleryshop med alla sorters 

inredningsgardiner och solskydd! 

E X P E R T E R  P Å  E T T  S K Ö N A R E  H E M M A K L I M A T

Verkstadsgatan 10, Kungsbacka 

Telefon 0300-185 35, info@markis.se

Öppettider:  

Måndag–torsdag 10–17

Fredag 10–15

Lördag 10–14

Boka ett gratis  

hemmabesök!

V Ä R D E C H E C K

Kungsbacka 0300-185 35

E X P E R T E R  P Å  E T T  S K Ö N A R E  H E M M A K L I M A T

Boka ett gratis  

hemmabesök!
E R B J U DA N D E T  G Ä L L E R  Å S A  I F  M E D L E M M A R 

Kan ej kombineras med andra  erbjudanden.

G Ä L L E R :

Markis ordinarie  
sortiment.VÄ R D E : 20% rabatt

20 % 
rabatt till alla 
medlemmar

i Åsa IF

För detaljerade villkor markis.se/kampanj
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Härligt att vara igång igen efter vinteruppehållet!

Efter en osäker period där det saknades tränarkollegor till huvudtränaren Raissa så känns det nu skönt att 
det har löst sig!
Raissa, Anna Lundkvist och Maliq kommer att leda damlaget 2022 och vi tror att dessa 3 tillsammans kom-
mer utgöra en bra och stabil ledargrupp för laget.
Träningarna är nu igång för fullt igen och efter ett par veckor med lägre närvaro pga. Covid så är vi full trupp 
på plats igen.

Nu ser vi fram emot inbokade träningsmatcher, träningsläger i april samt att serien ska dra igång!

Vi ses på läktarna för att heja fram vårt damlag!

Division 3 Dam Halland
1 Åsa IF Frillesås FF 2022-04-19 19:00 Åsa C Konstgräs
2 Hyltebruks IF Åsa IF 2022-04-23 13:00 Örnvallen A
3 Åsa IF Kornhult/Hishult FF 2022-05-01 15:00 Åsa IP A
4 Lerkils IF Åsa IF 2022-05-04 19:00 Ledets IP
5 Åsa IF Snöstorp Nyhem FF 2022-05-15 15:00 Åsa IP A
7 Tölö IF Åsa IF 2022-05-28 14:00 Hamravallen A
8 Åsa IF Ullareds IK 2022-06-03 19:00 Åsa IP A
9 Torup/Rydö FF Åsa IF 2022-06-12 14:00 Torulund A

10 Åsa IF Trönninge IF 2022-06-19 15:00 Åsa IP A
11 IF Norvalla Åsa IF 2022-06-23 19:00 Norvalla IP
12 Frillesås FF Åsa IF 2022-07-01 19:00 Frillesås IP A
13 Åsa IF Hyltebruks IF 2022-08-06 15:00 Åsa IP A
14 Kornhult/Hishult FF Åsa IF 2022-08-14 16:00 Kornhults IP A
15 Åsa IF Lerkils IF 2022-08-21 15:00 Åsa IP A
16 Snöstorp Nyhem FF Åsa IF 2022-08-27 12:00 Skedalaheds IP
18 Åsa IF Tölö IF 2022-09-10 12:30 Åsa IP A
19 Ullareds IK Åsa IF 2022-09-18 16:00 Hedevi 1
20 Åsa IF Torup/Rydö FF 2022-09-25 15:00 Åsa IP A
21 Trönninge IF Åsa IF 2022-10-01 13:00 Tuvasvallen A
22 Åsa IF IF Norvalla 2022-10-09 13:00 Åsa IP A

Anmäl dig genom att ansöka om medlemskap på vår hemsida asaif.com. Vid nyanmälan om medlemskap bjuder vi 
på 

2 st matchbiljetter till vårt herrlag i div. 3 eller damlag div. 3 under säsongen 2022.

Åsa IF erbjuder medlemskap för personer som har sitt hjärta i klubben och vill vara med och stötta verksamheten 
men som av olika anledningar inte kan vara med som aktiv.

VILL DU OCKSÅ BLI MEDLEM I ÅSA IF?
Vi har för närvarande ca 900 medlemmar och det finns plats för fler!

Välkommen!

