
   Lokalbladet 

  Näsinge-Lommelands Samhällsförening    1/2019 

Bryter Isen och välkomnar vår och 

sommar. 

Låt oss inleda året med nya härlig-

heter. Tillsammans kan vi åstad-

komma det vi själva vill. Ta tillfälle i 

akt och umgås mer än vanligt, utbyta 

kunskaper och utveckla vår vänskaps-

krets. Socialisera oss med unga som 

äldre. Göra nytta med roligheter. 

Vad låter inte bättre än det här, kom 

med oss på något av våra roliga ak-

tiviteter med samhällsföreningen.  

2019—knyta band till Näsinge /

Lommeland! 

 

 

Kom ihåg! 

• Melodikrysset 

 Lördagar kl.10.00  

• Gymnastik med Carina & Moa 

Tisdagar kl. 19.00 

• Mat & Vin Kväll 

 Lördag 16 mars kl. 18.00  

• Live-quiz med Malin & Martin 

 Lördag 6 april kl.18.00.  

•  Körövning inför valborgsmässoafton 

 Måndag 22 & Söndag 28 april kl. 18.00  

• Valborgsmässoafton 

 Tisdag 30 april kl.20.00  

• Grill & Röjdag vid Älgsjön 

 Torsdag 23 maj. Drop in från 16.00 

• Gökotta 

 Torsdag 30 maj  

• Grillfest Hällesmörk brygga 

 Fredag 16 Augusti kl.18.00.  

Ordförande   Anders Söderbladh 070-872 30 51 

Vice. Ordf.     Martin Jansson        0526-411 01 

                                                  070– 225 78 82                                                                

Kassör           Pia Söderbladh       070– 65 60 577 

Vice. Kassör   Malin Jansson          0526– 411 01 

                                                  076—145 89 95 

Sekreterare   Ingela Almqvist        0526– 312 87 

                                                  070– 60 48 101 

Vice.Sekr.      Marita Olsson          0526-310 52 

                                                  073-818 11 97 

IT-ansvarig   Alexandra Hoof        0526-35 11 35 

                                                   070-430 44 11 

 

Ni kan följa oss på: 

Hemsidan: http:/nlsf.se/ 

Facebook:  

https://www.facebook.com/Näsinge/

Lommeland 

Anslagstavlan vid skolan! 

Ta kontakt med oss i styrelsen om ni har 

synpunkter /förslag eller lägg i samhälls-

föreningens brevlåda vid anslagstavlan.  

Skolan under uppbyggnad 



För er som vet med er att ni inte betalat  

medlemsavgiften:  

50kr för vuxna, 10 kr för barn och ungdomar  

Populära Melodikrysset på lördagar kl 10.00 i Melle-
gårdens skola. Kom så har vi kul tillsammans!  Medtag 

egen fika.  

Gymnastik tillsammans med Carina & Moa i Mellegår-
dens gymnastiksal på tisdagar kl. 19.00. Start 5/2. Trä-

ning och gemenskap på en och samma gång! 

Vi kör Mat & Vin Kväll Lördag 16 mars kl. 18.00 Franskt tema 

I Kasenstugan. Anmälan till Anders senast 10 mars 

Vi har så klart med Live-quiz med Malin & Martin den 
6 april kl. 19.00 i Mellegårdens skola. Det finns fika att 

köpa.  

Ni kommer väl på Valborgsmässoafton måndag 30 
april kl.20.00 på Hälleåsen. Parkering i Hälle hamn. 

Sång, tal och brasa. Det finns även grillmöjlighet.  

Kom ihåg körövningen inför valborgsmässoafton 22 & 

28 april kl. 18.00 på Mellegården.  

Glöm inte Grill & Röjdag vid Älgsjön torsdag 23 
Maj. Drop in från 16.00, medtag redskap. Förtäring 
finns på plats. Det är värt att komma dit, förra året 

hade vi jätte kul tillsammans! 

Gökotta torsdag 30 maj , plats meddelas  

Vi avslutar säsongen med Grillfest på Hällesmörk 
brygga fredag 16 augusti kl.18.00. medtag grill och 

drickbart. Vi ordnar grillar. 

 

Vi påminner om möjligheten att  

Använda VÄSTTRAFIKENS  

NÄRTRAFIK  

(med 5 avgångar /dag) och den 

ANROPSSTYRDA LINJETRAFIKEN linje 893 för 

resor mellan bostad 

och tätort resp. Nordby köpcentrum. 

I dagsläget måndag till fredag. Önskemål är 

lämnat om utökning att även gälla på helger.  

Måste förbeställas på tel 0771-919090 senast 
en timme innan. Linje 893 har anpassats efter 

vissa  

Tågtider. Det finns även möjlighet att åka 

med SKOLBUSSEN linje  966   

 

Fritidsgården har fortfarande 

ledarbrist.     

Vid intresse för uppstart igen 

så hör av er till oss, minst 7 

stycken. 

KOM IHÅG ÅRSMÖTET TORSDAG 7/3 KL. 19.00 PÅ MELLEGÅRDEN  

Hjälp oss att hjälpa 

och förbättra mobil-

täckningen i områ-

det: Följ länken 

 

https://www.telia.se/foretag/

support/tackningkartor 


