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V i är nu inne i årets fjärde månad, och 
vintern har så sakteliga börjat släppa 
på sitt grepp om väg och mark. Äntli-
gen kan man ta med sig kaffekoppen 

ut på altanen och njuta en stund av sol och plus-
grader. Föreningen har haft årsmöte och följande 
personer har valts till styrelseledamöter; Ann-
Charlotte Larsson, Ulf Rickardsson, Pia Simons-
son, Peter Erlandsson, Marie Näsström, Robert 
Ottoson och Jenny Olausson. Vi har satt samman 
ett digert program för våren och sommaren. 
Mycket är repris från förra året, men ni finner 
även en och annan nyhet. Vår förhoppning är att 
det skall finnas något för alla.  
 
Efter en termins uppehåll är fritidgården igång 
igen. Tid och plats är densamma som förra året, 
torsdagar mellan 18 och 20. Under lov och ev. 
röda dagar är fritidsgården inställd. Vi behöver 
fortfarande hjälp av vuxna som kan tänka sig att 
hjälpa till under en, eller flera torsdagar. Är du 
intresserad eller har andra frågor gällande fri-
tidsgården är det bara att kontakta Robert Jo-
hansson på tel. 070-2444552.  
 

Den sista april är det åter 
dags att tända valborgs-
brasan på Hälleåsen och 
hälsa våren välkommen. 
Till vår hjälp har vi den 
lokala kören som bjuder 
på vacker sång, samt 

Britt Sand som står för årets hyllningstal. Vi träf-
fas kl 20.00, och du, glöm inte att ta med dig nå-
got att grilla. Är du intresserad av att vara med i 
kören? Ring Jenny Olausson på tel. 0735-213289 
för information om övningstider.  
 
Den första fredagen i maj, kl 19:00, har vi bokat 

Mellegårdens matsal för en kväll fylld av pyssel-
tips. Är du intresserad av Scrapbooking är detta 
kvällen för dig. Vid frågor ring Jenny Olausson 
på tel. 0735-213289.  Dessa temakvällar är något 
som vi planerar att fortsätta med under året, så 
se till att boka in första fredagen i månaden. An-
nonsering kommer ske under ”föreningar” i 
Strömstadstidningen, på vår hemsida: 
www.nlsf.se , samt på vår anslagstavla som är 
placerad bredvid busskuren vid Mellegårdens 
skola.  
 
Årets gökotta är det Idefjordens SK som håller i. 
För mer information, se deras hemsida: 
www.idefjordenssk.se  
 
Den 12 juni kl 11:00 är det iordningställande av 
badplatsen vid Älgsjön som står på schemat. Ju 
fler vi blir, desto lättare blir arbetet. Ta med ar-
betshandskar och kratta, vi bjuder vi på korv och 
bröd efter avslutat arbete.  
 
I juli är det åter dags för bakluckeloppis. Den 3 
juli mellan 11 och 13 öppnar vi grindarna till 
Mellegårdens skolgård. Har du något att sälja är 
det bara att packa bilen full och dyka upp, ingen 
föranmälan krävs. Självklart kommer det finnas 
kaffe med dopp för den fikasugne.  
 
Sist på aktivitetsprogrammet står en grillkväll i 
fullmånens sken vid Hällesmörks hamn. Den 13 
augusti kl 19:00 tänds brasan.  För att hitta fram 
kör du mot Boråsgården, tar vänster vid skylten 
Galärvägen. Kör tills du kommer fram till en 
vägbom. Parkera bilen och fortsätt på den av-
spärrade vägen till fots. Efter ca 300m är du 
framme. Vid frågor ring Ingela Almqvist på tel. 
312 87.  

(Forts. på sidan 2) 



Pia Simonsson  605 77 

Robert Ottoson 0703-079598 

Marie Näsström 0732-134324, 61881 

Ann-Charlotte Larsson  0706-594345, 310 95 

Jenny Olausson 0735-213289 

Ulf Rickardsson 0702-313131 

Peter Erlandsson  

 
Det var det vi hade att bjuda på. Hoppas vi 
ses på någon av vårens och sommarens alla 
aktiviteter. 
 
Väl mött! 
Styrelsen för Näsinge-Lommelands Samhälls-
förening, genom ordförande Jenny Olausson. 
 
Kom ihåg: 
 
30 april kl 20:00 – Valborgsfirande 
   
6 maj kl 19:00 – Scrapbooking  
 
12 juni kl 11:00 – Iordningställande av bad-
platsen vid Älgsjön 
 
1 juli kl 19:00 – Brännboll vid Näsinge flyg-
fält. Grillarna tänds efter avslutat spel, så 
glöm inte att ta med något att grilla.  
 
3 juli kl 11:00-13:00 – Bakluckeloppis 
 
13 augusti kl 19:00 – Grillkväll vid Hälles-
mörk 
 
Torsdagar kl 18:00-20:00 – Fritidsgård 
 
Lördagar kl 10:00-11:00 - Melodikryssträff i 
Mellegårdens matsal  
 
Ni har väl inte missat vår hemsida? 
www.nlsf.se  
 
Glömt att betala medlemsavgiften?  
Ingen fara, det är inte försent. Sätt in 50:- för 
vuxen, och 10:- för barn (0-15 år) på bankgiro-
nummer: 5401-9906. Glöm inte märka betal-
ningen med namn och adress. 
 

 
 
 

 
Är det något du undrar över?  
Kontakta styrelsen: 
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