KLIPP UR OCH SPARA
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el, rör, ventilation

Stolt Diamantsponsor
till Åsa IF
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Jeanette och Helena med 
personal önskar alla nya 

och gamla kunder 
välkomna till  

Konsum i Frillesås, 
vid Kung Frilles Torg

Öppet alla dagar

09.00 till 20.00

Telefon: 0340 - 65 00 03

Jeanette och Helena med 
personal önskar alla nya 

och gamla kunder 
välkomna till  

Konsum i Frillesås, 
vid Kung Frilles Torg

Öppet alla dagar

09.00 till 20.00

Telefon: 0340 - 65 00 03

Öppet alla dagar 08.00 till 21.00

Linda med personal önskar 
alla nya och gamla kunder välkomna till Konsum 

i Frillesås, vid Kung Frilles Torg

VI HAR MANUELL 
KÖTT- OCH DELIKATESSAVDELNING
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®

info@vitri.se        www.vitri.se

valde hjärtstartare från 
 d väljer du?

I många länder är hjärtstartare  en självklarhet både på o�ent-
liga platser och på företag och kontor. Även privatpersoner skaf-
far ofta hjärtstartare till sina bostäder, fritidsbåtar eller andra 
platser där de tillbringar sin tid. Sverige har i jämförelse halkat 
efter och det är fortfarande relativt glest mellan hjärtstartarna. 
Trenden är dock tydlig – informationen om hur enkelt det är att 
använda hjärtstartare och möjligheterna att rädda liv gör att 
antalet enheter hela tiden ökar.

Vi täcker hela Sverige  och kan tack vare vårt nätverk av  
partners även teckna internationella avtal som inkluderar 
leverans, utbildning och serviceavtal i de �esta länder.

Kontakta oss  eller någon av våra samarbetspartners redan idag 
för en kostnadsfri rådgivning gällande hjärtstartare utbildning

ill dina behov!

®
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använda hjärtstartare och möjligheterna att rädda liv gör att 
antalet enheter hela tiden ökar.

Vi täcker hela Sverige  och kan tack vare vårt nätverk av  
partners även teckna internationella avtal som inkluderar 
leverans, utbildning och serviceavtal i de �esta länder.

Kontakta oss  eller någon av våra samarbetspartners redan idag 
för en kostnadsfri rådgivning gällande hjärtstartare utbildning

ill dina behov!

internationella avtal som inkluderar leverans, utbildning och serviceavtal i de 

Kontakta oss

ÅSA IF valde hjärtstartare och förbandsutrustning 
från ViTri Medical. Vad väljer du?

I många länder är hjärtstartare en självklarhet både på offentliga 
platser och på företag och kontor. Även privatpersoner skaffar 
ofta hjärtstartare till sina bostäder, fritidsbåtar eller andra platser 
där de till bringar sin tid. Sverige har i jämförelse halkat efter och 
det är fortfarande relativt glest mellan hjärtstartarna. Trenden 
är dock tydlig – informationen om hur enkelt det är att använda 
hjärtstartare och möjligheterna att rädda liv gör att antalet 
 enheter hela tiden ökar.

Vi täcker hela Sverige och kan tack vare vårt nätverk av partners 
även teckna internationella avtal som inkluderar leverans, utbild-
ning och serviceavtal i de flesta länder.

Kontakta oss eller någon av våra sam arbetspartners redan idag 
för en kostnadsfri rådgivning gällande hjärtstartare, utbildning 
och första hjälpen-produkter anpassade till dina behov!

Anmäl dig genom att ansöka om medlemskap på vår hemsida asaif.com. Vid nyanmälan om medlemskap bjuder vi 
på 

2 st matchbiljetter till vårt herrlag i div. 3 eller damlag div. 3 under säsongen 2022.

Åsa IF erbjuder medlemskap för personer som har sitt 
hjärta i klubben och vill vara med och stötta verksamheten 

VILL DU OCKSÅ BLI MEDLEM I ÅSA IF?
Vi har för närvarande ca 900 medlemmar och det finns plats för fler!

Välkommen!

Hälsocertifieringen fungerar som en kvalitetsmärk-
ning. 

Den riktar sig till barn- och ungdomsföreningarna i 
Kungsbacka.
 
Syftet med certifieringen är att barn, ungdomar och 
andra aktiva ska kunna vara aktiva i en hälsosam och 
ännu tryggare föreningsmiljö. Certifieringen inne-

bär att samma krav ställs på föreningarna om vad 
de ska genomföra och uppnå för att bli certifierade.  
På så sätt skapas ännu bättre förutsättningar för en 
mer systematisk kvalitet och vad man som ledare,  
aktiv och förälder kan förvänta sig av föreningen när 
det gäller mångfald, alkohol och droger, kränkningar 
och mobbning med mera.
Åsa IF har varit certifierade sedan 2018. 
 
