
Efter en fin men kall vinter ser vi fram emot värme och
grönska, dagarna är längre än nätterna och äntligen

drar vår och sommaraktiviteterna med samhällsföreningen
igång!

Styrelsen för i år är sig lik förutom att Ann Charlotte
Larsson som gjort ett jättejobb med lokalbladet och mycket
mycket mer, valde att ställa sin post till förfogande. Nu får vi
se vad Marita Olsson som är nyinvald i styrelsen kommer
att uträtta för storverk! Vi andra i styrelsen är Kerstin
Ohlsson, Ulf Rickardsson (ordförande), Pia Simonsson
(kassör) och Ingela Almqvist (sekreterare). Ny i rollen som
vice ordförande är Marie Näsström och Endre Botterli är
ny som datachef.

Är det något du undrar över?
Kontakta styrelsen:

Kom ihåg!

• Måndagspromenader, med start kl 18.30

• Fritidsgården, fredagar mellan kl 1820

• Melodikrysset, varje lördag på skolan.

• Valborgsmässoafton, tisdag den 30. april

kl. 20.00

• Gökotta, torsdag den 9. maj

• Grill och städdag, söndag den 2. juni

• Brännboll på Näsinga flygplats,

torsdag den 27. juni

• Backluckeloppis på Mellegårdens skola,

lördag den 13. juli

• Grillkväll Hällesmörks brygga, lördag den

3. augusti kl 18.00

Ulf Rickardsson 0702313131

Pia Simonsson 0706560577, 60577

Marie Näsström 0732134324, 61881

Marita Olsson 0738181197, 31052

Ingela Almqvist 0706048101, 31287

Kerstin Ohlsson 0702035594, 31204

Endre Botterli 004741221475
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Hälleåsen, Valborgsmässoafton 2012



Våra uppskattade måndagspromenader med start kl 18.30 utgår från olika platser varje vecka, så kontakta
Ingela Almqvist 052631287 om ni vill följa med!

Fritidsgården håller igång för våra yngre medlemmar varje fredag mellan kl 1820 i Mellegårdens matsal/
gymnastiksal till och med 17 maj, då vi gör ett uppehåll över sommaren. Kontakta Britt Sand 052631120
om ni vill hjälpa till eller undrar över något.

Melodikrysset löser vi tillsammans varje lördag i matsalen på Mellegårdens skola, ta med fika och glatt
humör! Vi gör sommaruppehåll från den 15 juni.

Valborgsmässoafton tisdag 30/4: Vi välkomnar våren på Hälleåsen med körsång, vårtal och
valborgsmässoeld! Ta med nära och kära med fikakorgen, möjlighet till grill finns. För dig som vill vara med i
kören så är det övning 21/4 och 28/4 på Mellegårdens skola kl 18.00, under ledning av Thomas Rosén.

Gökotta 9/5: Idefjordens SK håller i det i år, håll utkik i Strömstads tidning under föreningar.

Grill och städdag Älgsjön söndag 2/6: Samling kl 11.00 vid vår fina badplats som kan bli ännu finare!
Redskap och arbetslust medtages! Föreningen bjuder på grillat och dryck. Vid frågor kontakta Ulf
Rickardsson 0702313131.

Brännboll på Näsinge flygplats torsdag 27/6 kl 19.00: Vi utmanar återigen Idefjordens SK på en
okamratlig match, där domarna är mutbara och alla knep tillåtna! Ta med snabba skor och något gott att
lägga på grillen efteråt! Åskådare och hejarklack välkomnas!

Bakluckeloppis på Mellegårdens skola lördag 13/7: Kom och sälj eller fynda! Vi ska försöka planera
bättre så alla ska få plats! Ingen föranmälan, inga avgifter. Men kom ihåg, först till kvarn.. Cafe” NLSF” har
öppet med försäljning av korv med bröd och fika!

Grillkväll Hällesmörks brygga lördag 3/8: Vår mysiga avslutning på sommaren.. Ta med ät och drickbart
för en trevlig kväll! Instrument och sångröst välkomnas!

Fiberföreningen som kämpar för snabbare internet, pålitligare telefoni och möjlighet att ta del av alla
digitala tjänster har gjort stora framsteg! Föreningen har i dagarna fått sitt projektstöd godkänt av
länsstyrelsen, så det första stora steget är avklarat! Föreningen består idag av över 100 medlemmar, men
behöver många fler för att ro det iland. Styrelsen är också i behov av förstärkning då det är ett stort projekt
att administrera. Årsmöte för medlemmarna kommer att hållas innan sommaren. Mer information kommer
inom kort att finnas på www.nlfiber.se Så tveka inte att höra av er till Rickard Sandin 0738280683 eller till
Curt Karlsson 052631045 för att visa ert intresse!

Mer information och eventuella förändringar finns på vår hemsida www.nlsf.se och på vår anslagstavla vid
busskuren på Mellegårdens skola samt i Strömstads tidning under Föreningar. Kom ihåg att vi i styrelsen
finns här för er, kontakta oss om det är något!

Nu är det dags för medlemsavgiften, 50kr för vuxna, 10kr för barn och ungdom till och med 15 år.
Ni betalar in på bankgiro 54019906
NäsingeLommelands Samhällsförening
Märk med efternamn och telefonnummer så vi kan nå er om det behövs.

Glöm inte att gilla oss på facebook!

Ser fram emot en riktigt trevlig vår och sommar!

Styrelsen genom
Ulf Rickardsson.




