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Trivselföreningen
Medlemskap för Trivselföreningen är 150: - och betalas till 
bankgiro 5788-6640.

Inbetalningskort ska ha skickats ut, om inte, kontakta Britta.

Besök gärna: www.tylosandsnytt.se

Vill du engagera dig i Trivselföreningens arbete?

Vi söker nya styrelsemedlemmar till roliga och stimulerande 
uppgifter. Uppgiften är inte särskilt tidskrävande men rolig. 
Undrar du mer så hör gärna av dig till någon styrelseledamot 
eller till Britta på 035-326 27, 070-203 1987 eller 
britta.hesse@telia.com  eller till valberedningen; Olle 
Eklund, lo.eklund@telia.com    Fråga gärna!

Årsmöte

Årsmötet äger rum den 9 juli kl 18.00 och som tidigare år 
genomförs Trivselföreningens möte efter årsmötet för 
Vägföreningen. Plats: Golfklubben. Efter årsmötet finns 
möjlighet till gemensam måltid, Trivselföreningen bjuder på 
ett glas vin/öl, mat betalas av var och en.

Sommarfesten 2013

Sommarfesten äger rum på tunet på S:t Olofs kapell den 22 
juli kl 18.00.  Biljetter kommer att säljas hos Kurts Kiosk till 
ett pris av 150 kr/vuxen.

http://www.tylosandsnytt.se/


HOTEL TYLÖSAND
MORS DAG 26 MAJ 

Ge bort ett presentkort till din kära mor, det är hon värd. 
Våra presentkort kan användas på hela hotellet. En skön 
weekend, en spaupplevelse, en middag eller varför inte några 
produkter från vår spashop. 
Beställ på http://www.tylosand.se/presentkort eller ring 
035-305 05 

SÄSONGSPREMIÄR BETTANS BAR 14 JUNI 

Öppettider 2013
Säsongspremiär den 14 juni!
14-16 juni kvällsöppet.
20-23 juni dag- och kvällsöppet.
27 juni kvällsöppet.
28 juni-11 augusti öppet på dagen varje dag och kvällsöppet 
tisdagar-söndagar.
Bord kan bokas om hela sällskapet förbeställer 
skaldjursplateau eller skaldjurs- och sushiplateau. 
Välkommen att boka bord på http://www.bettansbar.se eller 
på telefon 035-305 09. 

PÅ SCEN 28/6-10/8 

Sommarscenen är laddad med konserter, after beach och 
andra roliga events. Hoffmaestro, Magnus Uggla, Petra 
Marklund, Sunny Stand Up mfl. 
Läs mer om på scen i sommar på 
http://www.tylosand.se/sommar/pa-scen-2013

http://www.tylosand.se/sommar/pa-scen-2013
https://webmail.telia.com/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=pne.telia.com&u=u66702778&url=http://www.bettansbar.se&urlHash=1.7994925456926748E-281
https://webmail.telia.com/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=pne.telia.com&u=u66702778&url=http://www.tylosand.se/presentkort&urlHash=-6.582189914342686E-96


RÄMS PÅ AKVARELL 11-12 JULI 

I sommar får Restaurang Akvarell besök av Daniel Räms, 
vinnare av Årets Kock 2013. Det blir en spännande 
femrätters middag som kan bokas med eller utan vinpaket. 
Pris från 950 kr/person. Boka bord på 
http://www.tylosand.se/restauranger/akvarell/gastspel 
eller ring 035-305 01

CHAMPIONS NIGHT 16/7 

Årets skönaste thaiboxningsgala - Las Vegas Style - på 
Solgården. Champagnebord, mat och matcher med lokala 
stoltheter och fighters från världseliten. En kväll du inte vill 
missa.
Läs mer om Champions Night på 
http://www.tylosand.se/championsnight

PER GESSLES SOMMARTIDER 

Sommartider - vitt och rosé är två läckra sydfranska viner 
framtagna av Per Gessle i samarbete med en av Frankrikes 
mest välkända vinproducenter, François Lurton. Serveras på 
Hotel Tylösand i sommar. 
Läs mer om vinerna på 
http://www.tylosand.se/restauranger/pg-
selection/sommartid
Hotel Tylösand
Besöksadress: Tylöhusvägen 28, 302 73 Halmstad | 
Postadress: Box 643, 301 16 Halmstad
Växel: +46 (0)35 305 00 | Fax: +46 (0)35 324 39 | E-post: 
info@tylosand.se | Web: http://www.tylosand.se

https://webmail.telia.com/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=pne.telia.com&u=u66702778&url=http://www.tylosand.se&urlHash=1.3903675400137887E290
https://webmail.telia.com/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=pne.telia.com&u=u66702778&url=http://www.tylosand.se/restauranger/pg-selection/sommartider&urlHash=-1.3819886961242434E160
https://webmail.telia.com/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=pne.telia.com&u=u66702778&url=http://www.tylosand.se/restauranger/pg-selection/sommartider&urlHash=-1.3819886961242434E160
http://www.tylosand.se/championsnight
https://webmail.telia.com/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=pne.telia.com&u=u66702778&url=http://www.tylosand.se/restauranger/akvarell/gastspel&urlHash=-4.15177312646E-65


S:t Olofs kapell
Sommaren 2013 i S:t Olofs kapell 
Juni 

6 juni kl 1000 Sveriges nationaldag firas med Flaggor, Tal 
och Allsång 

Präst: Jan-Evert Petersson 

Organist: Bo Armand Olsson 

Allsång Kaffeservering på tunet 

17 juni kl 1830 Föreningen Gamla Halmstad 

Entré 100 kr Anders Bergenek kåserar om Halmstad 

för 50 år sedan Inkluderar kaffeservering 

22 juni kl 1100 Midsommar gudstjänst. 

