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Tylösandsnytt 
           April Nr 2/2012 

HOTEL TYLÖSAND 
 

Restaurang Tylöhus 
Lunch i Restaurang Tylöhus med stor lunchbuffé (salladsbuffé, soppa, varmrätt, kaffe o kaka)  
alla dagar kl. 12.00–13.30 
 

Påskbuffé på påskaftonens lunch! Pris 260:- exkl dryck. 
 
Välkommen att boka bord på tfn 17 23 60 
 
Tylöhus Sunday brunch: 25 mars, 1 april, 8 april och 15 april! 
Alla finsmakare och gourmander, välkommen till Tylöhus. Vi frestar med stor, lyxig brunch 
med äkta smoothies och färskpressade juicer, hembakat bröd och crunchiga bakverk, fräscha 
sallader med stunsiga tillbehör, gazpacho bloody mary style, pigga kalla delikatesser och en 
fullmatad varmbuffé där kocken trancherar köttet med snits. Sist men inte minst ett lockande 
läckert dessertbord.  
Brunchen står uppdukad mellan 12.00 och 15.00.  
 

Pris: 295 kr, barn under 12 år 75 kr 
 
Leifs Lounge 
After Work varje fredag hela mars kl 17.00–19.00.  
 
Restaurang Akvarell 
Säsongspremiär den 20 mars, boka bord på 035-17 23 60. Varmt välkommen! 
 

www.tylosand.se/restauranger/akvarell 
 
För senaste nytt från hotellet se hemsidan. www.tylosand.se 
 
SPA! 
På The Spa har vi just lanserat en rad nyheter. Vi är först ut i Sverige med 
vår unika behandling Vinoterapi. 
 

En annan nyhet är BADRESAN, vårt ”gör det själv spa-kit” med fem härliga 
produkter som förhöjer din spa-upplevelse! 
 

Tycker du om DagSpa kan du nu även boka in dig på ”DagSpa de luxe” där bl a 
BADRESAN ingår! Pris på Dag Spa från 475:-/person. 
Mer information om vårt spa och alla nyheter hittar ni på vår hemsida under 
SPA & NÖJE www.tylosand.se/spa-noje 
 
Vi har öppet för behandlingar alla dagar mellan 10.00–19.00. Våra behandlingar är populära 
så boka gärna din behandling i god tid på tfn 035-333 75 
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PASSA PÅ! Få en skön massage eller se till att fötterna blir vackra till sommarsandaletterna. 
Gör en djuprengörning av ansiktet eller någon annan skön behandling. Det finns mycket att 
välja på både för kvinnor och för män. Trivselföreningens medlemmar erbjuds just nu 20 % 
rabatt på behandlingar, tisdagar och onsdagar under mars och april 2012 mot uppvisande av 
medlemskort.  
Bokning sker via 035-333 75 
 
 
SOLGÅRDEN 
Sommarens konsertschema är klart. 
  4 Juli Kim Larsen 
11 Juli Status Quo 
18 Juli Hoffmaestro 
25 Juli  Eldkvarn 
  1 Aug Magnus Uggla 
 
Badjävlar återkommer i år igen (på en söndag).  Återkommer med datum. 
Konsertmeny erbjuds på Leifs Terrasser. Ring och boka! 035-17 23 60 
 
 
TRIVSELFÖRENINGEN 
☺ FÖRMÅNER FÖR TRIVSELFÖRENINGENS MEDLEMMAR! 
 
Medlemskap för Trivselföreningen är 150: - och betalas till Bankgiro: 5788-6640 
Inbetalningskort ska ha skickats ut, om inte, kontakta Britta. 
 
Kom ihåg att alltid visa upp medlemskortet från början!  
Har du ett företag eller affär som kan ge medlemmarna några förmåner? Har du någon idé på 
bra förmåner för medlemmarna? Hör av dig till Britta!  
 
Hotel Tylösand 
Fredagarna 23 & 30 Mars är det After Work kl 17.00–19.00 i Leifs Lounge. Ta med 
medlemskort! 
 
NYTT! SPA-behandling 
Trivselföreningens medlemmar erbjuds 20 % rabatt på behandlingar på tisdagar och 
onsdagar under mars & april 2012 mot uppvisande av medlemskort. Mer information om vårt 
utbud finns på www.tylosand.se 
Bokning sker via 035-333 75 
 
Hemlängtan – Blommor & Inredning 
 Bäckagård, tfn 035-346 46 
15 % rabatt på allt i butiken. Gäller inte blommogram, blomsterbud eller begravningar. 
Visa medlemskort! 
 
Inspiratören i Flygstaden  
Vid uppvisande av kortet ges 20 % rabatt på färg och 15 % rabatt på tapeter. 
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MEDLEMSAKTIVITET 
Vårens städdag närmar sig. Söndagen den 20 april träffas vi kl 10.30 vid Kurts kiosk. 

Bemannade med säckar, plockpinnar och ett gott humör gör vi Tylösand fri från 

skräp. Vid 12‐tiden äter vi lunch på Golfrestaurangen. Trivselföreningen bjuder 

medlemmarna på lunchen.   

Obligatorisk anmälan för lunchen till Britta senast den 17 april, 

 070‐203 19 87, 035‐326 27, britta.hesse@telia.com 

HISTORIK 
Jag försöker göra en historisk sammanställning av Tylösands Trivselförening och behöver 
hjälp med information. När startades föreningen? Vilka har varit Ordförande? Har du några 
trevliga minnen eller kommentarer så meddela gärna mig. / Britta 
 
Trivselföreningens sommarfest blir som förra året på Tunet vid S:t Olofs kapell. 

Måndagen den 23 juli kl 18.00. 
 