Vi har levt upp till certifieringens tre målområden 
drogförebyggande arbete, aktivt värdegrundsarbete 
och höjd utbildningsnivå hos ledare.
 
Föreningen har verktygslådor med material för att  
inspirera och stötta ledare i sin verksamhet. 

Åsa IF är en hälsocertifierad förening
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Som de flesta säkert sett har det under advents-
tiden de senaste fem åren stått en kundvagn i 
Åsas ICA-butik, där kunderna kunnat lägga va-
ror som de handlat åt andra. Dessa varor har 
sedan utan någon stor administration förmed-
lats till behövande invånare i Åsatrakten, ett 
konkret, direkt och lokalt stöd.  
Anna och Jan-Erik Löwström tog över Åsahallen 2016 
efter att tidigare varit i en butik i Frölunda, där man  
haft ett liknande upplägg. Året efter kände de sig 
mogna att pröva konceptet även i Åsa och kontaktade 
Caroline Antblad, diakon i Löftadalens pastorat för ett 
samarbete. Caroline arbetar i församlingshemmet Sankt 
Lars i Åsa och hade tidigare deltagit i liknande projekt 
med en frivilligorganisation i Kungsbacka, en verksam-
het som lades ner för ett par år sedan. 

I december 2017 placerades första kundvagnen i Åsa-
hallen och sedan har det fortsatt varje år. Kundvagnen 
ställs ut under första söndagen i advent, vilket också 
meddelas på Facebook. Anna och Caroline gör då re-
klam för projektet, serverar kaffe, delar ut små presen-
ter och har tipspromenad för barnen.  
Det blev succé direkt och så har det fortsatt. Redan 
under den första dagen inför förra julen fylldes fem 
kundvagnar med varor. En inköpslista som kunde häm-
tas vid kundvagnen visade vilka varor som var speciellt 
efterfrågade. Vagnen var på plats fram till julen. Än så 
länge bara under advent, även om det finns funderingar 
att göra något liknande även på sommaren. 
– Det är väldigt uppskattat och det är fantastiskt att så 
många skänker varor, säger Anna. Kunderna är jättegiv-
milda och alla kategorier av kunder donerar till vagnen. 
Det är det som är så roligt. 
Vagnen töms i regel var tredje dag och i alla fall 
minst en gång i veckan till ett förråd i anslutning till 
församlingshemmet. Därifrån delas varorna efterhand ut 
av församlingen. I första hand kommer de behövande 
och hämtar sina varor, men man åker också ut och läm-
nar i hemmen. 
Kyrkan har ett kontaktnät och vet vilka som behöver 
varorna. Man känner redan till en hel del ensamma 
människor i behov av stöd, men de flesta behövande tar 
själva kontakt med församlingen och ryktet sprider sig. 

Givmilda kunder skapade julstämning 

De som får stöd bor i Åsa-Frillesås och det kan 
röra sig om stora familjer, ensamstående och 
ungdomar, totalt ett trettiotal hushåll och det 
finns ett klart behov. Även vandrarhemmet, 
som samarbetar med socialförvaltningen får ta 
emot varor. De behövande talar ofta om vilka 
varor de vill ha och man märker naturligtvis 
också vilka som är mest populära när de kom-
mer och hämtar.  
Även själva butiken har bidragit med varor 
till vagnen och samarbetet mellan ICA och för-
samlingen fortgår dessutom hela året, då kyr-
kan löpande tar emot svårsålda men felfria va-
ror som varuprover, skadade förpackningar 
etc. Däremot inga färskvaror och heller inte 
utgångna varor. 
Kundvagnsprojektet har gett många positiva 
reaktioner och både Anna och Caroline är noga 
med att tala om hur tacksamma de är över det 
fantastiska stöd de får från kunderna. 
– Vi är tacksamma över att det går så bra. Pro-
jektet bygger på kundernas välvilja, utan deras 
engagemang och välvilja skulle det aldrig gå. 

/Claes-Göran Ahrén 
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Genom Gräsroten fördelar 
Svenska spel ut 42 miljoner 
under 2021 till ungdomsidrotten 
och föreningslivet i Sverige. 

Genom att ansluta sig till Åsa IF 
så stödjer du varje gång du 
spelar på Svenska Spel tur 
och/eller sport med ett bidrag. 

