
   Lokalbladet 

  Som när champagnekorken lossnar… …det är nog vad alla egentligen hoppas på. Många de-

lar säkert känslan att tillvaron varit i lite som i träda i snart två år. Nu vill vi att trycket släpper i en 
glad mousserande känsla. Styrelsen har det senaste året arbetat med några olika saker för bygden. 

God kommunikation har upprättats med flera personer i kommunen. Dessa kontakter har lett till att 
Hälles hamnområde fått ett litet ansiktslyft. Kommunen har exempelvis tagit bort ett båtvrak, röjt och 

städat. Samhällsföreningen hoppas på vidare utveckling av exempelvis badmöjligheter där.  

I Näsinge kommer under våren förhoppningsvis arbetet med en Boulebana påbörjas intill flygfältet. 

Nya flyttbara fotbollsmål kommer på plats i början av april. Fotbollsplanen är till för alla som öns-

kar. Kanske vill man ha en brännbollsturnering där. Då kan ni låna brännbollsutrustning av föreningen.  

I detta lokalblad finner ni flera klassiska aktiviteter. Valborgskören gör ”comeback” nu under Malin 

Skärs ledning. Valborgsbrasan kommer således brinna under Bengt och Tove Karlssons översyn.  

Gökottevandring är som vanligt på Kristi-himmelsfärdsdag. Det brukar vara en trevlig tur med glada 

miner. I samarbete med Idefjordens SK.  

I slutet av sommaren arrangerar vi traditionsenligt en grillkväll. Vi hoppas träffa många av våra 

medlemmar då.                                                                                                                            

Är ni nyinflyttade i området hoppas vi att ni kontaktar oss. Kanske har just du en idé på aktivitet eller 

utvecklingsområde till föreningen.  

Föreningen har vid olika tillfällen anordnat gymnastikpass. Nu saknar vi dock frivilliga ledare för det-
ta så hör gärna med dina vänner eller grannar. Kanske kan vi främja hälsan tillsammans med rätt 

förutsättningar.                                                                      

Tänk på att utnyttja den fina möjligheten till resor med Närtrafiken, anslutningsresor  till vissa tåg 

samt resor med skolbussen.  SE BAKSIDAN FÖR MER INFO 

Håll utkik i vår nyrenoverade anslagstavla vid Mellegårdens skola. Där anslås kommande aktiviteter. 
Stort tack till alla anslagstavlerenoveringsengagerade: Tomas Rosén, Pia Söderbladh,  Roger Olsson 

och Daniel Isaksen.               

 

Varmt välkomna önskar styrelsen i Näsinge Lommelands samhällsförening.  

Näsinge-Lommelands samhällsförening             1/2022 



       Välkomna gamla och nya med-
lemmar att betala medlemsavgiften för 

2022                                               
Medlemsavgiften för 2022 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   

5ggr/dag mån-fred.                                              
Pris: Gratis med seniorkort för alla över 65 år. 
Seniorkortet får du via Västtrafik.                  

Vuxna: 42 kr, vid köp i appen Västtrafik To Go 
35 kr.                                                           

Ungdom: 31 kr. vid köp i appen 26 kr.               

Barn under 7 år gratis. 

ANSLUTNINGSRESOR med linje 893 med taxi 

till/från vissa tåg: 

Till tåget som avgår 6.41 från Strömstad.  Från 

tågen som ankommer Strömstad 17.21 samt 
21.20. Resor sker med taxi från/till närmaste 

busshållplats. Priser se ovan. 

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

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

Resor med NÄRTRAFIK OCH ANSLUTNINGSRE-
SOR 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 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. 

 Årsmöte i Flygklubbens lokaler vid 

flygfältet Näsinge. Torsdag 28/4 kl. 

18.00. se kallelse 

 Kom med och sjung i Valborgskören, 

vi tränar Tis 19/4 Sön 24/4 och ons 

27/4 kl. 19.00 i Flygklubbens loka-

ler 

 Valborgsfirande på Hälle åsen. Lör-

dag 30/4 kl.20.00  Med brasa kör 

och Tal till våren. Parkering i Hälle 

hamn, följ snitslar till brasan. 

 Bakluckeloppis i Hälle hamn Söndag     

15/5  kl.12.00-15.00. anmälan till 

Marita 073-818 11 97. 50 kr/plats 

 Gökotta torsdag 26/5 kl.08.00. 

samling Boråsgårdens vändplan. 

 Städ och röjdag vid badplatsen 

Älgsjön. Torsdag 16/6 börjar kl. 

16.00. Tag med krattor el. dyligt vi 

bjuder på korv och fika 

 Grillfest på Hällesmörk brygga Lör-

dag 13/8 kl.18.00 . Medtag ät och 

drickbart. Så ordnar vi grillarna 


