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HOTEL TYLÖSAND
SUNDAY BRUNCH
Söndagslyx med havsutsikt
Den 24 februari, 3, 10 och 17 mars kan ni åter se fram emot 
lyxiga söndagar i  vår nyrenoverade restaurang, Restaurang 
Tylöhus. Njut av kalla och varma delikatesser, smoothies, 
färskpressade juicer, hembakat bröd och bakverk. På 
varmbuffén trancherar kocken köttet och sist men inte 
minst väntar ett läckert dessertbord.

Brunchen är uppdukad mellan kl 12 och 15 i Restaurang 
Tylöhus.

Pris: 275 kr/pers 
Barnpiser:
0-5 år: Fritt
6-12 år: 75 kr/barn

Boka bord på 035-17 23 60 



EN KVÄLL MED DAN REED BAND
Välkommen till en kväll med Dan Reed Band den 1 mars 
klockan 19. Kvällen börjar med en supé och avslutas med Dan 
Reed Bands stämningsfulla musik.

I samband med Dan Reeds andra soloalbum Signal Fire som 
släpps den 15e februari återvänder Dan Reed med sitt band 
till Sverige där Hotel Tylösand är ett av stoppen.

Pris 645 kronor/person.  
I paketet ingår konsert, välkomstdrink och en tvårätters 
supé med dryckespaket.

Läs mer och boka på http://www.tylosand.se/danreed eller 
035-17 23 60

ALLA HJÄRTANS DAG 14 
FEBRUARI
Ge bort en upplevelse på Sveriges ledande sparesort. 
Presentkort på valfritt belopp finns att köpa på 
tylosand.se/presentkort eller ring 035-305 05.

DAGSPA
Väkommen till The Spa för en hel dag av lugn och ro. Slappna 
av i bubbelpoolen eller bastun. Prova på vår upplevelsedusch 
eller utomhuspool. Ta det lugnt med en bok, titta på havet. 
Valet är ditt.
När du är vår spagäst över dagen ingår följande:
• Lån av handduk och badrock
• Möjlighet att delta i dagens aktuella träningspass
• Lunch inkl. vatten eller lättöl och kaffe
• Frukt, vatten och te när du önskar

https://webmail.telia.com/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=pne.telia.com&u=u66702778&url=http://www.tylosand.se/danreed&urlHash=-1.1422095163271204E262


• Fri tillgång till hela vårt spa med pooler, bastur, Kneipp, 
jaquzzi, gym och
relaxavdelning med stort soldäck.

Öppettider för DagSpa
Måndag-torsdag kl 8.00-20.00
Fredag kl 8.00-13.00
Lördag kl 8.00-13.00
Söndag kl 12.00-20.00

Pris 495 kr/person

Ring och beställ din spadag på 035-333 75

Object 2

Trivselföreningen
Medlemskap för Trivselföreningen är 150: - och betalas till 
bankgiro 5788-6640.

Inbetalningskort ska ha skickats ut, om inte, kontakta Britta.

Besök gärna: www.tylosandsnytt.se

Städdag
Vårens städdag närmar sig. Söndagen den 14 april träffas vi 
kl 10.30 vid Kurts kiosk. Bemannade med säckar, plockpinnar 
och ett gott humör gör vi Tylösand fritt från skräp. Vid 12-
tiden äter vi lunch på Golfrestaurangen. Trivselföreningen 
bjuder deltagande medlemmar på lunchen.  

Obligatorisk anmälan för lunchen till:

Anna, SMSa till  070-553 49 70,( anna@defour.se)  eller 
Marie 070-955 57 52 , marie.alestigen@gmail.com senast 
den 10 april,

 

http://www.tylosandsnytt.se/


Eftersom höstens städdag blev inställd (pga för få anmälda) 
är det nog en hel del skräp att ta hand om.  

Kommunen ställer som vanligt upp med en container, säckar 
och några plockpinnar. Det tackar vi för. Till vårens städdag 
hoppas vi på ett stort deltagande av Tylösandsbor som 
värnar om vår miljö. Som tack äter vi en riktigt god lunch på 
Golfklubben och har lite socialt umgänge. Vi hoppas även att 
många barn kan vara med. Kanske blir det en liten 
överraskning till alla deltagande barn?

Väl mött söndagen den 14 april önskar Styrelsen.

Vill du engagera dig i Trivselföreningens arbete?

Vi söker nya styrelsemedlemmar till roliga och stimulerande 
uppgifter. Uppgiften är inte särskilt tidskrävande men rolig. 
Undrar du mer så hör gärna av dig till någon styrelseledamot 
eller till Britta på 035-326 27, 070-203 1987 eller 
britta.hesse@telia.com  eller till valberedningen; Olle 
Eklund, lo.eklund@telia.com    Fråga gärna!

Hundvakt

Vem kan passa Nisse när vi är bortresta? Det kan vara allt 
från någon dag till två veckor. 

Nisse är en god och glad softcoated wheaten terrier  på 7 
år som gillar promenader och bor i Tylösand.

Svar till Janne på 035-300 11 eller 070-422 29 14



S:t Olofs kapell
Ni kan stödja verksamheten genom att bli medlem i 
föreningen S:t Olofs kapell i Tylösand. 
Avgiften är 200:- per person eller 300:- per familj skriven på 
samma adress. 
Inbetalas genom Plusgiro: 29 10 81-8 eller 
Bankgiro: 604-23 94
För bokningar och frågor angående kapellet kontakta Pia på 
kansliet, tfn 035-308 07. 
E-mail: pia.sanktolofskapell@gmail.com 

Mer information på hemsidan: www.sanktolofskapell.se

Söndagen den 27 januari kl 17.00 Gudstjänst, präst Dan 
Hagung Söndrum

Söndagen den 24 februari kl 1700 Gudstjänst, präst 
ClaesSödergren Söndrum

Annandag påsk den 1 april kl 17.00 Emmausmässa, präst 
Annika Henningsson Martin Luther

Varmt välkomna!

http://www.sanktolofskapell.se/
mailto:pia.sanktolofskapell@gmail.com


Förmåner för trivselföreningens 
medlemmar
Kom ihåg att alltid visa upp medlemskortet från början! Har 
du ett företag eller en affär som kan ge medlemmarna några 
förmåner? Har du någon idé på bra förmåner för medlemmarna? 
Hör av dig till Britta! 

Hemlängtan 

Blommor & Inredning

15 % rabatt på allt i butiken. Gäller inte blommogram, 
blomsterbud eller begravningar.

Visa medlemskort!

Bäckagård, tfn 035-346 46

Inspiratören i Flygstaden 

Vid uppvisande av kortet ges 20 % rabatt på färg och 15 % 
rabatt på tapeter.

Tylösands SPA&Fritid

4000:- rabatt vid köp av ett SPA-bad.
Tylösandsvägen 8B
0705 21 01 83
Mail : kjell@tylosand-spa.se 



Golfrestaurangen
Öppnar den 4 mars

Bra länkar:
Tylösandsnytt www.tylosandsnytt.se

Tyluddens fritidsby www.tyludden.se

Restaurang Salt www.restaurangsalt.se

Halmstad golfklubb www.hgk.se

Hotel Tylösand www.tylosand.se

S:t Olofs kapell www.sanktolofskapell.se

Bussar i Halmstad www.hallandstrafiken.se

Göran Eklund

goraneklund@telia.com

070-257 27 06

http://www.hallandstrafiken.se/
http://www.sanktolofskapell.se/
http://www.tylosand.se/
http://www.hgk.se/
http://www.restaurangsalt.se/
http://www.tyludden.se/
http://www.tylosandsnytt.se/
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