Stöd Åsa IF på nedan länk:
https://www.svenskaspel.se/grasroten

Var med och stötta Åsa IF!
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AC Bokföringstjänst

Stationsvägen 25
439 55 Åsa

0702-43 76 75

Bokföring, redovisning för
Aktibolag/Enskild Firma

Lurendals Städservice
Hem & Trädgård & Fastighet

Försäljning av professionell städ-och rengöringsutrustning

Lurendalsvägen 1 439 62 Frillesås
Besöksadress: Åsa Stationsväg 25 i Åsa

Tel: 0766-47 71 88

ENGSTRÖMS MÅLERI

Nancys Promenad 17
439 51 Åsa

Ulf : 0707- 44 50 26
Tobias: 0707- 38 74 54

ÅSAGRILLEN
MITT I CENTRUM

0705-41 41 34
Välkomna önskar

Ina o Titti

Riktigt mos o Svenska Råvaror
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Vi tillverkar presenningar, 
 poolskydd och andra  produkter 

i hållbar stark pvc-väv.

Tel: 0340-656020 Kläppavägen 48, Åsa
klmtradingmaggan@telia.com 

klmtradinganna@telia.com

Eva Lundström valdes till kassör på Åsa IF:s års-
möte och återtar därmed ansvaret för klubbens eko-
nomi efter ett års uppehåll. Hon startade sitt arbete 
för Åsa IF för drygt tio år sedan, då hon skötte fot-
bollssektionens bokföring och blev så småningom 
klubbens kassör.   
Eva bosatte sig i Åsa för 20 år sedan. Hon har arbe-
tat med ekonomi under hela sitt yrkesliv och driver 
en egen firma som redovisningskonsult.  

Eva Lundström, nygammal kassör i Åsa IF 
Innan hon kom till Åsa bodde hon i Grästorp, 
där hennes man Sture arbetade vid Såtenäs 
flygflottilj. Huset hade hon ritat själv och hon 
tittar numera gärna på Husdrömmar i TV. 
  - Jag fick mitt idrottsintresse i Grästorp ge-
nom mina två söner som spelade mycket fot-
boll och hockey. Men det var länge sedan och 
nu är de inte aktiva längre. Själv har jag aldrig 
idrottat, men jag besöker gymmet ett par 
gånger i veckan och så brukar jag gå långa pro-
menader. 
Det lär behövas eftersom hon har en stor Ber-
ner sennenhund, som kräver mycket motion. 
Och dessutom en birmakatt. De fyller hennes 
tid vid sidan av trädgården, bokcirkeln och gi-
vetvis de fyra barnbarnen som bor i Göteborg. 
Och även Åsa IF kräver förstås en hel del. 
Även Sture har varit aktiv i föreningen som 
medlem i gårdsutskottet, som dock lades ner i 
det senaste årsmötet. 

/Claes-Göran Ahrén 

Anmäl dig genom att ansöka om medlemskap på vår hemsida asaif.com. Vid nyanmälan om medlemskap bjuder vi 
på 

2 st matchbiljetter till vårt herrlag i div. 3 eller damlag div. 3 under säsongen 2022.

Åsa IF erbjuder medlemskap för personer som har sitt hjärta i klubben och vill vara med och stötta verksamheten 
men som av olika anledningar inte kan vara med som aktiv.

VILL DU OCKSÅ BLI MEDLEM I ÅSA IF?
Vi har för närvarande ca 900 medlemmar och det finns plats för fler!

Välkommen!
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Åsa IF:s nuvarande ordförande Stigge Norfeldt
tackar Mats för en lång ledargärning

Profiler i Åsa IF
Intervju med pingisens 
Mats Johansson
Åsabladet planerar att göra reportage om några av 
de ledare och andra profiler som haft stor betydelse 
för Åsa TF:s utveckling. Vi börjar med att presen-
tera bordtennissektionens Mats Johansson.

I höst går Mats i pension och han har idag inga 
uppdrag inom klubben, men han har på olika sätt 
varit engagerad inom pingisen under 50 år och 
berättar gärna om sina minnen från den tiden. 

Det hela började i idrottsgården där 20-30 personer 
spelade på tre bord, förutom Mats bland andra blivan-
de stjärnor som Stig Johansson och Jonny Karlsson.
- Bordtennis var stort i norra Halland på den tiden 
och vi hade flera lag som spelade olika serier, knattar, 
pojkar och juniorer, både pojkar och flickor. A- och 
B-lagen hade seriematcher mot lag från hela Halland. 
Hemmamatcherna spelade vi i idrottsgården. Där var 
parkettgolv på den tiden och det var glashalt. Vi ställ-
de oss på blöta handdukar för att få fäste för fötterna. 

