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Trivselföreningen
Ordföranden skriver
Årets sista styrelsemöte i Tylösand Trivselförening hölls i
dagarna på Halmstad Golfklubb. Vi kunde redovisa en mycket
lyckad bubbelprovning och vi kan därför se fram emot en
vinprovning nästa vår!
Nästa aktivitet för alla medlemmar blir en vinterpromenad
med Stellan Larsson som guide i Tylösand. Därefter följer
en lunch som Tylösand Trivselförening delvis sponsrar.
Denna aktivitet är flyttad från december till januari, mer
information kommer på vår hemsida.
Vi arbetar även med att få ut nya medlemskort till våren
med fler spännande erbjudanden för oss medlemmar i
Tylösand!
Åsa Bringevall Torstensson

Inbrott i Tylösand!
Natten till tisdagen skedde inbrott och inbrottsförsök i 3
villor på Harstigen. Vid ett av inbrotten var ägarna hemma
ändå försvann smycken och pengar.

Fiber i Tylösand!
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

Lyckad bubbelkväll!
Vi var ca 20 medlemmar som träffades denna kväll och fick
lära oss mycket om mousserande vin och champagne.
Därefter intog vi goda tilltugg och läckra praliner från
Skånska hembageriet.
Ett stort tack till Kenneth och skånska hembageriet.
Jag vill också passa på att tacka alla medlemmar i
trivselföreningen som kom denna kväll. Det skapar inte bara
ökad trivsel i Tylösand utan det är även viktigt att så många
som möjligt kommer på våra aktiviteter för att de ska kunna
genomföras.
Här kommer några bilder från kvällen

/ Åsa Bringevall Torstensson
Medlemskap för Trivselföreningen är 150: - och betalas till
bankgiro 5788-6640.

Besök gärna: www.tylosandsnytt.se

Häckar och buskar
Det är fint med grönskan i Tylösand, men tänk på
trafiksäkerheten. Följande gäller enligt kommunens hemsida:

HOTEL TYLÖSAND
JUL I TYLÖSAND
Julen på Hotel Tylösand är någonting alldeles extra. Njut av
de hemlagade julborden och den magiska utsikten. Julbord
med pianist, galen julshow, fyrarätters julmeny eller sushi &
skaldjur – det är bara att välja, vi har julbord för alla
smaker.

JULSHOW BRYNOLF & LJUNG
Årets roligaste julshow. Julbord, show, glögg,
garderob, pianobar och nattklubb - allt ingår.
Förvänta dig inte kaniner och höga hattar utan
snarare silvertejp och paintballpistoler.
DATUM 29-30/11, 6-7/12 och 13-14/12
PRIS 675 kr/pers
BOKA 035-17 23 60

BETTANS JUL
Ett exklusivt julbordsalternativ för dig som älskar skaldjur.
Njut av hummer, havskräftor, färska
räkor, pilgrimsmusslor och ostron, sushi, sill,
lax och mycket annat gott.
DATUM 6-7/12, 13-14/12 och 20/12
Alla dagar fr o m 29/11 vid förfrågan
PRIS 895 kr/pers
BOKA 035-17 23 60

TYLÖHUS JULBORD & PIANIST
Hemlagade juldelikatesser vid havet. Vår julvärd hälsar dig
välkommen med glögg och under
middagen bjuds du på stämningsfull musik.
Du som vill fortsätta kvällen är välkommen till nattklubben.

DATUM 29-30/11, 5-7/12, 10/12, 12-14/12, 20-21/12
PRIS 525 kr/pers
BOKA 035-17 23 60

FAMILJEJULBORD
Julbordet för hela familjen i Restaurang Tylöhus underhållning av snapshanar, hemlagat julbord,
dans kring granen och har du varit snäll i år så
kanske jultomten dyker upp.
DATUM 1/12, 8/12, 15/12 och 22/12 kl 13
PRIS 395 kr/pers Barn 6-11 år 75 kr
BOKA 035-17 23 60

AKVARELLS JULMENY
Hallands bästa restaurang, Restaurang Akvarell,
med utmärkelser från bl.a. White Guide bjuder
på en fyrarätters julmeny med spännande smaker.
Komponerad av våra välrenommerade köksmästare.
DATUM tisdagar-lördagar 3-14/12
PRIS 625 kr/pers
BOKA 035-17 23 60

