Tylösandsnytt
Maj 2015

Trivselföreningen
Nyheter

Fiber
Nu ska alla i Tylösand har fått ett avtalsförslag från
Halmstad Stadsnät.Fram till nu är det endast ca
30% (60 st), som skrivit under avtalet och skickat
tillbaka.
Fiber kommer att grävas ner under våren -15
oavsett om fler avtal eller inte kommer in.
Jag vill bara påminna er om att det otroligt låga
priset på 4.800,- endast gäller om man är med nu i
första omgången.
Ska man koppla in fiber senare så kan priset bli ca
18.000,-.
Är ni intresserade så skynda er att skriva under
avtalet och skicka in till Halmstad Stadsnät
snarast möjligt. Påminna gärna grannar och vänner
i Tylösand också.
Vänliga hälsningar.
Michael
Styrelsen
Genom ordförande
Åsa B Torstensson
Medlemskap för Trivselföreningen är 150: - och
betalas till bankgiro 5788-6640.
Besök gärna: www.tylosandsnytt.se

Hotell Tylösand
Mors Dag
Söndagen den 31 maj firar vi alla härliga mammor. Skäm bort henne lite
extra i år...
Vi har världens bästa presentförslag. En dag på The spa, en god lunch,
en skön spabehandling eller en gåva från vår spashop. Vi har något
för alla mammor. Läs mer på tylosand.se
Leif’s Bar & Grill
Grillat och pizza i skön miljö. Öppet onsdag-söndag från kl 18.
Välkommen att boka bord på tel 035-333 05
Tips! Det går även att beställa våra pizzor som take away, pris 95 kr.
Ring vår pizzakock och beställ på 035-314 55
PIZZAMENY:
Kingcrab och pilgrimsmussla
med grillad sparris och friterad kapris
Husets biff
med sotad lök, persiljerot, chiliolja och krasse
Parmaskinka
med ruccola och rostade pinjenötter
Quattro Formaggio
Tallegio, Gruyère, getost och Parmesan
Se hela menyn på tylosand.se/leifsbarogrill
Bettans Bar - Säsongspremiär 12 juni
Så nära havet du kan komma. Wraps, sallader och räkor på dagen.
Sushi och skaldjur på kvällen eller ta en drink i baren. Utsikten är
minst sagt magisk.
Bord kan bokas vid förbeställning av Skaldjursplateau för hela sällskapet,
tel 035-333 05.
Läs mer på tylosand.se/bettansbar

Midsommarbuffé i Restaurang Tylöhus
På Midsommarafton, den 19 juni, serverar vi en midsommarinspirerad
lunchbuffé i Restaurang Tylöhus med en magisk utsikt över havet.
Tid:12-14 i Restaurang Tylöhus
Pris: 180 kr
Boka bord på tylosand.se eller ring 035-333 05
Titus Tapas Säsongspremiär 26 juni
Ungefär som på de södra breddgraderna – livlig stämning, öppet kök
och internationell atmosfär. Men även här hämtar vi inspiration från
resten av världen med modern crossovertilltugg.
För öppettider och meny se tylosand.se/titustapas

Sommarprogram på Hotel
Tylösand
27 juni - 8 augusti 2015

AFTER BEACH
Varje dag från klockan 16 på Solgården

LEIF’S LOUNGE
Nattklubb måndag, onsdag, torsdag, fredag och lördag

PIANOBAR
Tisdag-lördag från klockan 21 i Restaurang Tylöhus

PÅ SCEN
27/6 Tylörocken
8/7 Magnus Uggla
15/7 Carola
19/7 Isaksson, Nilsson och Sveningsson
29/7 Ulf Lundell
5/8 E-Type och Dr Alban
8/8 Tylörocken
Läs mer på tylosand.se/pa_scen

Simskola 2015 Tjuvahålan, Tylösand
Livräddarnas havssimskola
Tjuvahålan, Tylösand
Simlärare i år är Sara Karlborg och simlärarassister
Johanna Von Sicard och Carmen Zöscher.
Simskolan pågår under 3 veckor i juli veckorna 2728-29.
Simskolan startar med inskrivning/betalning
måndagen 29 juni – själva simningen börjar
tisdagen 30 juni. Avslutning fredagen 17 juli med
gemensam simskoleavslutning.
09.00–09.30 ålder 4-5 år
09.30–10.00 ålder 6-7 år
10.00–10.30 ålder 7-8 år
10.30–11.00 ålder 4-5 år
11.00–12.00 paus
12.00–12.30 ålder 6-7 år
12.30–13.15 märkestagning/crawl, krav: kunna
simma minst 100m
Anmälan:
Inskrivning/betalning måndagen den 29 juni i
Tjuvahålan 9.00–12.00
Eller maila till sara.karlborg@telia.com
I mailet skall barnets namn och fullständiga
personnummer (behövs för att kunna registrera så
att barnet är försäkrat under lektionerna), vilken
grupp som önskas samt föräldrarnas namn och
telefonnummer finnas med.
Pris: 200kr/vecka och barn, eller 600kr för 3 veckor.
Övriga frågor besvaras via mail:
sara.karlborg@telia.com
Välkomna!
Sara, Johanna och Carmen