I början av 1970-talet kunde man flytta till Åsasko-
lans hall, vilket medförde ett stort uppsving. Det var 
50-60 spelare på varje träning, bland dessa profiler 
som Ove och Erland Andersson och inte minst 
Bengt Höök. 

- Det fanns klubbar överallt och vi spelade hela hel-
gerna. Klubben vann lag-DM för Halland efter final 
mot Varbergs damlag!
 
Klubben arrangerade egna pingistävlingar som 
Åsakupolen, sedermera Candelux Open och nu-

mera Kungsbacka Lighting Open. Dit kom spe-
lare från hela Halland som Jörgen Persson och Ulf 
Tickan Carlsson. På senare tid kom spelare från 
hela landet och även en del utländska spelare deltog. 

- Jag vill minnas att jag vann där över Tickan som var 
tre år yngre och senare blev världsmästare i dubbel. 
Jag slog också Glenn Strömberg som var elitspelare 
även i pingis.
 
Mats spelade också fotboll och var med i Åsa IF:s 
lag när de vann Hallands högsta serie för B-lag. Ef-
ter en skada 1983 slutade han med fotbollen och 
är numera inte aktiv, varken i fotboll eller pingis. 

- Jag började som ledare på 1970-talet då jag blev ung-
domsledare för bordtennisen. Sedan har jag haft flera 
olika roller och 2002 tog jag över som ordförande för 
bordtennissektionen efter Stig Johansson.

Höjdpunkten i Mats ledarkarriär kom kanske i och 
med att Conny Axelsson från Horred i början av 90- 
talet blev tränare i klubben. Det medförde ett kraftigt 
uppsving för verksamheten och i DM 1995 deltog t.ex. 
fyra spelare från Åsa IF i kvartsfinalen för pojkar P11. 
Mats son Erik vann finalen mot en annan Åsa-spelare.

När Åsa Gårdsskolans hall blev klar fortsatte verk-
samheten att utvecklas. Pingisen hade träningstider 
varje dag och runt 2015 hade Åsa IF två damlag i hög-
sta serien med blivande landslagsspelare som Filippa 
Bergand och Rebecka Muskantor.

Flera utländska spelare från länder som Kina, Japan 
och Frankrike deltog och spelade också för klubben. 
Det var väldigt utvecklande för våra ungdomar och 
många duktiga spelare sökte sig till Åsa för den höga 
kvaliteten på träningen som vi då kunde erbjuda. 
Klubben organiserade också sommarläger och Mats 
framhåller den fantastiska insats som många hjälp- 
samma föräldrar gjort.

En viktig faktor bakom pingissektionens fram-
gångar var den goda ekonomin. Den byggdes bland 
annat upp genom att klubbens medlemmar arbetade 
hos företaget Strode, där de paketerade varor som 
skulle skickas ut.
Runt millennieskiftet började sektionen samarbeta 
med fotbollen med bilbingon för att så småningom 
driva den verksamheten helt i egen regi. Bilbingon har 
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Tänk på att stötta 
våra sponsorer!

blivit en succe som lockat deltagare från stora delar av 
Västsverige och skapat en ekonomisk grundtrygghet 
för sektionen.

Pingisen har dessutom engagerat sig i fotbollens Åsa-
cup med övernattning och mat för fotbollsspelarna. 
Mats och hans fru Anna har fått gå upp klockan fem 
på morgonen tillsamman med andra hjälpsamma för-
äldrar och koka ägg och servera frukost för hundratals 
deltagare och dessutom ordna med lunch i Åsaskolans 
matsal.

Vid Åsa IF:s 100-årsjubileum fick Mats Johansson ta 
emot Hallands Idrottsförbunds guldmedalj för sina 
insatser i Åsa IF. Hans söner Erik och Mikael har båda 
varit aktiva med fotboll och pingis i Åsa IF. Mikael var 
också pingistränare för klubben under de framgångs-
rika säsongerna i slutet av 2010-talet.

  /Claes-Göran Ahrén
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Dam FLICKOR 2009 FLICKOR 2013
Raissa Lulendo 0762-03 26 93 Peter Palm 0708-20 39 75 Emil Amnäs 0702-03 89 30
Johan Nyholm 0705-62 44 22 Fredrik Tärneberg 0702-35 89 86 Lina Werdelin 0731-40 53 22

HERR POJKAR 2009 POJKAR 2013
Peter Karlsson 0763-92 98 08 Fredrik Gunnarsson 0730-83 01 10 Robert Fotmeijer 0702-52 91 69
Henrik Dehlryd 0702-09 08 79 Martin Blideskog 0709-73 53 10 Michael Hansson 0733-53 42 31

