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Nytt år, samma pandemi och nya vanor
Våren nalkas och vi gläds åt längre dagar och varmare temperaturer. Så här års brukar vi i normala fall träffas i flera
olika sammanhang. Många föreningar har årsmötesförhandlingar och så även vi. I år är allt annorlunda mot vad vi är
vana vid. Pandemin har tvingat oss till att kalla till digitalt årsmöte. Förhoppningsvis är det enda gången. Samtidigt kan
vi se det som en möjlighet till er som har svårt att hinna med i vardagspusslet. Helt klart sparar man lite tid med ett digitalt möte och tid är dyrbar för de flesta.
Vissa aktiviteter planeras dock med reservation för att restriktioner finns och de ändå får ställas in. Klassiska aktiviteter
förlagda utomhus är de som vi hoppas klara trots restriktioner.
Framgångar har nåtts med det mobila telefon-nätet. Under ett par år har vi gemensamt med er medlemmar utövat stora påtryckningar på bl.a. Telia att förbättra mobiltäckningen. I höst dras utbyggnaden förhoppningsvis igång. Mer info
kommer.
Flitig kontakt har bedrivits med Trafikverket om våra vägar och förbättringsåtgärder har också påbörjats. Beläggningsarbete ska utföras mellan Blomsholm och Näsinge, troligtvis är det klart i september månads slut.
Snart har vi en nytillverkad anslagstavla som kommer finnas vid brevlådorna utanför Mellegårdens skola. Det eminenta
hantverket har Thomas Rosén och Roger Ohlsson stått för.
Vi påminner också om att fotbollsplanen intill Näsinge flygfält är tillgänglig för allmänt bollspel. Just nu undersöker
föreningen hur vi kan köpa in fler mål samt förbättra de gamla målen med nya nät. Tidigare har föreningen arrangerat
lättare gymping i Mellegårdens skola. Känner ni någon eller är ni själv intresserad av att leda gympa, afrikansk dans
e.t.c så kontakta oss i styrelsen. Kanske kan vi kan få med det i höstens program eller tidigare exempelvis ”coronasäkert”
utomhus.
Just nu har föreningens hemsida tekniska problem och uppdateringar är för närvarande inte möjliga. Vi hoppas dock
att detta snart åtgärdas.
Post Nord kommer i vår börja med varannan dags utdelning av post. Tre dagar ena veckan och två dagar andra veckan. Detta medför en avsevärt försämrad distribution av Strömstads tidning i vårt närområde. Vi har därför varit i kontakt med Strömstads Tidnings chefredaktör Gunilla Håkansson. MPRT(myndigheten för press, radio och tv ) har tagit fram
ett förslag för hur tidningar i glesbygd ska kunna distribueras när Post Nord går över till varannan dagsutdelning. De
föreslår ett nytt särskilt statligt distributionsstöd. Förslaget sänds ut på remiss. Samhällsföreningen fortsätter att bevaka
utvecklingen.
Vi önskar också att så många medlemmar som möjligt meddelar sin e-post-adress. Detta för att snabbt få ut bra information om föreningens verksamhet och annat värt att veta. Er e-postadress är också nödvändig om ni önskar delta vid
årsmötet. Har ni ingen möjlighet så hör gärna med en familjemedlem om ni kan få hjälp.
Har du tankar och idéer så tveka inte att höra av er till någon av oss i styrelsen.
Varma ”vårhälsningar” från styrelsen

Ordförande Martin Skär
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Sekreterare Ingela Almqvist
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Håkan Jidblad
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För att vår kommunikation ska bli bättre
vill vi att ni skickar er e-mailadress till
Marita stora.ytten@telia.com
eller
Ingela almqvist2008@live.se

070-531 41 08
076-145 89 95

Vi påminner om möjligheten att
Använda VÄSTTRAFIKENS
NÄRTRAFIK

Kom ihåg!
* Gökotta ihop Idefjordens Sk start vid
Saltbacken Torsdag 13/5 kl. 8.00.
Tag med egen fika !
* Torsdag 27/5 från 16.00 Grill och
Röj dag vid Älgsjöns badplats. Tag
med krattor. Korv och dricka finns.
Kom hela familjen och ha kul tillsammans.

(med 5 avgångar /dag)
För resor mellan bostad och tätort resp. Nordby
Köpcenter.
Samt den ANROPSSTYRDA LINJETRAFIKEN
linje 893 som har anpassats efter vissa tågtider.
Dessa måste förbeställas på tel 0771-919090
senast en timme innan.
I dagsläget måndag till fredag. Önskemål är
lämnat om utökning att även gälla på helger.

* Lördag 7/8 kl. 18.00 Grillfest vid
Hällesmörk brygga. Tag med eget
grillbart och dricka. Vi ordnar grillar.
Ni kan följa oss på:
Hemsidan

Välkomna gamla och nya medlemmar
att betala medlemsavgiften för 2021
Medlemsavgiften för 2021 är 50 kr/vuxen och
10 kr för barn/ungdom under 15 år.
Betalas via bankgiro 5401-9906 eller swish
123 087 02 87
KOM IHÅG att ange namn !

http:/nlsf.se/
Facebook:
https://www.facebook.com/Näsinge/
Lommeland
Anslagstavlan vid skolan!
Ta kontakt med oss i styrelsen om ni harsynpunkter /förslag eller lägg i samhällsföreningens brevlåda vid anslagstavlan.

