
 

Följ oss på Facebook -  

Grannar i Tylösand 

Trivselföreningen Tylösand 

 
Tylösands Trivselförening Händer i vintermörkret 

 

Fler av våra restauranger håller öppet, för oss,  

i vinter och är värda ett besök. 

 

Hotell Tylösand. 

Lunchbuffé i Restaurang Tylöhus 

Vår lunch serveras alla dagar klockan 12-13.30.  

Se meny på tylosand.se/lunch 

Pris: 180 kr/person. Barn upp till och med 14 år  

betalar 10 kr/år. Boka bord: tylosand.se/boka-bord 

eller ring 035-333 05. 

 

Halmstad Golfklubb 

Serverar julbord fredag, lördag & söndag  

fram till den 18 december. 

 

23:e oktober Brunch från kl 10 

28:e oktober After Work -  Sliders 

13.e november Brunch från kl 10 

25:e november Julbord (kväll) 595 kr 

26:e november Julbord (kväll) 595 kr 

27:e november FamiljeJulbord (Dag) 494 kr 

 

 

Punch 

Öppet fredag & lördag: 17.00 - 21.00. 

Se rabattkupong. 

 

Söndag: 12.00 - 20.00 

På söndagar är det Pizzabuffé 13.00 - 17.00. 

Se rabattkupong. 

 

Hygge 

Öppet    onsdag & torsdag: 16.00 - 22.00 

Se rabattkupong. 

 

 Fredag & lördag: 12.00 - 22.30 

Söndag: 12.00 - 22.00 

Trivselföreningen Tylösand 

 

C/o Magnus Larsson  

Älgvägen 6K, 302 71 Halmstad 

 

Facebook: Grannar I Tylösand 

Hemsida: www.tylosandsnytt.se 

E-mail: info@tylosandsnytt.se 

E-mail: anmalan@tylosandsnytt.se 

 

 

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 promenader, lunch,  

dryckesprovning, 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 medlemmar i trivselföreningen Tylösand eller 

har andra frågor vänligen kontakta ordförande  

Magnus Larsson: info@tylosandsnytt.se 

 

Vi ses på nästa aktivitet!  

 

Styrelsen trivselföreningen Tylösand  



 

Det var ett bra tag sedan vi sågs, men nu är 

det dags. 

Trivselföreningen Tylösand bjuder in till fyra 

evenemang under november och  

december.  

 

Den första är ”vandringen”,  en konstvand-

ring på Tylöhus den 6 november.  

Vi börjar med lite mingel kl 17.00,  

i biblioteket. 

O.S.A. via E-post, se nedan 

 

För Andra “sitting” blir det söndagsmingel på 

Hygge, den 13 november. Vi vill träffa alla, 

och gärna barnfamiljer i Tylösand kl 17.00 

denna söndag. Trivselföreningen bjuder alla 

barn upp till 13 år på Galett eller Crepé. 

Obs! Glöm inte att meddela ev. allergier. 

 

Till de vuxna serveras en härlig buffé till  

ett reducerat pris om 100 kr–  

resterande belopp sponsrar TF.  

Dryck står var och en för. 

OBS! Begränsat antal platser. 

O.S.A. via E-post, se nedan 

 

Tredje ”puttningen” är en After Work på Punch 

den 25.e november. Vi ses redan  

kl 17.00. Trivselföreningen bjuder alla barn upp 

till 13 år på mat, samt anordnar lite lek inne på 

området. För vuxna kostar det 100 kr  

- resterande belopp sponsrar TF. 

O.S.A. via E-post, se nedan 

 

Fjärde ”sången” blir den 13 december  

kl. 18.00 i St. Olofs kapell.  

Eketånga Montessoriskolans elever lussar i 

kapellet under ledning av musiklärare  

Apollo Papathanasio. 

TF bjuder på inträdet om 50:-  

OBS! Begränsat antal platser. 

 

O.S.A. via E-post:  

anmalan@tylosandsnytt.se 

Anmälan & medlemskap krävs för  

deltagande och reducerat pris. 

 

Familjerabatt på Punch 

Gäller alla dagar på  

A´la Carte och Pizzameny   

- ej på Pizzabuffé. 

Hygge ger 20% på matmenyn 

för ett sällskap på onsdagar och  

torsdagar.  

Gäller både på plats eller 

take away.   

20% på mat, ej dryck. Visa rabattkupong innan ni 

begär notan. Kan ej komb. med andra erbjudanden. 

 

 

 20% på mat, ej dryck. Visa rabattkupong innan ni 

begär notan. Kan ej komb. med andra erbjudanden. 

 

 

 