C-LAG FLICKOR 2010 FLICKOR 2014
Jimmie Olsson 0734-39 30 00 Henrik Aspenrot 0708-65 98 70 Jacob Demén 0735-71 82 30
Jörgen Silanen 0760-52 49 86 Matilda Rennerfelt 0707-38 38 78

DAM J POJKAR 2010 POJKAR 2014
Sara Jillnesjö 0730-80 02 01 Mattias Wändal 0705-56 76 01 Mårten Starck 0709-30 70 73
Jakob Krantz 0730-47 33 24 Magnus Lantz 0729-88 82 01 Andreas Theodorsson 0708-53 62 21

POJKAR U17 FLICKOR 2011
Jonas Ivarsson 0735-40 42 99 Jessica Grunditz 0703-37 07 64
Daniel Widén 0701-14 54 42 Ola Ragnarsson 0768-12 80 49

POJKAR 2007 POJKAR 2011
Conny Dragstedt 0703-24 72 49 Patrik Olsson 0703-98 32 81
Benny Löfstrand 0734-31 07 47 Björn Carlsson 0709-87 38 07

FLICKOR 2008 FLICKOR 2012
Martin Rastborg 0703-18 61 21 Stefan Hansen 0734-24 47 00
Jonas Sörensen 0730-97 37 48 Anders Nothzén 0730-53 35 93

POJKAR 2008 POJKAR 2012
Jonas Hagebrink 0707-15 25 71 Mats Apelgren 0737-14 01 70
Christian Edvardsson 0709-46 52 18 Anders Henriksson 0725-44 58 22

POJKAR 2003/2004 FLICKOR 2010/2011 POJKAR 2013
Monica Hansson 0734-38 80 45 Johan Adelsberg 0707-97 09 96 Fredrik Hafsten 0733-49 01 84

Karina Börjesson 0762-67 80 54 Henrik Oxfall 0736-22 81 21
FLICKOR 2004-2007
Axel Moberg 0708-30 38 64 POJKAR 2011 Flickor/Pojkar 2014
Robert Corderfeldt 0708-58 49 00 Björn Carlsson 0709-87 38 07 Jacob Demén 0735-71 82 30
Jonas Sjödahl 0701-86 08 90 Christian Wingård 0706-11 51 05 Jessica Jillnesjö 0769-41 58 51
Hanna Engborg 0739-23 58 94

POJKAR 2006 POJKAR 2012
Joakim Abrahamsson 0733-74 58 78 Andreas Hallengärd 0730-66 41 48
Ola Niklasson 070-293 31 17 Mats Apelgren 0737-14 01 70

POJKAR 2007/2008
Peter Mattsson 0706-49 42 35
Patrik Lif 0707-98 94 28

POJKAR 2009/2010 FLICKOR 2012/2013
Stefan Roxelius 0702-74 01 63 Emma Alveflo 0735-34 54 04
Peter Mattsson 0706-49 42 35 Pernilla Wingård 0705-84 30 89

FOTBOLLSLEDARE I ÅSA IF

INNEBANDYLEDARE I ÅSA IF



0708-66 21 80

KUND:

FRÅN:

DATUM:

Var vänlig kontrollera korrekturet noggrant (layout, stavning, storlek, färger, antal. m.m.). 
Vid godkännande av korrektur tas inget ansvar för fel som kan ha upptäckts vid korrekturläsning.

Exakt färgåtergivning är inte möjlig i korrekturet utan kontrolleras mot vår färgkarta eller PMS-skala.
Kontrollera korrekturet mycket noggrant, då godkännande av korrekturet betyder att ni samtycker till utseendet.

Leveranstiden påverkas av när korrekturet godkänns och inte när beställningen kom in.

TEXTIL / BAKGRUND

885

John Moberg

2019-02-19

Art: 521857
FJÄRÅS SAND & MAKADAM WWW 30X10,7 CM  VIT
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Åsa stationsväg 17A | 0340-74 08 00 | gillisedman.se/asa

Nu kan du äntligen träffa din familjejuridiska expert eller 
din begravningsentreprenör i Åsa.

Med mer än 30 års erfarenhet vet vi att varje människa är 
unik, precis som våra uppdrag. Därför vill vi finnas nära 
dig, så att allt ska bli som du tänkt dig - oavsett om du 
behöver ett äktenskapsförord eller vill ordna en personlig 
begravning. 

Varmt välkommen till oss!

