
   Lokalbladet 

   

Plötsligt händer det!  

       Nya året är saluterat och januari månad är snart slut. Sedan förra lokalbladet 

har vi fått uppleva det unika med ny fräsch asfalt på vägen mellan Rogstad och     
Näsinge. Vägens tidigare usla skick har varit ett diskussionsämne i många år men nu 

hände det många önskat. Vi som bor i området är tacksamma och hoppas på liknande      

förändringar på övriga vägar framöver.  

Klassiska aktiviteter har avlöpt som bakdag och julbordsknyt. Vintermingel på          

Näsingeåsen avrundade julen på självaste Tjugondag Knut. Styrelsen tackar alla      

medlemmar som deltagit på olika vis.  

När vintermörkret ännu håller sitt grepp upprepar vi höstens filmkvällar i Näsinge     

Kyrkas församlingshem och ”Polisen som vägrade ta semester”. Kom gärna och kika        

tillsammans och dela minnen från den episka tv-serien.  

På lördagarna klockan 10.00 samlas vi för att lösa Melodikrysset tillsammans. Tag med 
dig fikakorgen och ett glatt humör och kom till Flygklubbens lokaler i Näsinge.              

I området har vi några gånger levererat ett par vinnare.  

I mars prövar vi med familjedag i Flygklubbens lokaler. Tag med dig familj och vänner 

för en kort stunds fika och kanske någon överraskning.  

I vårt område finns Hjärtstartare på Össbygårdens äldreboende vid Mellegårdens   

skola. Det är bra att vara förberedd med att veta var hjälpen finns. Kanske finns det 
intresse för att lära sig Hjärt och lungräddning. Tidigare har samhällsföreningen ordnat 

utbildning för detta så vi gör ett försök i vår (se andra sidan på detta lokalblad) 

 Närtrafiken har utökat tidtabellen till 7 avgångar/vardag (se anslagstavlan vid     

Mellegårdens skola) och testa gärna denna fina service till låg kostnad.  

Förslag på aktiviteter eller annat styrelsen kan arbeta med mottages gärna. Klassisk 

förslagslåda finns intill anslagstavlan vid Mellegårdens skola.                                                    

      Gott nytt år och välkomna hälsningar styrelsen.  

Näsinge-Lommelands samhällsförening             1/2023 



       Välkomna gamla och nya med-
lemmar att betala medlemsavgiften för 

2023                                              
Medlemsavgiften för 2023 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 ! 

NÄRTRAFIKEN 

Du reser med Taxi mellan bostad och Strömstad 
eller Nordby Köpcentrum. Fasta avgångar   

7ggr/dag mån-fred.                                              
Pris: Gratis med seniorkort för alla över 65 år. 
Seniorkortet får du via Västtrafik.                  

Vuxna: 43 kr, vid köp i appen Västtrafik To Go 
36 kr.                                                           

Ungdom: 32 kr. vid köp i appen 27 kr.               

Barn under 7 år gratis. 

ANSLUTNINGSRESOR med linje 893 med taxi 

till/från vissa tåg: 

Till tåget som avgår 6.42 från Strömstad.  Från 

tågen som ankommer Strömstad 17.23 samt 
21.32. Resor sker med taxi från/till närmaste 

busshållplats. Priser se ovan. 

SKOLBUSS LINJE 966                                    
Möjlighet finns att åka med i mån av plats      

Behöver inte förbokas. Går ej på lovdagar.              
Pris se ovan.                                                  

Resor med NÄRTRAFIK OCH ANSLUTNINGS-
RESOR måste förbokas senast en timme innan på    

Västtrafik tel 0771 919 090                            
OBS växeln öppen  6-22 (8-22)                                                      
På anslagstavlan vid skolan finns tidtabeller 

och övrig information 

 

Ordförande   Martin Skär                 076 035 15 33 

 Vice. Ordf.    Johannes Hansson        073 77 90 445                                                    

Kassör           Marita Olsson              073-818 11 97 

                     Daniel Isaksen          0047 920 64 560 

                                                   

Sekreterare   Ingela Almqvist           070– 60 48 101 

                                                   

                     Roger Olsson              072 72 31 204                 

                                                 

Vice sekreterare  Malin Skär            076-145 89 95 

                                                       0526-136 69 

                                                  

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 med 

 start 14/1. Tag med egen fika korg. 

 Filmvisning i församlingssalen i 

Näsinge Kyrka. Onsdag1/2 kl. 

19.00 avsnitt 1 ,2 och onsdag  8/2 

kl.19.00    avsnitt 3,4. ”Polisen som 

vägrade ta semester” . 

 Familjelördag 18/3 kl.12.00 vid 

Näsinge flygklubbs lokaler. Med 

överraskningar och Fika att köpa. 

 Årsmöte i Flygklubbens lokal vid 

Näsinge flygfält. Onsdag 29 Mars 

kl.19.00 

 Utbildnings kväll Hjärtlungrädd-

ning,luftstopp, genomgång av hjärt-

startare och tecken på stroke.      

Församlingsalen i Näsinge kyrka   

tors 9/3 kl.19.00 anmälan: till     

Marita 073 818 11 97,                

stora.ytten@telia.com 

 Kom med och sjung i Valborgskö-

ren, vi tränar ons 19/4, sön 23/4 

och tis 25/4 kl.18.00 i flygklubbens 

lokaler. 

 Valborgsfirandet på Hälle åsen    

med brasa, körsång och vårtal. Sön-

dag 30 April kl. 20.00 parkering 

Hälle hamn, följ snitslar till brasan. 


