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Bästa 
Persgärdare.
Vill med detta berätta histo-
rien om den badplats som de 
fl esta år utnyttjats i stor om-
fattning av både boende på 
Persgärde och många andra.

Idén till den kom i slutet av 
1980-talet då min far och jag 
paddlade kanot i ån och, i 
tron att kunna forcera forsen 
vid den norra bron, välte. 
Efter att ha fått upp min far 
på land gick jag nedströms 
för att samla ihop dynor, 
paddlar och annat som fl öt 
iväg och när jag kom till den 
plats där badplatsen nu lig-
ger blev det så djupt att jag 
fi ck simma. Då slog det mig: 
”Här skulle man kunna bygga 
en brygga”. 

Färdigställande av bryggan 1995



Det förblev dock en tanke i 
fl era år, ända tills Kalevi Sil-
vennoinen år 1995 sa: ”Skul-
le man inte kunna bygga en 
brygga här?” Sagt och gjort. 
Varbergs Gatukontor skänk-
te galvade rör och Varberg 
Energi stod för virke som 
de hade liggande till ingen 
användning. Det enda som 
köptes var en gängstång och 
några muttrar, total kostnad 
åtta kronor. En utrangerad 
brandstege donerades av 
Räddningstjänsten i Var-
berg. 

År 1996 donerade Charles 
Lundin på grund av fl yttning 
till Rörö, en tolv kvadratme-
ter stor altan som hämtades 
i Balltorp av Kalevi och un-
dertecknad. Den placerades 
intill bryggan, ganska nära 
åkanten och fungerade några 
år tills den, på grund av att 
marken eroderade, hotade 
att falla i ån.

Invigningskalas för altanen



Föreningen (Persgärde) stod 
då för kostnaden av virke att 
bygga ett plank för, för att 
förhindra att altanen ham-
nade i ån.

Ett bildäck hängdes upp i en 
kätting i ett av träden invid 
bryggan och har i alla tider 
varit den attraktion som 
lockat mest. 

Bildäcket har genom 
åren varit en populär 

attraktion

Uppförande 
av skyddsplank



De stolpar som höll planket 
gav sig med åren, de började 
luta kraftigt ut mot ån och 
2006 var det dags att göra 
något åt det. I samband med 
att den gamla linbanan rivits 
blev det ett antal telefonstol-
par över och dessa drevs ner i 
den leriga bottnen med hjälp 
av grävmaskin. 
Ett trädäck konstruerades 
och förankrades även det 
med stolpar som drevs ner i 
marken.

Helge Sundell, Ebbe Hovefors, Kalevi Silvennoinen och 
Leif Lundin under arbete med trädäcket



Samtidigt togs frågan upp i 
”Stora föreningen” om inte 
badplatsen skulle kunna er-
sätta linbanan och så blev 
det. Altanen, som vid några 
översvämningstillfällen var 
nära att följa med ström-
men, fl yttades till nuvarande 
plats och förankrades på be-
tongplintar.
Staketets sträckning gjor-
des om till vad den är nu. 
Personer från samtliga fyra 
föreningar hjälpte till med 
det arbetet. I samband med 
det monterades också den 
plåtrutschbana som fanns 
på norra lekplatsen. Till lek-
platsen köptes senare en ny.



År 2009 lyckades underteck-
nad få tag på en åtta meter 
lång rutschbana utan kost-
nad. Den fanns på en ö i sjön 
Mjörn och skänktes av den 
motorbåtsklubb som dispo-
nerar ön. En lastbilsägare 
från Annestorpsvägen bjöd 
på transporten från Alingsås. 
K Silvennoinen och under-
tecknad grävde och gjöt en 
stabil grund och med hjälp 
av grävmaskin lyftes den på 
plats. 
Rutschbanan har varit till 
glädje för många. Det är 
dock inte alla som vågar åka 
på den då farten blir väldigt 
hög, speciellt om man slår 
vatten på åkytan. Se undre 
bilden.

Stora rutschbanan i färdigt skick



År 2013 upptäcktes en pon-
tonbrygga som kommit fl y-
tande och fastnat just vid 
badplatsen. Den bärgades 
och kunde vid extremt hög-
vatten dras in över land där 
den, efter att ”slitit sig” en 
gång, nu är stadigt förank-
rad. Vi har genom den fått 
ett fullt fungerande soldäck. 

Pontonbryggan bärgas med möda ... och förankras



Vattenståndet i ån har 
genom åren varierat högst 
avsevärt. Oft a är det väldigt 
högt men kan också, som 
somrarna 2018 och 2020, 
vara alltför lågt. Vatten-
ståndet kan slå på mellan 
2 - 3 meter vilket innebär 
att det vid vissa tillfällen är 
drygt tre meter på djupaste 
stället. 

Leif Lundin och sonen Anders paddlar kanot i den över-
svämmade ån. Den högra övre bilden är inte något vat-

tendrag utan gångvägen på andra sidan,



Genom åren har badplatsen använts fl itigt av såväl unga som gam-
la, inte bara som badplats utan också som festplats av, framför allt 
ungdomar. Den har till och med förekommit som försäljningsar-
gument. ”Närhet till populär badplats” har det stått i några husan-
nonser.

Viss skadegörelse har förekommit, staketpinnar har sparkats sön-
der, man har eldat och skurit i altanbordet och ett fl ertal livbojar 
har kastats i ån men med tanke på att den funnits i tjugofem år 
(2020) är det ändå måttligt.

Planer på att tillverka en rejäl trappa från norra delen av trädäcket 
och ner mot den grunda delen av ån togs fram sommaren 2020 
men har i skrivande stund inte förverkligats. Under arbetsdagen i 
april byttes badstegen ut mot en betydligt bekvämare med riktiga 
trappsteg.

Då badplatsen ligger inom Persgärdes domäner åligger det vår för-
ening att se till att den är en säker plats att vistas på och att den är 
snygg och prydlig. Större investeringar delas på Annestorpsdalens 
fyra föreningar medan smärre kostnader tas av PG. Efter bytet av 
staket fi nns nu möjlighet att komma in med åkgräsklipparen vilket 
gör att det är lätt att hålla ”playan” tilltalande.
Jag hoppas att den, från början, anspråkslösa planen kommer att 
fortsätta att utvecklas och vara till glädje för alla.

      Leif Lundin
      PG 48


