
   Lokalbladet 

   

        Årets sommar gav både sol och regn. Tack och lov lite mer sol 
än vanligt. Vi mår alla bra av att fylla på kraftreserven med goda sommar-
minnen. September räknas som en höstmånad men det behöver inte vara 

tråkigt.  

Samhällsföreningen bjuder in till flera olika aktiviteter även på årets fyra 
sista månader. Melodikryssträffarna har redan startat när lokalbladet    

dimper ned i era brevlådor.  

 I mitten av september visar vi Tv-serien Polisen som vägrade att ge upp i 
Näsinge församlingshem. Kanske dyker det upp några kända ansikten från 

produktionen för drygt 40 år sedan.  

I slutet av oktober blir det Oktoberfest i Kasenstugan. Några klassiska      

attribut garanteras som maltdryck, tyrolerhatt och kanske lite Tyrolermusik.  

Den populära bakdagen på Pilegården återkommer i november och         

Julbordet återkommer i år i Kasenstugan i klassiskt format.  

Styrelsen har arbetat med att få ordning i Hälle hamn i samarbete med 
kommunen och Krokstrands gräv. Nu finns där ett fint picknickbord och bad-
möjligheterna är förbättrade. Vi har också gjort en enklare städning och 

röjning av ogräs nyligen.  

Styrelsen vurmar varmt för Närtrafiken som Västtrafik erbjuder i vårt områ-
de. Använd gärna denna möjlighet och spar både bränsle och miljö. Förslag 
till aktiviteter mottages gärna. Det är ni som medlemmar som ska styra oss 
till vad ni önskar Kontaktuppgifter till styrelsen finns med på bladet.            

   Hoppas vi ses.   Hälsningar styrelsen.       

 

Näsinge-Lommelands samhällsförening             2/2022 



       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 6.42 från Strömstad.  Från 

tågen som ankommer Strömstad 17.19 samt 
21.26. 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.    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 Tag med 

 egen fikakorg. 

 Filmvisning i Näsingeförsamlings 

sal. Torsdag 15/9 kl. 19.00 avsnitt 

1 ,2 och torsdag 22/9 kl.19.00    

avsnitt 3,4. Polisen som vägrade ge 

upp. Som delvis är inspelad i       

Näsinge. 

 Oktoberfest lördag 29/10 kl.18.00 i 

Kasenstugan. Anmälan till Martin 

Skär 076 14 95 549  Förtäring till 

självkostnadspris. 

 Bakdag i den vedeldade bakugnen-

på Pilegården . Lördag 12/11 kl. 

11.00 Anmälan till Marita Olsson            

073 818 11 97. 

 Julbordsknytis i Kasenstugan      

lördag 3/12 kl. 18.00 anmälan till 

Marita Olsson    073 818 11 97 och 

Inger Hansson 073 829 3802 

 Vintermingel  fredag 13/1 2023 

          Näsinge åsens grillplats, vi fixar grill 

 och ni tar med det ni vill äta och  

 dricka. 

Plats och vägbeskrivningar se. Hemsidan 


