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Tylösands Vägförening

Styrelse 2018-2019
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Mattias Tor stensson 
Christia n Johnsson
Henri k Kjaergaard 
Lar s Andersso n

Kontakt
Tomas Lennartsson,  tomaslennartsson@telia.com 
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Toma Ls ennartsson
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Tylösands Vägförening

Vår uppgift xxxx

Styrelse 2018-2019

Tomas  Lennartsson, ordf
Gert Gezelius, kassör
Lennart Rydén
Mattias Torstensson
Christian Johnsson
Henrik Kjaergaard, suppleant
Lars Andersson, suppleant

Kontakt
Tomas Lennartsson,  tomaslennartsson@telia.com

Tylösands Trivselförening

Vår uppgift xxxx

Styrelse 2018-2019

Åsa Bringevall Torstensson, ordf
Johan Meurling, kassör
Tomas Lennartsson
Anna Gezelius Kjaergaard
Greger Rydén
Lena Rydén
Karin Eklund
Ann-Christine Larsson

Kontakt
Åsa Bringevall Torstensson, asabringevall@hotmail.com

www.tylosandsnytt.se

Program höst/vinter 2018-2019

Fredag 26 oktober, kl 18.00:   Vinprovning / After Work

Halmstad GK och Kenneth presenterar klubbens egna viner och 
några toppviner från Italien, efteråt bjuds vi på antipastis och 

krispiga pizzor. 
Pris: 345 kr/person. Föreningen sponsrar med 50 kr/person

(ord.pris 395kr)  Max 30 platser (först till kvarn).

Anmälan, senast 20 oktober, till:  asabringevall@hotmail.com

Söndag 9 december, Kl. 12.00:  JULBORD

Förra årets succé är tillbaka!

Fantastiskt julbord med alla delikatesser, på Halmstad GK. 
Pris: 300 kr/vuxen. Föreningen sponsrar med 75 kr/vuxen 

(ord.pris 375 kr) . Barn 15 kr/år upp till 14 år. 
Max 40 platser (först till kvarn). Glöggen bjuder vi på!

Anmälan, senast 1 december, till:  asabringevall@hotmail.com

Söndag 27 januari, kl 13.00:   Tipspromenad / Afternoon Tea

Hotell Tylöbäck serverar en underbar afternoon tea. På vägen dit går vi en 
tipspromenad längs Prins Bertils stig. Vi kommer lotta ut fina priser!

Samling:   Kapellet kl. 13.00.

Pris: 145 kr/vuxen. Barn 15 kr/år. 

Föreningen sponsrar med 50 kr/vuxen  (ord.pris 195 kr) . 

Anmälan, senast 21 januari, till:  asabringevall@hotmail.com

VÄLKOMNA!

www.tylosandsnytt.se



Tylösands Trivselförening
Träffas – umgås – trivsel och gemenskap i Tylösand

Vi i styrelsen Tylösand trivselförening arbetar för att skapa trivsel och gemenskap i Tylösand 
genom olika aktiviteter under året såsom lunch, vinprovning, konstutställning, sommarfest, etc. 

I april varje år ordnas en särskild städdag för att hålla Tylösand attraktivt och trevligt för alla 
som bor här och för besökande. Efter städdagen bjuder trivselföreningen alla medverkande på lunch.

Tylösands trivselförening sponsrar, förutom de flesta aktiviteter för alla medlemmar, även livräddarna, 
nippers, fyrverkeriet vid valborg och vårt vackra S:t Olofs kapell. 

Vill ni bli medlem i trivselföreningen Tylösand eller har andra frågor vänligen kontakta 
ordförande Åsa Bringevall Torstensson: asabringevall@hotmail.com 

Medlemsavgiften är 150kr/hushåll och kan betalas in till vårt bg: 5788-6640

Vi ses på nästa aktivitet!
Styrelsen Tylösands Trivselförening

Tylösands Vägförening
Vår uppgift är att säkerställa att våra vägar håller bra standard. 

Ett uppdrag som sker i nära samarbete med Halmstad Kommun. 

Vår strävan är att ha tät kontakt med kommunens politiker och tjänstemän för att 
lyfta de behov vi har i Tylösand.  Det kan vara trafiksäkerhet, parkeringssituation, vägunderhåll, 

allmän skötsel, skyltning etc,  frågor som också framförs av medlemmar på årsmöten

Vi har  tagit egna initiativ, då kommunen prioriterat andra områden.
T ex inköp av hastighetsdisplayer och fartgupp.  Dessa ska cirkulera i Tylösand på vägavsnitt med 

mycket trafik eller där hastighetsbegränsningar inte respekteras.

Trafiksäkerheten är prioriterad! 
Demografin ändras, vilket är positivt, med fler inflyttade barnfamiljer, fler permanentboende 

samt att många ungdomar är på väg till/från golfklubben.

Vi , som bor i Tylösand, eller har verksamhet / anställda i Tylösand 
har stort ansvar för att vi själva, håller rätt hastighet, 30 km/h! 




