
Strandbaden firar 100 år!
Det sägs att Strandbadens station anlades för att avståndet mellan 
Höganäs nedre och Nyhamnsläge var alldeles för långt och att det 
behövdes ett badalternativ till Mölle.

Nu, 100 år senare, vet ju vi som bor här att Strandbaden har en 
miljö med både åkrar, skog och strand – vi trivs väldigt bra här 
eller hur?

Järnvägen och stationen invigdes på Valborgsmässoafton den 
30:e april 1910. Vi firar 100-åringen den 9:e maj med trevliga akti-
viteter på Örestrand och runt det gamla stationsområdet.

Kaffe och tårta på Örestrand kl 10-14
Mellan kl 10-14 bjuder Örestrand på kaffe och saft. Tårtor från  
Kakboden för 200 personer kommer att tas fram vid 11:30 och här 
gäller först till kvarn – så det är bäst att vara på plats om man vill 
ha en bit!

AckordCentralen spelar utanför Örestrand  
kl 11-14
Höganäsbandet AckordCentralen spelar jazz, blues och schlagers 
från 20-40-talen. Missa inte detta evenemang!

Fotoutställning på Örestrand kl 10-14
Vi arrangerar en fotoutställning med bilder från förr i tiden. Kom 
och se hur det såg ut i Strandbaden när det fanns järnväg, affärer, 
flera hotell och pensionat, café och bensinstation.

Har du förresten själv gamla bilder från Strandbaden? Ta gärna 
med ditt gamla fotoalbum så kan vi kopiera bilder till kommande 
nummer av Strandbladet – Strandbadens egen tidning.

Klassiska bilar utanför Örestrand kl 12-14
Höganäs Motorklubb The Saints, som har sina lokaler i Strand-
baden, visar upp några av medlemmarnas bilar utanför Örestrand 
– om vädret tillåter.

Ponnyridning längs med perrongen kl 10-14
Ponnyridning för de minsta längs cykelvägen och i skogen.  
20 kr/tur.

”Sista tåget till Mölle” på Örestrand kl 10-14
Alla som inte fick uppleva tågresan till Mölle får en ny chans den 
9:e. Gunnar Gunnarsson var med och spelade in en film om den 
sista turen. Missa inte att se den – och passa på att köpa dvd:n. 

Föreningar på plats på Örestrand kl 10-14
Kullens Hembygdsförening tar med sig sin nytryckta årsbok  
”Kullabygd 2010” och Kullabygdens Släktforskare kommer att sälja 
utgåva två av ”Kullasläkten” som även den är helt nytryckt! 

Självklart finns Strandbadens Byaförening också på plats. Du 
kan passa på att ta ett snack med oss och bli medlem direkt!

Tipspromenad kl 10-12 med extra fina priser
Korpen arrangerar tipspromenad Strandbaden runt. Start vid  
perrongen mellan kl 10-12. 
1:a pris: Presentkort hos Oldsbergs Ost, 500 kr (sponsor: Oldsbergs 
Ost)
2:a pris: Lunch för två personer på Örestrand (sponsor: Örestrand)
3:e pris: Lunch för två personer på Örestrand (sponsor: Strand-
badens Byaförening)

Jubileumstal kl 12.00 vid Örestrand
Strandbadens Byaförening håller tal till 100-åringen. Fanfar!

Har du betalt medlemsavgift för 2010? 
Strandbadens Byaförening är en ideell förening som lägger ner 
mycket kraft och energi på att förbättra för dig som är bosatt i 
Strandbaden. Mycket är gjort och mycket kvarstår. 

Under 2010 arbetar vi för fortsatt förbättrade vägförhållanden, 
profilering och marknadsföring av Strandbaden som ort. 

Vi tar gärna emot önskemål och ser gärna att fler engagerar sig i 
föreningens arbete. Det finns möjlighet att starta arbetsgrupper 
under styrelsens beskydd om ni har något ni brinner för.

Över en tredjedel av hushållen i Strandbaden är anslutna och 
det är vårt mål att hälften av hushållen ska bli medlemmar under 
2010. Ju fler hushåll som ansluter sig, ju mer pengar har vi för akti-
viteter som gagnar dig som bor här! 

Det kostar knappt 28 öre om dagen att vara medlem!  Betala in 
100 kr på bankgiro 5559-7306 och skriv gärna in dina medlems-
uppgifter på hemsidan om du inte gjort detta tidigare. Du kan 
också bli medlem den 9:e maj – vi ses där!

Varmt välkomna!
Strandbadens Byaförening

www.strandbaden.info

   

  
 

P.S. Den 9:e maj hissar vi flaggorna i hela Strandbaden!
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