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HOTEL TYLÖSAND
Restaurang Akvarell
Boka bord på 035-17 23 60. Varmt välkommen!
www.tylosand.se/restauranger/akvarell

Solgården
Sommarens konsertschema är klart.
1 Aug

Magnus Uggla

Konsertmeny erbjuds på Leifs
Terrasser.
Ring och boka! 035-17 23 60

Sushi och skaldjur på klipporna
Säsongspremiär för Bettans Bar fredagen den 15 juni från kl
19.00. Välkomna.
www.bettansbar.se

AFTER BEACH
After Beach på Hotel Tylösand
är ett begrepp...
Strax efter kl 14 börjar ca 2000 människor röra sig från
stranden med sikte på Solgården, Hotel Tylösand.
Det gäller att vara ute i tid för att få en bra plats, kl 16
varje eftermiddag hela sommaren hörs tunga rytmer
av kända coverband som t.ex Duo Jag och Haaks från scenen
på Solgården.
26-28 juli

torsdag-lördag

Bad Influence

29juli-1aug

söndag-onsdag

På G

2-4 aug

torsdag-lördag

Haaks

5-8 aug

söndag-onsdag

Bobbyflips

9-10 aug

torsdag-fredag

Lemnells Kapell

11 aug

lördag

Duo Jag

Ring: 035-305 05 eller läs mer om sommaren och Hotel
Tylösand på: www.tylosand.se/sommar

Mary McCartney kommer till Tylösand
Sommarutställning Frome Where I Stand med Mary
McCartney på Tres Hombres Art, Hotel Tylösand.
Vernissage fredagen den 29 juni. Utställningen pågår till 31
augusti. Frome Where I Stand visar retrospektiva verk från
de senaste 15 åren. En samling intima personliga fotografier
av hennes familj och vänner, tillsammans med djärvare,
ibland överraskande porträtt av kändisar. Läs mer på:
www.tylosand.se/konst
Bättre surf i Tylösand
För oss är det självklart att våra gäster ska ha ett stabilt
och snabbt internet var de än befinner sig, givetvis även på
stranden. Därför erbjuder vi nu, som ett steg i vår satsning
som Sveriges ledande IT-hotell, 4G som täcker hela
hotellområdet och stora delar av Tylösands strand. Att
tusentals strandgäster också kan ta del av snabb surf ser vi
bara som en jättebonus för alla.
Läs mer här:
http://www.tylosand.se/sommar

Trivselföreningen
Medlemskap för Trivselföreningen är 150: - och betalas till
bankgiro 5788-6640.
Inbetalningskort ska ha skickats ut, om inte, kontakta Britta.

Årsmötesprotokoll 17/7 2012

§
1

Årsmötets öppnande
Ordföranden Britta Halonen Hesse öppnade årsmötet och hälsade deltagarna
välkomna

2

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

3

Godkännande av kallelse
Kallelsen hade utlysts enligt stadgarna

4

Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän, tillika
rösträknare vid årsmötet
Till ordförande valdes Britta Halonen Hesse, sekreterare Greger Rydén och till
justeringsmän valdes Bille Berling och Jonny Halonen

5

Godkännande av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning för
2011/2012
Verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkningen godkändes
(handlingarna enligt särskilda bilagor)

6

Revisionsberättelsen uppläses med förslag om ansvarsfrihet
Revisionsberättelsen upplästes och godkändes (handlingarna enligt särskild
bilaga)

7

Fastställande av budget för verksamhetsåret 2012/2013
Budgetförslaget godkändes (handlingarna enligt särskild bilaga)

8

Inkomna motioner
Inga

9

Val av föreningsordförande fram till årsmötet 2013
Britta Halonen Hesse kvarstår till dess ny ordförande utsetts

10

Styrelseledamöter fram till 2014
Omval av Johan Meurling
Nyval av Mikael Bosson och Göran Eklund
Henrik Andersson och Bille Berling (valda fram till 2013)
Magnus Larsson avgick ur styrelsen

11

Val av suppleanter fram till 2014
Omvaldes Greger Rydén fram till 2014
Anna Gezelius Kjaergaard och Marie Johansson (valda fram till 2013)

12

Val av revisor fram till 2014 samt revisorssuppleant fram till 2013
Till revisor valdes Christian Holm
Revisorssuppleant Åsa Nilsson (vald till 2013)

13

Val av valberedning
Lars-Olof Eklund

14

Förslag till offentliggörande
Årsmötesprotokoll med bilagor kommer att vara tillgängligt hos ordföranden
samt kommer att finnas på hemsidan

15

Övriga ärenden
• Orföranden meddelade att sommarfesten genomförs trots få
anmälningar
• Ny deltaljplan för Tylösand diskuterades och uppmaning om att besöka
kommunens diskussionsforum den 15 augusti på Tylebäck
• Medlemmarna uppmanas att lämna e-mailadresser till redaktören för
Tylösandsnytt Göran Eklund
• Informerades att Tylösandsnytt finns även att köpa hos Kurts kiosk för
2 kr
• Beslutades att inventering av höga häckar vid gatukorsningar för fri
sikt skall kunna upprätthållas (sker genom Vägföreningens försorg)
• Hemsidans redaktör, Ulf Rogers, tar gärna emot förslag på
vidareutveckling av hemsidan

16

Mötets avslutande
Ordföranden avslutade årsmötet och tackade för visat intresse

………………………………………………………..
Greger Rydén
…………………………………………………………
………………………………………………………….
Bille Berling

Besök gärna: www.tylosandsnytt.se

Jonny Halonen

Trivselföreningens fest
Drygt 50 personer samlades på Tunet 23 juli för den årliga
festen. Görviksfiskarens tallrik intogs till ljudet från en
välspelande trio med sång av Eva Blomqvist. Trevligt!

