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Badortsföreningen är starkt engagerad i utvecklingen av Skummeslövsstrand. När vi planerade vårt omfattande program för 

2020 kunde vi föga ana det vi nu ser som effekter av Corona. Nu anpassar vi programmet ytterligare till förutsättningarna i 

samhället.  

 

Nyhetsbrev 4 2020 – Fler förändringar i vårens och sommarens program  

Återigen ett Nyhetsbrev som tyvärr handlar om Corona.  Som några säkert sett på Badortsförening-

ens hemsida har samtliga arrangemang fram till sista maj ställts in. 

Sedan tidigare har Boule 

på Ängen stoppats tills vi-

dare. Nu är även den 

framflyttade Dryckes-

provningen definitivt in-

ställd, likaså program-

punkten Ätliga vilda väx-

ter den 27 maj. Återbetal-

ning av anmälningsavgif-

terna till Dryckesprov-

ningen kommer att göras 

efter påsk. 

Ytterligare några aktiviteter påverkas, till exempel är Brygginvigningen 

framflyttad. Blir alltså ingen invigning den 21 maj, vi återkommer om nytt 

datum för så snart det är bestämt. Likaså är Årsmötet ändrat, gäller både 

datum och innehåll. Nytt årsmötesdatum blir den 27 juli i Skoskumsgår-

den. Årsmötet för 2020 blir ett rent föreningsmöte baserat på de regler 

som gäller beträffande storlek på folksamlingar med mera. Det blir alltså 

inget föredrag och inte heller någon fika. 

Det är mycket som är osäkert just nu, vilka förhållningsregler gäller framöver, hur påverkar det våra 

aktiviteter osv. Vi kommer att informera på vår hemsida, www.badortsforeningen.se, i Facebook och 

på Instagram om något ytterligare ändras. Det är alltså viktigt att ni följer oss på hemsidan och i de 

sociala medierna. 

Finns faktiskt en programpunkt som kommer att genomföras under maj och det är Badrocksförsälj-

ningen den 21 maj. Vi återkommer om plats och tid. 

Slutligen vill vi framhålla vilken tur vi har som bor här i Skummeslövsstrand med närheten till hav, 

strand, brygga och ås. Det är inte alla förunnat att kunna vara ute i naturen, njuta i trädgårdar eller 

kunna promenera utan att behöva riskera att trängas. 

 

Följ vad som händer i Skummeslövsstrand och med våra evenemang i kommande Nyhetsbrev, på vår hemsida 

(www.badortsforeningen.se) på FaceBook (Badortsföreningen och Skummeslövsbryggan) samt på Instagram! 
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