Livräddarna Tylösands barnoch ungdomsverksamhet
Nippers
Nippers är livräddarna Tylösands barn- och ungdomsverksamhet. Nippers
kommer från engelskan och betyder ”knatte”. Vår verksamhet i
Tylösand startade år 2002. Antalet barn varierar, men intresset har
ökat de senaste åren.
Under söndagar i juli och augusti tränar vi mellan kl. 10-11. Barnen är
mellan 2-13 år och tränar på stranden och i havet i alla väder. Vi lär ut
livräddnings-kunskaper genom att bland annat simma och paddla
bräda. Första hjälpen är också något som vi tränar på.
Under förra årets fina sommar fick vi möjlighet att bada, simma och
paddla bräda. Vi provade även roddbåt och klippbad.
Motorbåtsturerna var kanske en av favoriterna för vissa barn och
besök uppe i tornet är alltid en höjdare.
Vårt mål är att alla barn och ungdomar ska lära sig att känna sig trygga
och ha kul i havet! Vattensäkerhet är viktigt – framför allt när vi bor så
nära havet vid en fantastisk strand.
För att vara med Nippers är kravet att barnet/familjen är medlemmar i
Svenska Livräddningssällskapet. I övrigt är verksamheten kostnadsfri.
Om du/ni vill stödja föreningen i det fortsatta arbetet för ökad
vattensäkerhet tar vi tacksamt emot bidrag via bankgiro 5433-2861.
Läs mer på www.tylosand.net
”Vatten är inte farligt – okunskap är.”
Peter Karlborg
Ordförande
Livräddarna Tylösand

Sankt Olofs kapell
Sommarprogrammen 2015
www.sanktolofskapell.se
JUNI
Sveriges Nationaldag 6 juni kl.10.00 kl.Svenska
flaggans dag firas med flaggor, tal och allsång
Präst: Anders Björnberg. Organist: Robert Hallberg.
Kaffeservering på tunet
15 juni 18.30 .Föreningen Gamla Halmstad - Anders
Bergenek kåserar om Halmstad från 50 år sedan.
Entré 100 kr Inkl. kaffe
20 juni kl.11.00 Midsommargudstjänst Präst: Peter
Vang Piscator. Organist: Marie Brandt Wilhelmsson.
Folkdansens Vänner i Halmstad
Kaffeservering på tunet
25 juni kl.19.00 Gospel
St Mikael Gospel, Ängelholm
under ledning av Marie Brandt Wilhelmsson
2 Juli kl.19.00 Nizzan Jazz Band.
Sommarjazz i kapellet. Entré 100 kr
JULI
9 juli kl.19.00
Från schlager, visor till imitation.
Ann-Louise Hansson med ackompanjemang av
Bruno Glennmark. Entré 200 kr
16 juli kl.19.00
Visafton i kapellet. Stefan Petzén, Lars Häggström,
Stefan Wikrén och Bengt-Göte Bengtsson.Entré 100
kr Kaffeservering i pausen

23 juli kl.19.00
Tiden, tiden, alltid denna tiden
Bodil Jönsson, hedersdoktor , fysikprofessor,
författare och föreläsare. Entré 100 kr
30 juli kl.19.00
En stund på jorden - Kärleksfulla toner i
sommarkvällen.Delar av Team-Rickard från
Körslaget 2013. Entré 100 kr
8 juni – 21 aug. är kaffestugan öppen mellan kl.
13.00 – 16.00
17 maj – 6 sept. håller våra präster gudstjänst
varje söndag kl. 17.00
Arrangemangen sker med stöd av Sensus
Förköp: Halmstad turistbyrå tel. 035-12 02 00
(+avgift) och S:t Olofs kapells kansl 035 -308 07
S:t Olofs kapell i Tylösand, Tjuvahålsvägen 14,
30273 Halmstad. Tel. 035-308 07
www.sanktolofskapell.se
info@sanktolofskapell.se

Kanslist/Pia Essbjörn
035-308 07

pia.sanktolofskapell@gmail.com
www.sanktolofskapell.se

GÖRVIKSFISKAR´N 0705157983
Öppnar för säsongen tisdag 16/6
Öppettider: tis. - fre. 10-18, lör. 10-14
Midsommarafton 10-14
Midsommardagen stängt
Välkomna

Punch
Vi tänkte köra brunch på söndagar 12-15 till priset
av 179:- . Barn upp till 12 år kostar 8 kr gånger
barnets ålder. Ex 7åring kostar 8x7=56 kr

Mors dag meny:
Förrätt: Toast skagen på handskalade räkor
Varmrätter:
Smörstekt torskrygg med grönärtspuré och riven
pepparrot samt dillslungad färskpotatis
alt
Pepparstek på oxfilé med cognacsås och
potatisgratäng
Dessert:Rabarberpanacotta
Tre rätter 349 kr
Varje lördag 12-16
Ett kött och ett fisk alternativ 149:Med Soliga Hälsningar
Paul Frick
Krögare Punch
Restaurang Bar Äventyrsgolf
Org nr Victin AB: 556806-1260
Tylösandsvägen 26, 302 73 Halmstad
T: +46 35 33 4 55
www.punch.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