BEGRAVNING &
FAMILJEJURIDIK



Din Lokala Leverantör
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Förändra din hudvårdsrutin på djupet! Vi vill göra världen vackrare med rena,  
djupverkande produkter som framhäver vår naturliga skönhet och ger resultat som  
verkligen varar. Vi kallar det Deepskin Organics®. Riktig hudvård som gör skillnad.

 100% naturliga ingredienser •Helt naturliga mineraler 
Närproducerat i Frillesås • Prisvinnande produkter 
Ansikte, kropp, hår och makeup •Baby, sol och kosttillskott 

Hitta din närmaste återförsäljare på mariaakerberg.com

HÅLLBAR HUDVÅRD SEDAN 1995

®

Hjärtligt välkomna in!
Vard. 8-18, Lörd 9-14.  Tel.  0340 – 65 00 53

www.frillesaslantman.se.

Väl värt ett besök!

Djurfoder & Tillbehör
Hem & Trädgård

 Arbetskläder & Skor
Fritidsartiklar
 VVS, El  & Färg 

Gasol & Svetsgas
Tryckimpregnerat virke

Bensinstation

Hos oss hittar du...

och mycket mer!

Frillesås Lantmän A5 2021.indd   1Frillesås Lantmän A5 2021.indd   1 2021-01-27   10:402021-01-27   10:40
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typsnitt: keep calm medium
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Åsa IF:s klubblokal kan hyras till fester, kalas och bröllop
Lokalen är godkänd för upp till 100 personer.
För att hyra lokalen skall man vara 25 år.
Vid hyra av lokalen tecknas ett hyresavtal där hyrestagaren
informeras om vilka villkor och förutsättningar som råder.

Kostnaden för att hyra lokalen är 2750:-, lokalen disponeras
från lördag kl 10.00 till söndag kl 12.00. Om lokalen behöver 
hyras från fredag tillkommer 300:- 

Mat- o kaffeporslin ingår. Städning ingår ej!

Hyra av lokal för ett antal timmar (barnkalas)  utan kök 900:-
med kök 1100:-

Städning kan köpas till, kontakta uthyrare för pris och tillgänglighet.

Vid hyra av lokalen skall allt skräp plockas med efter det att lokalen
lämnas, golvet skall torkas av med lite vatten och såpa. Lokalen
lämnas i samma skick som man tog den i innan festen.
Det finns 2 spisar, 2 kylar, 1 mikrovågsugn, kaffebryggare,
termosar m.m
Bord o stolar för 100 personer.
Möjlighet att hyra ljudanläggning finns

Kontakt: ring eller maila kansliet: 0707-97 36 41 kansli@asaif.com eller ring vaktmästare Maliq - 0739-49 53 78

KLUBBLOKAL ATT HYRA

Från den 2 maj till och med den 19 september 2022, 
anordnar Åsa IF bilbingo på måndagar med start kl. 

19.00 på Åsa IP. 
OBS! Från och med den 5 september startar vi 18.30         

(Vi har även spel inomhus) 
 

VÄLKOMNA! 
 

Telefon kansli: 0707-97 36 41



Valands Promenad 3
0300-334 00
handelsbanken.se/kungsbacka

Vi finns till hands på bankkontoret,
i appen och på webben. Välkommen till 
oss på Handelsbanken i Kungsbacka.

När du vill 
bolla frågor om 
din ekonomi.
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Trädgårdsanläggningar
    Harry Johnson AB
               Åsa-Fjärås

Nedre Vallbyvägen 40, 439 73 Fjärås
Tel: 0300-540 540 
Mobil 070- 697 03 55 
E-post:  rickard@thjab.se

Utför mark- och trädgårdsanläggningar
av olika slag

LASSABACKA, Varberg 0340-890 25
www.colorama.se
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åsaglasscafe.se 
Sörviksvägen 3, Åsa

Följ oss på Facebook och Instagram 
Varmt välkomna!

Välkommen till oss!

Åsa

Vi älskar mat och veckans härliga stunder i köket. 
Leta bland hyllorna och upptäck vårt breda sortiment 
av frukt & grönt, mejeriprodukter, 
vardagsfavoriter och fi na 
färskvaror.
 
Vi fi nns alltid här och hjälper 
dig sätta smak på veckan.

Annons_A4_Asa.indd   1 2021-11-05   14:35

Inbjudan till Club 1919: Åsa IF’s sponsorgrupp inbjuder speciellt dig som privat- 
person eller ditt företag till Club 1919. Dels för att hedra alla ideella insatser genom 
åren, dels för att Åsa IF skall vara det naturliga valet för ungdomar i Åsa.

