
 

En strålande start på våren önskas alla i 

vår bygd! 

Påsken avslutad, nu ser vi fram emot 

valborg med gemensamt firande på 

Hälleåsen med eld och sång och många 

vårtecken. 

Vi måste sända ett stort tack till 

valberedningen som med kort varsel 

plockade fram medarbetare till vår 

styrelse. Tack! 

Här presenterar vi aktiviteter för våren 

och sommaren som samhällsföreningen 

står bakom. Det finns nya aktiviteter i vår 

som riktar sig mot de yngre.  

Nya i styrelsen för i år är Marlene 

Esbjörnsdotter Midtvedt och Martin 

Jansson.  

Övriga medlemmar är Ingela, Kerstin, 

Pia, Marita och Anders  

Hälsningar/ 

Ordf. Anders 

 

 

 

 

 

 

KOM IHÅG! 

 Promenader 

Måndagar. Start kl 18.00. Ring Ingela 

för info eller läs på facebook. 

 Cykling 

Torsdagar. Start kl 18. Ring Ingela för 

info eller läs på facebook. Startar 12/5. 

 Melodikrysset 

Lördagar kl 10 på Mellegården Skola. 

Fortsätter till skolan slutar.  

 Körövning till valborg 

Söndagarna 17:e och 24 april kl 18 på 

Mellegården Skola. Körövning för alla 

som vill vara med och sjunga på 

Valborg. 

 Valborgsmässoafton 

Lördagen den 30 april kl 20 på 

Hälleåsen. Parkering i Hälle hamn. 

Diakon Stefan Mortensson håller 

vårtal.  

 Gökotta 

Torsdagen den 5 maj kl 07.30 till 

Abborrtjärn. Samling i Hälle hamn för 

samåkning till Hällebogen.  

 Matlagningskurs för barn  

Torsdagen den 19 maj kl 17-19 på 

Mellegården Skola. Barn mellan 7-12 

år är välkomna. Max 12 st deltagare. 

Anmälan till Marlene.  

 Grillmys och städarkväll vid Älgsjön 

Torsdagen den 2 juni, dropin från kl 

16. Vi bjuder på korv och tillbehör. 

 Grillfest 

Lördagen den 30 juli kl 18 vid 

Hällesmörkbrygga. Medtag dryck och 

mat så ordnar vi grillar.  

 Brännboll 

Finns det intresse att spela brännboll så 

har föreningen bollar och racket.  
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Närtrafik Strömstad 

 

För dig som vill åka kollektivtrafik 

mellan landsbygd och tätort. 
Gäller från 2015-12-13 t.o.m. 2016-12-10 

Så här reser du  

Bestäm vilket intervall du vill resa inom. 

Beställ sedan din resa genom att ringa  

0771-91 90 90 minst en timme innan 

tidsintervallet börjar.  

Pris och biljetter  

Resan kostar 41 kronor. Du betalar 

kontant, med bankkort eller köper en sms-

biljett. För att köpa sms-biljetter går du in på 

vasttrafik.se/sms för att välja hur du vill 

betala. Skicka sedan koden ”Nartrafik” till 

nummer 0707-26 27 28. Biljetten kommer 

som ett sms och är då giltig i 60 min.  

 

Strömstad kommuns seniorkort gäller på 

dessa resor, men däremot inte Västtrafiks 

periodkort. Barn under 7 år åker gratis i 

målsmans sällskap. 

Tider 

Måndag-fredag   

 09.30 - 10.30 

 12.30 - 13.30 

 15.00 - 16.00 

 18.00 - 19.00 

 21.00 - 22.00 

 

 

 

 

 

Kontakta styrelsen: 

 

Hemsidan: http://nlsf.se/ 

Facebook: 

https://www.facebook.com/#!/Näsinge-

Lommelands-Samhällsförening-

174738015909563/ 

Mail: nlsforening@gmail.com 

Säg till så lägger vi till dig på mailutskicket! 

 

Nu är det dags för medlemsavgiften,  

50kr för vuxna, 10kr för barn och 

ungdomar tom 15 år. Ni betalar in på 

bankgiro 5401-9906 NäsingeLommelands 

Samhällsförening. Glöm inte att skriva ert 

namn och nummer på inbetalningen.  

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande 

Anders 

Söderbladh 070-872 30 51 

Vice. Ordf. Martin Jansson 

0526-411 01,  

070-225 78 82 

Kassör Pia Simonsson 

0526-605 77,  

070-656 05 77 

Vice.Kassör Marita Olsson 

0526-310 52,  

073-818 11 97 

Sekreterare Ingela Almqvist 

0526-312 87,  

070-604 81 01 

Vice. Sekr. Kerstin Olsson 

0526-312 04,  

070-203 55 94 

IT-ansvarig 

Marlene 

Midtvedt 070-3376689 


