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Trivselföreningen
Missa inte höstens första aktivitet!
Det blir en "bubbelkväll" med tilltugg på golfklubben.
Datum blir en kväll v.43 ( exakt dag och pris kommer i
inbjudan).
Skånska Hembageriet (Skånskan) finns även på plats denna
kväll och låter oss provsmaka goda praliner samtkommer att
ha fina erbjudanden denna kväll.
Vi kan även se fram emot en trevlig vinterpromenad i
december.
Men information kommer snart!
Vice ordförande i Trivselföreningen Tylösand, Michael
Bosson, driver frågan om fiberanslutning i Tylösand.
Han håller kontakt med Halmstads stadsnät och tittar även
på hur det gått till i andra områden. Michael Bosson håller
oss informerad och mer information kommer snart på
http://www.tylosansnytt.se och i brevlådan.
/Styrelsen Trivselföreningen
Medlemskap för Trivselföreningen är 150: - och betalas till
bankgiro 5788-6640.

Besök gärna: www.tylosandsnytt.se
Vill du engagera dig i Trivselföreningens arbete?
Ordföranden skriver
År 2005 började Britta Hesse skapa Tylösandsnytt och
Trivselföreningen vill fortsätta ge ut denna
informationstidning till alla medlemmar och boende i

Tylösand. Då det flyttar ut och kommer in nya medlemmar i
Tylösand hjälp oss att hålla vår e-postlista aktuell genom att
meddela oss om du INTE vill ha Tylösandsnytt i framtiden.
Självklart är vi tacksamma för att Ni meddelar oss om ni
ändrat e-postadress.
Göran Eklund som ansvarar för Tylösandsnytt tar tacksamt
emot eventuella ändringar.
Meddela: goraneklund@telia.com
Tack för Din hjälp!
Styrelsen i Trivselföreningen hade det första mötet efter
sommaren den 12 augusti (se bild nedan) och bland annat
spånade vi på ett intressant höstschema med roliga
aktiviteter för hela familjen. Mer om höstens aktiviteter i
detta och nästa nummer av Tylösandsnytt så missa inte det!
Bilder från årets trevliga sommarfest ligger ute på
www.tylosandsnytt.se. På återseende

Åsa BringevallTorstensson

HOTEL TYLÖSAND
VARIETÉ TYLÖSAND 18-19 oktober
& 8-9 november
Den 18-19 oktober & 8-9 november bjuder vi in till en
exklusiv varietékväll på Hotel Tylösand. Magi, musik och
komedi - excentriskt förpackad varieté signerad Charlie
Caper och Malin Nilsson med vänner. En galen show i magins
tecken. Läs mer på http://www.tylosand.se/noje
Show, tvårätters supé, pianobar och nattklubb: 595
kr/pers. Boka på 035-17 23 60.

Quizfredag 27/9, 11/10 och 15/11
Nu drar vi igång Quizfredag på Hotel Tylösand. Samla
vännerna i en trevlig afton i vår pianobar i Restaurang
Tylöhus. Följande datum kör vi ett quiz ca 21.30: 27/9, 11/10
och 15/11. Varmt välkomna!
Boka bord i restaurangen 035 17 23 64 eller tag plats i
baren.
Författarmingel med Lotta Bromé 20/10
Afternoon tea med Lotta Bromé och några av höstens
spännande författare .
Välkommen till författarmingel på Hotel Tylösand söndagen
den 20 oktober. Lotta Bromé håller i trådarna. Kom och
träffa massor av intressanta författare, bland annat LillBabs. Njut av afternoon tea och öppen bar
FÖRFATTARE PÅ PLATS
EA Förlag: Barbro Lill-Babs Svensson , Henriette Gyland,
Christina Courtney
Piratförlaget: Christoffer Carlsson, Mattias Boström

Historiska Media: Åke Persson, Ingrid Kampås
Datum: Söndag den 20 oktober, klockan 14-17 Entrébiljett:
230 kr inklusive afternoon tea. Boka: Hotel Tylösand telefon
035 305 00. Bokia på Storgatan 28-30 eller Flygstaden i
Halmstad.
Jill Johnson 26/10
Hotel Tylösand bjuder in till en exklusiv show med Sveriges
Country-/Rockdrottning, Jill Johnson.
Läs mer på http://www.tylosand.se/noje
Show, tvårätters supé, pianobar och nattklubb: 845
kr/person. Boka på 035-17 23 60.

Sunday Brunch 27 oktober, 3, 10 och 17 november
Söndagslyx med havsutsikt och pianist
Den 27 oktober, 3, 10 och 17 november kan ni åter se fram
emot lyxiga söndagar i 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.
275 kr/person, 0-5 år fritt, 6-12 år 75 kr/barn. Boka bord
på 035-17 23 60
RESTAURANG AKVARELL
Öppet:
Kvällsöppet tisdag-lördag
RESTAURANG TYLÖHUS
Öppet:
Frukost 07-10 alla dagar Lunch 12-13.30 (
A la carte, mån-tors från 19
Under helgen serveras supé från 19
http://www.tylosand.se

S:t Olofs kapell
Sankt Olofsvännerna vill tacka för alla som röstade på dem i
kyrkovalet. Resultatet blev mycket bra med 215 röster (122
år 2009) vilket betyder att antal mandat i kyrkofullmäktige
ökar från 3 till 5.
Gudstjänst kl 17.00 följande söndagar:
29 sep, präst Ami Sundberg. 28 okt Mässa, präst Claes
Södergren. 1:a Advent den 1 dec, präst Claes Södergren,
medverkande är kören SaLT.
24 dec Midnattsmässa kl 23.30, präst Ami Sundberg. Solist.
Lördagen den 2 nov, Alla Helgons dag, är kapellet öppet för
enskild andakt kl 13.00-16.00. Tänd ett ljus, lyssna på stilla
musik och samla tankarna i en rofull miljö.
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
Besöks oss gärna på Wapnös Fest- och Bröllopsmässa
söndagen den 6 oktober.
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

Golfrestaurangen
After work varje fredag med trubadur!
Julbordspremiär torsdag 28/11!

GÖRVIKSFISKAR´N

0705-157983

Tack alla för en fantastisk säsong,
som vanligt kommer vi att ha öppet inför julhelgen.
Återkommer med öppettider.

Tillsvidare har vi öppet på Fisktorget
Fre. 10-18 o Lör. 10-14
VÄLKOMNA

Kurts kiosk
Öppet 7.00-17.00 I SEPTEMBER

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