Med tanke på diskussionen på årsmötet angående häckar
mm. har jag hämtat ett utdrag frå kommunens hemsida:
www.halmstad.se/resortrafik/trafiksakerhet/frisikt.4301.html

Utdrag från Halmstad Kommuns
hemsida
Fri sikt
För att undvika trafikolyckor är det viktigt att sikten hålls
fri från växtlighet i korsningar. Växtlighet får heller inte
skymma sikten för skyltar och vägmärken eller medföra
andra problem.
Som fastighetsägare har du ett ansvar för
trafiksäkerheten. Därför är det viktigt att vegetation eller
häckar inte skymmer sikt i korsningar eller vid
garageutfarter. Det är också viktigt att det finns
tillräckligt med höjd till träd eller annan vegetation för
gående eller bilar. Skall du bygga nytt är det viktigt att
redan när man planterar tänka på att växterna också växer
och att plantera på ett tillräckligt avstånd från trottoar
eller gata.

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

Livräddarna Tylösand
Kommer att vara helt igång 18 juni.
Bevakning dagligen 10.00 - 18.00.
Livräddarna i Vilshärad finns på plats 2 juli – 5 augusti med
två livräddare 11.00 – 17.00.

Livräddningsområden
Tylösand
Tylöbäck (torn 2 )
Tylösands camping (torn 3)
Frösakull (torn 4)
Ringenäs (torn 5)
Vilshärad (torn 6)

SM i havslivräddning 4 augusti

Kurts Kiosk
Kurts kiosk har öppnat för säsongen:
Juli 07 -22
Vecka 31

07 – 22

Vecka 32

08 – 19

Vecka 33-

08 – 18

Görviksfiskarn
Juli Augusti:
tisdag - fredag 10-18, lördag 10-14

Golfrestaurangen
Öppet varje dag från 8.00.
Stänger

Mån-Ons 20.00

Tor-Lör 21

Sön 20.00
Obs! Kontrollera öppettiderna som kan ändra sig efter
säsongen och vädret.
I sommar kommer vi att ha temakvällar på torsdagar och
fredagar, premiär efter midsommar tom 17 aug
-Torsdagar= Räkfrossa, en buffé med räkor
och trevliga tillbehör. Pris: 169:-Fredagar= Grillafton, Kockarna grillar på terrassen!
Div. grillrätter serveras tillsammans med en
bufféav härliga tillbehör. Trubadur, Pris: 195:Fom 24 augusti
-Fredagar after work 17.00Boka på 035-325 50
Varmt välkomna önskar Kenneth Andersson med personal

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
Vill du hjälpa till med kaffeserveringen i sommar eller kanske
arbeta som kapellvärd?
Hör av dig till Britta, 070-302 19 87.

Loppis på Tunet.
Söndagen den 29 Juli kl 11.00-15.00!
Har du saker som du vill skänka till kapellet är du välkommen att
lämna det redan nu. Ring först till Pia och avtala tid, 035-308 07.
Allt tas emot förutom ”tjock-TV” och lexikon. Vi ser fram emot
samma succé som förra året.

Gudstjänster
Fr.o.m. den 20 maj har sommarpräster och organister anlänt.
Gudstjänst varje söndag 18.00.

Kaffestugan
Mellan 4 juni och 24 aug är kaffestugan öppen mån-fredag
11.00-16.00

Kapellets kalender för juli-aug
26 juli 19.00

”Mitt himla liv”

Kyrkoherde Olle Carlsson, Allhelgonakyrkan, Katarina
församling, Stockholm
Entré 100 kr
29 juli 11.00-15.00 Sommarloppis på Tunet

31 juli

19.00

”Tillbaka till livet”

Överläkare Claes Hulting, Karolinska Sjukhuset och VD för
Spinalis

Entré 100 kr
2 aug

19.00

Bokprat och musikunderhållning

Ulrika Larsson, Bokia Musik: Marie Johansson, Fredrik
Malesjö och Daniel Gunnarsson
Entré 100 kr

Öppettider!
Hotel Tylösand
www.tylosand.se
Restaurang AKVARELL:
tis-sön från 19.00
Restaurang TYLÖHUS: Lunch
12.00–13.30. Middag från 19.00.
Leifs Terrasser öppnar den 30 juni
Bettans Bar:
Tfn: 17 23 60

Restaurang Salt: Öppnar den 19
maj. OBS! Se hemsidan.
Tfn: 335 01

Kurts Kiosk: Juli 07 -22
Vecka 31

07 – 22

Vecka 32

08 – 19

Vecka 33

08 – 18

Tfn: 335 01
Görviksfiskarn: Ti-Fre 10.00–18.00
& Lör 10.00–14.00
Tfn: 0705 15 79 83

Gillberg’s Kök i Frösakull, Krog &
Catering
Tfn: 331 01
ICA Nära, i Frösakull: Mån-Sön
09.00-19.00
Tfn: 17 31 50

Golfrestaurangen: Öppnar 8.00
Tfn: 325 50

Tylebäck Kursgård Lunch 11.0013.30.
Meny på www.tyloback.com
Tfn: 19 18 00

Bra länkar:
Tylösandsnytt

www.tylosandsnytt.se

Tyluddens fritidsby

www.tyludden.se

Restauran 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