Besök gärna: www.tylosandsnytt.se 
 

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 
 

Årsmöte måndagen den 23 april kl 17.30 kaffe & 18.30 möte. 
 

För bokningar och frågor angående kapellet kontakta Pia på kansliet, tfn 035-308 07.  
E-mail: pia.sanktolofskapell@gmail.com eller info@sanktolofskapell.se 
Mer information på hemsidan: www.sanktolofskapell.se 
 
Det blir Loppis på Tunet även i år. 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. 
 
Vill du hjälpa till med kaffeserveringen i sommar eller kanske som kapellvärd?  
Hör av dig till Britta, 070-302 19 87. 
 

Fr.o.m. den 20 maj har sommarpräster och organister anlänt. Gudstjänst varje söndag kl 
18.00.  
(Ej den 8/7, konfirmationsmässa kl 11.00) 
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GRATIS BOENDE I TYLÖSAND! 
 

S:t Olofs kapell söker 
VAKTMÄSTARE 

 

Vi söker en händig person eller ett par som ideellt vill hjälpa till med gräsklippning, 
trädgårdsskötsel, mindre reparationer på byggnader och maskiner, kratta grusgångar och 

skotta snö på vintern med hjälp av vår snöslunga m m. 
 

Vi erbjuder gratis sommarbostad i en underbar miljö invid kapellet med kök, sovrum, 
sovalkov och allrum samt uteplats och fri parkering. Om du vill bli Vaktmästare hos oss i 

sommar får du disponera sommarbostaden som ligger endast några minuter från stranden. 
Ring kapellstyrelsens ordförande Kristina Holm på 035-12 26 30 för ytterligare information. 

 

 

                                             KALENDER MARS 
25 Söndag Observera sommartid. Klockan fram en timme! 
 
25 Söndag Premiär på Sunday Brunch i restaurang Tylöhus. 
 
25 Söndag Gudstjänst i S:t Olofs kapell kl 17.00. Präst: Ami Söderberg 
 
  KALENDER APRIL 
9 Annandag Påsk. Emmausmässa kl 18.00. Pilgrimsvandring, för info ring Amelie  
 035-16 13 09. Soppa serveras för vandrarna kl 17.00. 
 Präst: Ami Söderberg 
 
20 Söndag Städdag i Tylösand. Samling kl 10.30 vid Kurts kiosk. Anm till lunchen! 
 
23 Måndag Föreningen S:t Olofs kapell håller årsmöte kl 18.30 i kapellet. Kaffeservering   
 kl 17.30 i Kaffestugan. 
 
29 Söndag Historisk gudstjänst anno 1800-talet i S:t Olofs kapell kl 17.00. Präst Dan Hagun. 
 Gärna tidsenlig klädsel! Varmt välkomna. 
 
30 Måndag Valborgsmässofirande med vårtal, brasa, allsång och fyrverkerier. Start kl 20.30 i 
 Tjuvahålan (nedanför Tullhuset).  
 
  KALENDER MAJ 
20 Söndag Gudstjänst i S:t Olofs kapell kl 18.00. Präst: Kjell O Nilsson, Lund. 
 Organist: Henrik Cervin, Helsingborg. 
 

  KALENDER JUNI 
  6 Onsdag Svenska nationaldagen firas kl 10.00 vid S:t Olofs kapell med 
 flagghissning, tal och musik. 
 Allsång och kaffeservering på tunet. Välkomna.  
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Golfrestaurangen 
Golfrestaurangen öppnar i ny regi fredagen den 23 mars.  
Öppet varje dag fr kl 8.00. Stänger Mån-Ons kl 17.00 
                   Tor-lör kl 20/21 
                   Sön kl 18.00 

After Work kl 17.00-20.00. 

Obs! Kontrollera öppettiderna som kan ändra sig efter säsongen och vädret. 

Påsk! Lör & sön Påskmeny med en förrättsbuffé och två olika varmrätter. 

Boka på 035-325 50 Varmt välkomna önskar Kenneth Andersson med personal 

 

   ÖPPETTIDER!  
Hotel Tylösand 
Restaurang AKVARELL: Öppnar åter den 20 mars.  Tis-Sön fr kl 19.00                               
www.tylosand.se                                                                                             
Restaurang TYLÖHUS: Lunch 12.00–13.30. Middag från kl. 19.00.       Tfn: 17 23 60  
 
Restaurang Punch:              Tfn: 334 55 
 
Restaurang Salt:              Tfn: 335 01 
 
Restaurang Carlos:           
 
Görviksfiskarn: 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 23 mars kl 8.00             Tfn: 325 50 
  
Tylebäck Kursgård: Lunch kl. 11.00-13.30.  
Meny på  www.tyloback.com                                                                     Tfn: 19 18 00 
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Bra länkar: 

Tylösandsnytt  www.tylosandsnytt.se 

Tyluddens stugförening  www.tyludden.se 

Restauran Salt  www.restaurangsalt.se 

Golfrestaurangen 

Hotel Tylösand  www.tylosand.se 

S:t Olofs kapell  www.sanktolofskapell.se 

Bussar i Halmstad  www.hallandstrafiken.se 
 

OBS!!! 
TYLÖSANDSNYTT!  Fr.o. m nästa nummer kommer Tylösandsnytt ut endast per E-mail och 
på hemsidan. Om du får TN i din brevlåda och vill få TN även i fortsättningen måste du 
anmäla din E-mail adress. Detta p g a att jag flyttar in till Halmstad. Vem som så småningom 
tar över TN får vi se! Se hemsidan www.tylosandsnytt.se 
 

Britta Halonen Hesse 
britta.hesse@telia.com 
035-32627 & 070 203 1987 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLAD  PÅSK 