Vi tror att ditt hjärta hör hemma i Åsa IF och Club 1919 och bjuder härmed in dig till vår 
speciella VIP-klubb. Som medlem får du en rad förmåner, samtidigt som du bidrar till:

– Med ditt bidrag ger du möjlighet till att Åsa IF lever vidare och fostrar både  
spelare på och utanför banan.

– Du är med och utvecklar ungdomsarbetet i alla åldrar i föreningen.
– Du bidrar till en bättre spelarutbildning, en attraktivare klubb för spelarna 

och en framåtblickande förening.
– Du bidrar till att du själv och alla supportrar få se en attraktivare fotboll på Åsa IP.
– Åsa IF skall vara det naturliga lokala valet för ditt bidrag.

Åsa Idrottsförening
Presenterar

1919 Versailles-freden och första världskriget 
avslutas. Samma år bildades Ölmevalla 
Gymnastik och idrottsförening

1921 
Frillesås, seger med 2-0

1932 Föreningen byter namn till Åsa IF

1952 Idrottsgården invigs, tidningarna skrev  
”det finaste klubbhuset bland alla 
svenska landsortsklubbar”

1978 Första året med ett Dam-lag

1989 Åsa IF 60-år, gav en tredjeplats i div 2, den 
främsta placeringen i klubbens historia

2015 Damlaget spelar div 1 för första gången

2019 100-årsjubileum för klubben

Utveckling – Support – Gemenskap

1.919:-
Paketpris

Peter Hedman telefon 0705-888018, peter.hedman@lansforsakringar.se eller  
Martin Rastborg telefon 0721-920800, martin.rastborg@magnusson-freij.se

Betala in direkt på  Bankgiro 5407-3697, märk ”club 1919”, namn och adress.

CLUB

Välkommen till Club 1919
Medlemsförmåner i Club 1919 under fotbollssäsongen 2021

4 1 st frikort

4 1 st dekal
4 Namn

4 Namnet

44 Medlemsskap
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Välkommen till oss!

Åsa

Vi älskar mat och veckans härliga stunder i köket. 
Leta bland hyllorna och upptäck vårt breda sortiment 
av frukt & grönt, mejeriprodukter, 
vardagsfavoriter och fi na 
färskvaror.
 
Vi fi nns alltid här och hjälper 
dig sätta smak på veckan.

Annons_A4_Asa.indd   1 2021-11-05   14:35
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ID.3 och ID.4 Energiförbrukning vid blandad körning från 15,5-16,2 kWh/100 km. Miljöklass Euro 6 AX. Räckvidden som anges är beräknad utifrån WLTP-körcykeln och på-
verkas av faktorer som exempelvis hastighet, körstil, bilens utrustningsnivå, antal passagerare och användning av energiförbrukare som klimatanläggning och sätesvärme.  
Även yttre omständigheter som väder, temperatur och vägförhållanden påverkar. Volkswagen Privatleasing 36 mån, 3 000 mil, 0% särskild leasingavgift, garanterat  
restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (mars 2022). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Volkswagen Serviceavtal ingår.  
Ändringar av körsträcka, ränta, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift samt fordonsskatt tillkommer.  
Fullständiga villkor på volkswagen.se. Bilarna på bilderna i annonsen är extrautrustade. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser. 

Familjesuven ID.4 är rymlig, praktisk, uppkopplad, underhållande på vägen 
och har förmågan att gå långt mellan laddningarna. Dessutom byggs den 
koldioxidneutralt. 
Världens motorjournalister har röstat fram den till 
World Car of the year 2021. 

Privatleasing inklusive service 
och betalskydd från 

4 895 kr/månad* ID.4. Pro Performance från 524.900 kr (454.900 kr inkl. klimatbonus)

ID.4. World Car of the year.

ID.3. Elektrifiera livet.
ID.3 är rymlig för sin storlek, fullt uppkopplad, uppdaterar sig trådlöst och 
beroende på batteristorlek kommer du upp till 54 mil mellan laddningarna. 
Ladda gärna med förnybar el – till exempel genom elavtalet Volkswagen 
Förnybar El.* Då ingår också tre års fri laddning av bilen där hemma. 

0 kr i särskild leasingavgift

0 kr i särskild leasingavgift

Volkswagen Kungsbacka
Faktorvägen 8. Vardagar 9–18, helg 11–15 

Tel. 0300-775 40. Helgtel. 0300-775 48.

vwgoteborg.se

Privatleasing inklusive service 
och betalskydd från 

3 395 kr/månad*ID.3 från 452 900 kr. (382 900 kr inkl. klimatbonus).


