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

Besök gärna: www.tylosandsnytt.se

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  Åsa Bringevall [asabringevall@hotmail.com]  eller till 
valberedningen; Olle Eklund, lo.eklund@telia.com    Fråga 
gärna!

http://www.tylosandsnytt.se/
javascript:void(0);


HOTEL TYLÖSAND

BETTANS BAR  

Öppettider 2013
Säsongspremiär den 14 juni!
28 juni-11 augusti öppet på dagen varje dag och kvällsöppet 
tisdagar-söndagar.
Bord kan bokas om hela sällskapet förbeställer 
skaldjursplateau eller skaldjurs- och sushiplateau. 
Välkommen att boka bord på http://www.bettansbar.se eller 
på telefon 035-305 09. 

PÅ SCEN 
28/7 Sunny Stand Up med bla Johan Glans 
31/7 Hoffmaestro och Labyrint 
1/8 Varieté på Solgården 
10/8 Tylörocken med Duo Jag

AFTER BEACH 
Varje dag klockan 16 drar dagens after beachband igång på 
Solgårdens scen. En självklar avslutning på en härlig dag på 
stranden.

PIANOBAR 
Hela sommaren är det pianobar med CM i Restaurang 
Tylöhus. Drinkar, allsång och härliga människor på gott 
humör. Inte helt sällan utbryter spontandans runt flygeln. 
Tisdag-lördag från klockan 21.

THE SPA
Unna dig en quick-fix inför kvällens bravader eller bara för 
att må lite bättre. På The Spa har vi massor av sköna 
behandlingar såsom ansiktsbehandlingar, fotvård, vaxning, 

https://webmail.telia.com/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=pne.telia.com&u=u66702778&url=http://www.bettansbar.se&urlHash=1.7994925456926748E-281


manikyr, makeup, frans & brynfärgning och mycket mer. 
Öppet varje dag 09-19.
Sommardagspa sön, mån, tis.

För mer information och bokning ring 035-333 75  

BOKA EN PERSONLIG TRÄNARE 
Kom i ditt livs form. Våra personliga tränare hjälper dig att 
nå ditt mål med rätt kost och bra träning.     
För mer information och bokning ring 035-333 75  

ÄT OCH DRICK
Du kan välja mellan fyra olika restauranger och ett flertal 
barer. Vi har något för alla smaker. Lyxigt, skaldjur, 
traditionellt och det där emellan.
BETTANS BAR:
Öppet:
Lunch varje dag och kvällsöppet tisdagar-söndagar. 15 
augusti - 1 september kvällsöppet torsdagar-söndagar.
Läs mer på http://www.bettansbar.se

RESTAURANG AKVARELL
Öppet:
Kvällsöppet tisdag-lördag
RESTAURANG TYLÖHUS
Öppet:
Frukost alla dagar och kvällsöppet måndag-lördag. 
LEIFS TERRASSER
Öppet:
Lunch alla dagar och kvällsöppet alla dagar utom tisdagar.
Läs mer om allt som händer på Hotel Tylösand på 
http://www.tylosand.se
http://www.tylosand.se/sommar/pa-scen-2013

http://www.tylosand.se/sommar/pa-scen-2013
https://webmail.telia.com/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=pne.telia.com&u=u66702778&url=http://www.tylosand.se&urlHash=1.3903675400137887E290
https://webmail.telia.com/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=pne.telia.com&u=u66702778&url=http://www.bettansbar.se&urlHash=1.7994925456926748E-281


PER GESSLES SOMMARTIDER 

Sommartider - vitt och rosé är två läckra sydfranska viner 
framtagna av Per Gessle i samarbete med en av Frankrikes 
mest välkända vinproducenter, François Lurton. Serveras på 
Hotel Tylösand i sommar. 
Läs mer om vinerna på 
http://www.tylosand.se/restauranger/pg-
selection/sommartid
Hotel Tylösand
Besöksadress: Tylöhusvägen 28, 302 73 Halmstad | 
Postadress: Box 643, 301 16 Halmstad
Växel: +46 (0)35 305 00 | Fax: +46 (0)35 324 39 | E-post: 
info@tylosand.se | Web: http://www.tylosand.se

https://webmail.telia.com/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=pne.telia.com&u=u66702778&url=http://www.tylosand.se&urlHash=1.3903675400137887E290
https://webmail.telia.com/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=pne.telia.com&u=u66702778&url=http://www.tylosand.se/restauranger/pg-selection/sommartider&urlHash=-1.3819886961242434E160
https://webmail.telia.com/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=pne.telia.com&u=u66702778&url=http://www.tylosand.se/restauranger/pg-selection/sommartider&urlHash=-1.3819886961242434E160


S:t Olofs kapell
Torsdagen den 1 augusti kl 19.00: Ulrika Larsson, Bokia & 
Trio Nuevo

Marie Johansson, Daniel Gunnarsson och Fredrik Malesjö 
spelar och sjunger. Entré 100:-      

Gudstjänster varje söndag kl 18.00 t o m den 1 sep därefter 
sista söndagen i varje månad kl 17.00.

Kaffestugan är öppen vardagar kl 13.00–16.00 t o m 23 
augusti.

__________________________

En påminnelse om att Kyrkovalet äger rum söndagen den 15 
september.

 S:t Olofsvännerna har ställt upp i Kyrkovalet både 2005 och 
2009 med framgång. För närvarande har partiet tre mandat 
i Kyrkofullmäktige i Söndrum-Vapnö församling. 

S:t Olofsvännerna är en opolitisk grupp som vill värna om en 
levande kyrka som står för tradition, kontinuitet, utveckling 
och förnyelse. S:t Olofsvännerna önskar en kyrka som syns 
och som ger trygghet och stöd i livets olika skeden och som 
erbjuder en plats för andligt sökande. 

S:t Olofsvännerna hoppas på din röst den 15 september.

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

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 

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


Golfrestaurangen
Sommar på klubben

I sommar pausar vi after worken men istället så erbjuder vi 
härliga grill och skaldjurskvällar, se datum nedan-

Grill 9/8. Räk/skaldjur  2/8

Varmt välkomna hälsar Kenneth med personal.

Sveriges bästa golfkrog 2012

Salt 
Oppet från 17.30 varje dag till sista augusti!

Punch 
Fredag kl 16

Lörd- söndag från 12

GÖRVIKSFISKAR´N   0705-157983
Hela augusti

Tisd. - Fred. 10-18 och  Lörd. 10-14 

Sedan väderberoende. 

Kurts kiosk
Öppet 7.00-22.00 tom 18 aug. Sedan väderberoende.



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

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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