TYLÖSANDS JULLUNCH
För er som önskar äta en jullunch i eget sällskap
finns en härlig julbuffé som vi serverar i Restaurang
Akvarell med utsikt över havet.
DATUM måndagar-fredagar 2-20/12
PRIS 395 kr/pers
BOKA 035-17 23 60 OBS Förbokas för minst 20 pers

COTTON CLUB 5/1
På Trettondagsafton är det glitter och glamour på Hotel
Tylösand med festblåsor och bubblande drycker. Kom och
dansa till
populära Cotton Club och festa hela natten lång.
Entré, supé och nattklubb - Cotton Club 795 kr/person
Boka på 035-17 23 60 eller läs mer på
http://www.tylosand.se/noje

DANS I TYLÖSAND 25/1
För en kväll förvandlas Hotel Tylösand till ett danspalats
med tre dansgolv, god mat och fest som pågår långt in på
natten. Dans till Streaplers, Perikles och Sannex.
Entré och mingeltallrik 425 kr/person
Entré 250 kr/person
Boka på 035-17 23 60 eller läs mer på
http://www.tylosand.se/noje

JULKLAPPSTIPS
Julklappar man minns. En dag på The Spa, en skön behandling
eller en härlig middag - Hotel Tylösand har presentkort för
alla smaker. I spashoppen hittar du även en mängd roliga
produkter.
BESTÄLL på 035-305 05 eller
http://www.tylosand.se/presentkort_p eller kom in till oss
så hjälper vi dig
http://www.tylosand.se

S:t Olofs kapell
1:a Advent den 1 dec, präst Claes Södergren, medverkande
är kören SaLT.
24 dec Midnattsmässa kl 23.30, präst Ami Sundberg. Solist.
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
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

Tylöbäck
Välkommen till vårt Gym!
Den 1 december slår vi äntligen upp portarna till vårt eget
gym! I samarbete med Malin och Patrik Braw som äger och
driver New Body Fitness Center kommer vi att erbjuda ett
fullutrustat gym på ca 100 kvm inrett med Life Fitness
utrustning. Med allt från fria vikter och stänger till löpband,
crosstrainers, cyklar, kettlebells och inomhuscage. Till våren
planeras även utomhuspass med funktionella redskap som
tex. traktordäck, TRX, snakerope och tom. en utecage! Om
du föredrar utomhusträning i harmonisk miljö – passa nu på
att kombinera nytta med nöje!

Malin och Patrik har genom många års erfarenhet byggt upp
ett av träningsbranschens största och mest framgångsrika
gym, New Body Fitness Center i Göteborg. Där driver de tre
fitness centers med daglig verksamhet för såväl
privatpersoner som företag.
Öppet alla dagar 6-22 för såväl hotellgäster som övriga
gäster. Mer information om träning för boende i Halmstad
kommer inom kort.
Varmt välkommen att kontakta oss på 035 – 19 18 00 för
mer information.

Boka julbord på Tylebäck!
Jullunch, alla dagar 11:00-13:30, 225 kr
Julbord mån-lör 18:00, 395 kr
Missa inte:
13/12 bjuder vi alla julbordsgäster på julshow med Elvis Forever .
15/12 familjejulbord kl. 12:00, 275 kr per vuxen. Barn upp till 15 år,
10 gånger åldern tex 8-åring betalar 10 x 8 = 80kr

Golfrestaurangen
Välkommen till restaurangen på Halmstad Golfklubb för ett
klassiskt JULBORD i härlig miljö
28 nov till 15 dec torsdagar till söndagar
Övriga dagar mot beställning (min 20 pers) 445 kr
Familjejulbord på söndagar inkl tomte för barnen 375 kr
Även catering
Ring och boka bord 035-325 50

GÖRVIKSFISKAR´N

0705-157983

Öppet i Julveckan
GÖRVIK:Sön 22/12 kl. 10-16 o Mån. 23/12 kl. 10-16
FISKTORGET: Fre. 20/12 kl. 10-18 o Lör. 21/12 kl. 10-14
Beställningslistor finns i brevlådan vid stugan f.o.m. v.49
finns även på Fisktorget f.o.m. fre. 29/11

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

