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Midsommarfirande kl 15
Nu är det dax för årets midsommarfirande på "Gröningen" i 
Flyinge.
Alla som kan på midsommaraftons förmiddag kl.10.00 hjälps 
åt och klär midsommarstången. Alla barn bjuds på glass. 
Dansen början sedan klockan 15.00  
Välkomna! 

Välkommen till
Flyinge Kungsgården

STF Vandrarhem

Platsen har en speciell atmosfär med dess vackra 
byggnader och inte minst alla graciösa storkar

som häckar på taken. 

Kungsgården är öppet varje dag 
kl.09.00-16.00 hela sommaren.

Då kan du gå runt anläggningen och besöka stallarna och 
vi anordnar även guidade turer, tis- tors- och lördag. 

Restaurang Kungsgården serverar frukost, fika och lunch. 
Möjlighet finns att köpa med sig en fikakorg och eller

grillåda.
Boka ett av våra gästrum på Flyinge Kungsgård! 

Receptionen finns i restaurangen eller via internet
Njut av vackra hästekipage och ett boende i en medeltida 

atmosfär till facila priser. Miljön bjuder vi på!

Välkommen önskar
Cecilia och Kajsa med personal

Flyinge Kungsgård, Sveriges Häst & Kulturcentrum,
vackert belägen vid Kävlingeån.

www.svenskaturistforeningen.se,  046-52010

Medlemskap i Flyinge 
Utveckling
Vi behöver ditt stöd. 100:- per 
familj och 50:- för enskild till 
bankgiro  5592-5754
Så vi kan fortsätta driva 
verksamhet för bygdens bästa

Flyinge Utveckling
Är en ideell förening – en 
öppen arena för alla som har 
idéer och vill utveckla bygden. 
Ta en kontakt  522 20. 

Macken på Holmby-
vägen
Bensinstationen i Flyinge har 
lagt ner på grund av krav från 
brandinspektionen.

Mynthandel
Mynthandeln på Holmby-
vägen 1 upphör från 15 juni. 

Mindre lokal
Ledig. Lämplig för lager eller 
liknande. Kontakta
bllarsson@telia.com 

Midsommar, Gunnar Petersson

Det som är kvar av macken, Gunnar Petersson



Cykelvägen Flyinge-
Holmby
Nu står cykelvägen klar. Det 
blev väldigt fint och trevligt. 
Många cyklar eller går nu mellan 
Flyinge och Holmby. Ett stort 
tack till Eslövs kommun och 
Vägverket. 

Läkare i Flyinge
Försöket med läkare på
Brahehälsans mottagningen i 
Flyingeskolan har blivit 
mycket uppskattat.
Måndagar och onsdagar finns 
läkare på plats.

Flyinge bibliotek
SOMMARENS ÖPPETTIDER 
PÅ FLYINGE BIBLIOTEK
Måndag 15-19
Onsdag 15-19

Synliggör Flyinge digitalt!
Film om bygden
Synliggör Lundaland digitalt –
ett Leaderprojekt, som kallar alla 
intresserade till möte den 17 
augusti kl 19.00.
Synliggöra Flyingebygden 
innebär en digital film som visar 
det bästa vi har i bygden. Men 
vad skall vi då ha med ?  Var 
med och påverka! Alla 
intresserade är välkomna. 
Anmälan till info@nosco.se

Sida 2 Sida 3

Hälsofokus, Marguerite Treijner ingår i Treijner Resurs

Klassisk svensk massage
Ökar både ditt välbefinnande och 

blodcirkulationen i musklerna, samt gör dina 
spända muskler mjuka och elastiska.

Ring för tidsbeställning 
0730-65 24 70, 046-524 70

Marguerite Treijner
Certifierad massör

(av Branschrådet Svensk massage)

Mottagning: Holmbyvägen 60, Flyinge
www.treijner.se

Välkommen!

FLYINGE HEMBAGERI FLYINGE HEMBAGERI 
OCH MINILIVSOCH MINILIVS

önskar nya och gamla kunder

GLAD MIDSOMMAR

Välkomna!

Öppet måndag till lördag

Telefon 046-520 35

ROBINS PIZZA 
OCH GRILL

DAGENS LUNCH 55:-
inkl 33 cl läsk 

Gäller pizza 1-25, pasta och sallader mellan 
11:30-14:30

ÖPPET: 
Måndag –fredag 11.30-21.00
Lördag –söndag 14.00-21.00

Holmbyvägen 18

Telefon: 046-521 03

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

FLYINGE BIL 
OCH TRAKTOR
Bilförsäljning med garanti

samt bilservice!
www.flyingebil.com

Holmbyvägen 71, 247 97 Flyinge

Telefon: 046-521 11

Flyinge Information
Webbsiten www.flyinge.nu 
når cirka 3000 besökare per 
månad. Har du något att 
informera om, så går det bra 
att höra av sig till webbmaster.

Tandläkare Igelström
046-520 32

Önskar alla patienter i 
Flyingebygden en riktig trevlig 

sommar

Vad tycker Du om 
Flyingebygden?
Vi vill arbeta för en positiv 
utveckling i Flyingebygden för 
oss som bor och verkar här. 
Därför är dina åsikter och 
synpunkter viktiga. Bifogad 
enkät är en del i att undersöka 
vad som kan och bör göras för 
att Flyingebygden skall 
utvecklas på ett bra sätt.
Flyinge Framtid tackar för Din 
medverkan!

Vänligen skicka eller lämna 
denna enkät till:
Flyinge Utveckling, 
Holmbyvägen 1, 247 47 
Flyinge eller 
webbmaster@flyinge.nu.
För mer information, vänligen 
ring 046 52 220 eller skicka ett
ebrev till 
webbmaster@flyinge.nu. 
Onsdag 15-19