Präst: Peter & Regina Vang Piscator 

Organist: Bo Armand Olsson 

Folkdansens vänner i Halmstad dansar Kaffeservering på 
tunet 

27 juni kl 1900 S:t Mikael, Ängelholm - gospel i kapellet 

Entré 100 kr Marie Brandt Wilhelmsson med kör 

Juli 

4 juli kl 1900 ”Om du bara visste hur det är att drömma” 

Sånger från romantikens slutskede 



Entré 100 kr Hedvig Jalhed & Samuel Magnusson 

11 juli kl 1900 ”Bob Dylan i våra hjärtan” 

Entré 100 kr Thomas Cervin, Sakarias Åkerman, Jens 
Fölster 

18 juli kl 1900 Visafton i kapellet 

Entré 100 kr Stefan Petzén, Lars Häggström, Stefan 
Wikrén och Bengt-Göte Bengtsson Kaffeservering i pausen 

25 juli kl 1900 Nizzan Jazz Band 

Entré 100 kr Sommarjazz i kapellet 

28 juli kl.1100-1400 Loppmarknad på tunet 

Aug 

1 aug kl 1900 Böcker och musik att avnjuta i sommarnatten 

Entré 100 kr Ulrika Larsson, Bokia och Trio Nuevo 

From 3 juni -23 aug är kaffestugan öppen mån-fredag kl 
1100-1600 

Under tiden 12 maj-1 sept håller våra präster gudstjänst 
varje söndagskväll kl 1800 

Samarrangemang med stöd av Kulturnämnden i Halmstad och 
Sensus 

Förköp: Halmstad Turistbyrå tel. 035-12 02 00 
(Förköpsavgift) Kansli S:t Olofs kapell: tel. 035-308 07 

Bli gärna medlem i vår förening mot en årsavgift av 200 kr 
per person eller 300 kr per familj med samma adress 

Bankgiro: 604-2394 

S:t Olofs kapell i Tylösand, Tjuvahålsvägen 14, 302 73 
Halmstad, tel. 035-30807 

info@sanktolofskapell.se www.sanktolofskapell.se 

E-mail: pia.sanktolofskapell@gmail.com 

Mer information på hemsidan: www.sanktolofskapell.se

http://www.sanktolofskapell.se/
mailto:pia.sanktolofskapell@gmail.com


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 Britta! 

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

Vi fortsätter med vår populära After Work varje fredag 
fram till sommaren, tema enligt nedan.

31/5 Tex Mex (Tacos, nachips, enchilladas mm)

7/6 Italien

14/6 Räkfrossa

21/6 Midsommar INGEN After Work, Midsommarbuffé 
12-16

Sommar på klubben

I sommar pausar vi after worken men istället så erbjuder vi 
härliga grill och skaldjurskvällar, se datum nedan-

Grill 28/6, 5/7,19/7,26/7,9/8. Räk/skaldjur 12/7 & 2/8

Midsommarafton

På midsommarafton dukar vi traditionsenligt upp en läcker 
midsommarbuffé med allt vad den hör till, Pris: 195:- för 
vuxna och 75:- för barn upp till 14 år. Boka bord på tel. 
32550 alt. Mail restaurangen@hgk.se.

Varmt välkomna hälsar Kenneth med personal.

Sveriges bästa golfkrog 2012

Salt 
Oppet från 17.30 från 18/5 varje dag till sista augusti!

Punch 
Helgöppet från 17/5 

Fredag kl 16

Lörd- söndag från 12

Från den 10/6 öppnar Punch varje dag!



GÖRVIKSFISKAR´N   0705-157983
Öppnar för säsongen tisdag 18 juni

Tisd. - Fred. 10-18 och  Lörd. 10-14  

Midsommarafton öppet 10-14

Midsommardagen stängt           

Kurts kiosk
Öppet 8.00-17.00 från och med 21 juni 7.00-22.00

Simskola 2013 Tjuvahålan, Tylösand
Livräddarna Tylösands havssimskola
Tjuvahålan, Tylösand

Simlärare i år är Maja Göransson och simlärarkandidater 
Sofia och Sara Karlborg.

Simskolan pågår under tre veckor i juli veckorna 27-28-29.

Simskolan startar med inskrivning/betalning måndagen 1 juli 
och avslutas fredagen den 19 juli.
10.00-10.30 ålder 4-5 år
10.30-11.00 ålder 6-7 år
11.00-11.30 ålder 7-8 år
13.00-14.00 märkestagning/crawl, krav: kunna simma minst 
200m
14.00-14.30 ålder 4-5 år
14.30-15.00 ålder 6-7 år
15.00-16.00 livräddning, krav: tidigare tagit sjöstjärnan röd 
samt bronsbojen

Anmälan:

Inskrivning/betalning måndagen den 1 juli i Tjuvahålan 
10.00-12.00.

Maila till majja_goransson@hotmail.com 

I mailet skall barnets namn och 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: 500:- /barn. 

Övriga frågor ring eller maila.

Maja mobil: 0705-24 15 55 Mail: 
majja_goransson@hotmail.com

Välkomna!

Maja Sofia Sara

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

Göran Eklund

goraneklund@telia.com

070-257 27 06

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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