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Trivselföreningen
Nyheter
Årets första aktivitet var den mycket uppskattade 
vinterpromenad i Tylösand med vår alldeles egna guide 
Stellan Larsson som kan mycket om Tylösand och dess 
historia! Vi var ett 30tal som samlades denna strålande 
söndag i Januari. Därefter intog vi lunch på Tylöhus.

Bilder från vinterpromenaden ligger ute på vår hemsida, 
www.tylosandsnytt.se
Vi tänkte också försöka med en vinprovning igen 24 april och
hoppas på fler anmälningar  denna gång. 

Äntligen är våren här och det är återigen dags för den 
stora städdagen i Tylösand!

Vi träffas vid Kurts kiosk klockan 10.00 söndagen den 
26 april. 

Anna, Bille och Marie i Trivselföreningen ansvarar för 
städdagen. 

Det kommer att finnas listor där ni skriver ert namn så 
att ni är garanterad lunch efteråt. Lunch serveras på 
golfklubben ca. 12.00

I år kommer vi att ha fler plockpinnar då även 
föreningen köpt in extra plockpinnar. Vänligen medtag 
egna handskar. Säckar delas ut.

För anmälan till städdag med lunch eller vid frågor 
vänligen skicka email till:  anna@defour.se 

http://www.tylosandsnytt.se/


Tel: 070-553 49 70 (det går även bra att skicka 
sms)

Alla är välkomna, stora som små. 

Vi ses.
Den ständiga diskussionen om när fyrverkeriet skall avfyras 
kommer att bestå. Det är en ”konflikt” mellan 
Fyrverkerimästaren och publiken. Fyrverkerimästaren vill 
vänta, så att det blir mörkt för effektens skull. Publiken 
börjar bli törstig, och längtar efter whiskyn  där hemma. 
Den kampen brukar sluta med en kompromiss  så att vi 
tänder fyrverkeriet kl.21 trots något för ljust.

En annan sak som du kan framföra är att vårtalare är vår 
egen Ulrika Larsson som lovat att ställa upp i år igen .

Vi ses Rune

Vi tänkte också försöka med en vinprovning igen 24 april och
hoppas på fler anmälningar  denna gång. 

Föreningens sommarfest är planerad hållas på golfklubben 
måndag 20 juli.

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.

https://webmail.telia.com/cp/ps/Mail/widgets/MailMessageBody?d=pne.telia.com&u=u66702778&contentSeed=d8311&pct=d6312
https://webmail.telia.com/cp/ps/Mail/widgets/MailMessageBody?d=pne.telia.com&u=u66702778&contentSeed=d8311&pct=d6312
https://webmail.telia.com/cp/ps/Mail/widgets/MailMessageBody?d=pne.telia.com&u=u66702778&contentSeed=d8311&pct=d6312
https://webmail.telia.com/cp/ps/Mail/widgets/MailMessageBody?d=pne.telia.com&u=u66702778&contentSeed=27453&pct=1102d
https://webmail.telia.com/cp/ps/Mail/widgets/MailMessageBody?d=pne.telia.com&u=u66702778&contentSeed=27453&pct=1102d


 

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
Sunday Brunch
Söndagslyx med havsutsikt

Nu är det bara två tillfällen kvar för vår populära 
söndagsbrunch i Restaurang Tylöhus.

Njut av kalla och varma delikatesser, smoothies, 
färskpressade juicer, härbakat bröd och bakverk. Dessutom 
bjuder vi på livemusik.

Söndag 29 mars och 5 april kl 12-15. Välkommen att boka 
bord på 035-333 05

Leif’s Bar & Grill
Nu har Leif’s Bar & Grill öppnat igen för säsongen med 
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

Författarmingel & Afternoon tea 24 
maj kl 14.30
Välkommen till författarmingel i samarbete med EA förlag 
och Akademibokhandeln på  Hotel Tylösand söndagen den 24 
maj. Kom och träffa intressanta författare och njut av 
klassiskt 
Afternoon Tea med sandwiches, bakverk, scones och mycket
mer.

Moderator är Josephine Sundström, programledare och 
författare. 
Författare: Ninni Schulman, Stefan Arnhem, Magnus 
Härenstam, Lisa Lemke, 



Tommy Deogan och Helena Biehl 

Pris 275 kr inklusive Afternoon Tea 
Biljetter köpes på Hotel Tylösand eller på 
Akademibokhandeln, Flygstaden

Ny spabroschyr ute
Nu är spabroschyren för 2015 här men nya behandlingar och
pass.

Beställ på www.tylosand.se/broschyrer eller kom förbi 
hotellet och hämta ett exemplar.

GÖRVIKSFISKAR´N 0705-157983   
Öppet i Påskveckan
Tors. 10-18, fre. 10-16, lör. 10-14
              Välkommen               
                  Ann-Louise & Stig      

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

mailto:goraneklund@telia.com
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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