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Badortsföreningen är engagerad i utvecklingen av Skummeslövsstrand och Skottorp. Nu har vi avslutat vårt sommarprogram. Väl-

kommen att ta del av våra verksamheter i höst!  

 

 

Badortsföreningens höst 

Sommarprogrammet är genomfört. Stort tack till er alla som genom er närvaro höjt värdet av våra evenemang 
och aktiviteter!  
 
Nu går vi in i Badortsföreningens höst. Vi fortsätter givetvis arbetet med Skummeslövsbryggan och vi skall också 
jobba med att få en långsiktig lösning för Skoskumsgården. 
  
Höstens första evenemang är Brygg-pub-kväll torsdag 7/9, kl. 18.00. På Hotel Strandpensionatet. Vi kommer att 
ta emot anmälningar för sponsring, så har du inte gjort det innan, så är detta ett ypperligt tillfälle. Du som är med-
lem i Badortsföreningen samt att du sponsrar till Bryggan äter Strandpensionatets populära högrevsburgare för 
endast 75 kr, mot uppvisande av medlemskort.  

 
Anmäl dig snarast, då platserna är begränsade. Men det är bråttom! OSA är absolut senast i morgon fredag 1/9 
till Hotell Strandpensionatet, 0430-209 40.  
 
Fredag 22/9, kl. 19.00 är det Vinprovning på Skoskumsgården. Den här gången testar vi vitt vin. Vi provar 4 olika 

vita viner och Peter Petersson lär oss under tiden en del om både historia och tillverk-
ning. Efter provsmakningen äter vi god måltid tillsammans. Biljetter 
finns redan nu hos Svens Livs. Om du inte har tillfälle att köpa biljetter 
hos Svens Livs kan du maila info@badortsforeningen.se och beställa 
biljetter. Begränsat antal platser. OBS! Endast för medlemmar i 
Badortsföreningen. Pris: 200 kr/person (uppvisa medlemskort).  

 
 

I oktober återkommer Diana från Bokhandeln Laholm i vår uppskattade Bokkväll.  I år med under-
rubriken “Höstmys med en god bok”. Diana berättar och tipsar om höstens fa-
voritböcker och lottar ut böcker! Badortsföreningen bjuder på lätt tilltugg och 
dryck. Bokkvällen är kostnadsfri för medlemmar, övriga betalar 50 kr. Torsdag 

19/10, kl. 19.00. på Skoskumgården. 
 
Senare i höst är det Kransbindning med Blomsterboden i Skottorp torsdag 16/11 kl. 18.30 och lördag 16/12 är det 
Julmarknad i Skummeslövsstrand kl. 11-17. I januari är det ny omgång av ”På Spåret”. 
 
 
Trevlig höst! 
 

önskar Styrelsen 

 

 

 

Följ vad som händer i Skummeslövsstrand och Skottorp i kommande Nyhetsbrev, på vår hemsida 

(www.badortsforeningen.se) och på FaceBook! 

http://www.badortsforeningen.se/

