
   Lokalbladet 

  

Lokalbladet åter med aktiviteter 

Efter en lång väntan vågar vi oss på att starta upp föreningsverksamheten 
efter en fin sommar. Självklart uppmanar vi alla att fortsätta följa Folk-

hälsomyndighetens riktlinjer för sociala sammankomster. 

Enligt statistiken kan vi se att inflyttningen till vårt område har ökat. Är siff-
rorna rätt så är det en stor del barnfamiljer. Detta gläder oss. Kanske är du 
en av dem som läser detta lokalblad? Alla är hjärtligt välkomna och vi hop-

pas vi får träffa er på någon av våra aktiviteter. 

Klassikern Melodikrysset har redan startat i Flygklubbens lokal vid Näsinge 
flygfält. Vi löser krysset och fikar tillsammans som en glad start på lörda-

gar. 

I början av Oktober finner ni ”bakluckeloppis” i Hälle hamn. Ta en tur och 

fynda innan frost och höstlöv täcker strandkanten. 

Några veckor senare kan ni packa ”knytiskorgen” och komma på ”viskväll” i 
Kasenstugan. Lokala förmågor plockar fram kända och okända låtar ur den 

fantastiska visskatten. 

Julbordet har vi år bytt till ”glöggmingel” vid Näsingeåsens vindskydd. Lys 

upp decembermörkret och träffa nya och gamla vänner från närområdet. 

 

              Varmt välkomna önskar styrelsen i Näsinge Lommelands samhällsförening.  

Näsinge-Lommelands samhällsförening             2/2021 



       Välkomna gamla och nya med-
lemmar 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 ! 

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 

Med detta utskick bifogar vi VÄSTTRAFIKENS 

infoblad om NÄRTAFIKEN för resor mellan din 

bostad och Tätorten resp.Nordby Köpcenter. 

Vi kompletterar med BILJETTRISER:  Vid köp av 

förare 41 kr(vuxen) 31kr (ungdom) 

Vid köp via appen”Västtraffik To Go” 34kr 

(vuxen) 26kr(ungdom) Barn under 7år gratis. 
Pensionärer gratis med seniorkort som kan bestäl-

las på Västtrafik. 

 

Möjlighet finns även att resa med LINJE 893 där 

vissa avgångar är anpassade till tågtider 

Alla resor måste förbeställas på                         

tel 0771-919090 senast en timme innan.  

Ordförande   Martin Skär                 076 14 95 549 

Vice. Ordf.     Roger Olsson              072 72 31 204 

                                                  

Kassör           Marita Olsson              073-818 11 97 

                     Daniel Isaksen          0047 920 64 560 

                                                   

Sekreterare   Ingela Almqvist           070– 60 48 101 

                                                   

                    Johannes Hansson        073 77 90 445 

                                                 

Vice sekreterare  Malin Skär            076-145 89 95 

                                                    

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 sam-

hällsföreningens brevlåda vid anslags-

tavlan.  

 

 Kom och lös Melodikrysset med oss i 

flygklubbens lokaler vid Näsinge 

flygfält. Lördagar kl. 10.00 Tag med 

egen fikakorg. 

 Bakluckeloppis i Hälle hamn Söndag 

3/10 kl.12.00-15.00. anmälan till 

Marita 073 81 81 197 eller          

stora.ytten@telia.com 

 Knytkalas med visor 23/10 

kl.18.00 i Kasenstugan. Anmälan till 

Martin 076 14 95 549 eller             

mswjansson@gmail.com 

 Glöggmingel i Vindskyddet på      

Näsingeåsen lördag 27/11 kl. 17.00 

Glögg /pepparkakor bjuder vi på. 

Om det är någon som vill grilla finns 

det möjligheter till detta. Tag gärna 

med något att sitta på.              

 Vägbeskrivning tag av vid Näsinge 

 kyrka mot Jörlov, följ grusvägen 

 vindskyddet ligger intill vägen. 


