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Trivselföreningen
Ordföranden skriver:
En lyckad och blåsig vinterpromenad med efterföljande
lunch på Tylöhus!
Vi vill tacka Stellan Larsson för den mycket intressanta och
trevliga guidning och vinterpromenad i Tylösand. Detta gör vi
gärna om igen till sommaren. Vi var 35 vuxna och 3 barn som
trotsade den kalla och blåsiga vinden och gick ut på vandring.
Tack för att solen sken!
Tyvärr glömde trivselföreningen kameran hemma och vi
tackar Ingrid och Erik Kristiansen för den fina bilden på
havet där det gick stora vågor denna dag!

Foto: Ingrid och Erik Kristiansen

Vårt nästa styrelsemöte äger rum i februari och
därefter kommer vi ut med vårens aktiviteter, så håll
utkik!/ Åsa Bringevall Torstensson
Medlemskap för Trivselföreningen är 150: - och betalas till
bankgiro 5788-6640.

Besök gärna: www.tylosandsnytt.se
/Styrelsen Trivselföreningen

Fiber i Tylösand!
Kom igen!
Michael Bosson i Tylösands Trivselförening driver frågan om
Fiber i Tylösand.
Självklart ska vi ha Fiber i Tylösand och snart kommer
information i brevlådan.
Anmälningar har kommit in men vi behöver fler så gå in på
http://FIBERTILLVILLA.SE/VILLA/ och anmäl ditt
intresse idag!
Vid frågor kontakta gärna:
Michael Bosson
Tylösandsvägen 29302 73 Tylösand
070-6001405
michael.bosson@seb.se

Hotell Tylösand
BO KASPERS ORKESTER 12/4
Den 12 april kommer Bo Kaspers Orkester till Hotel
Tylösand. Vårens turné blir speciell för bandet. I och med
Bo Kasper Sundströms medverkan i programserien "Så
mycket bättre" hösten 2013 har hela deras repertoar fått
ny luft under vingarna och Bo Kaspers Orkester lovar att ge
det publiken vill ha med nytt och gammalt, tolkningar och
överraskningar.
Läs mer här http://www.tylosand.se/bo-kaspers-orkester
SUNDAY BRUNCH
Nu dukar vi återigen upp vår söndagsbrunch i Restaurang
Tylöhus. Njut av varma och kalla delikatesser komponerade
av våra duktiga köksmästare. Passa på att njuta lite extra i
vårt prisbelönta spa, boka vårt Brunch & Spapaket.
23 februari, 2, 9 och 16 mars klockan 12-15
Boka på http://www.tylosand.se/brunch eller 035-17 23 60
LIFE CHALLENGE START 4/2
Kom i form med 14 veckors PT-träning, intressanta
föreläsningar och tillgång till hela vår härliga spaavdelning.
Start 4/2
Pris för spamedlem 2 500 kr, icke medlem 3 950 kr
Läs mer på http://www.tylosand.se/lifechallenge eller ring
035-333 75

DAGSPA
Njut en hel dag på The Spa från 625 kr/person
Följande ingår:
•

Fri tillgång till spa, gym och träningspass

•

Lunch

•

Lån av badrock och handduk

•

Frukt, vatten, te

Läs mer på http://www.tylosand.se/dagspa-2 eller ring 035333 75
ALLA HJÄRTANS DAG 14/2
En dag på The Spa, en skön behandling, träning med en PT
eller en avkopplande weekend - vi har presentkort för alla
smaker. För att göra det extra enkelt för dig har vi satt
ihop några färdiga paket.
Läs mer och köp på
http://www.tylosand.se/presentkortspaket eller ring 035305 05
Hotel Tylösand
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S:t Olofs kapell
Gudstjänster.
Januari 26 kl.17.00
Präst Claes Södergren
Organist: Elisabeth Almqvist-Hansson
Februari 23 kl.17.00
Präst: Börje Finnsted
Organist. Örjan Kappelin

Mars 31 kl.17.00
Präst: Anders carlwe
Organist: Örjan Kappelin

April 21 - Annandag Påsk
Emmausmässa kl.18.00
Pilgrimvandring - detaljer kommer.
Soppa på tunet innan mässan.

Konfirmation
Har ni ungdomar som vill konfirmera sig? Det är dags att
anmäla sig till sommaren 2015 om man vill vara säker på en
plats. Kontakta Pia på kansliet . 035-308 07

För medlemskap i föreningen S:t Olofs kapell kontakta
kansliet på 035-308 07.
Medlemsavgiften är 200:-/år per person eller 300:-/år per
familj.
Bankgiro: 604-2394 eller Plusgiro: 29 10 81-8
Mvh
S:t Olofs kapell i Tylösand
Pia Essbjörn
035-308 07
E-mail: pia.sanktolofskapell@gmail.com
Mer information på hemsidan: www.sanktolofskapell.se

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 styrelsen!

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

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

Styrelsen genom
Göran Eklund
goraneklund@telia.com 070-257 27 06

