Nytt i bygden!

Flyingegården

Är det någon som vill meddela
nya händelser i bygden maila
Flyinge Utveckling!

Uthyrning boende mitt i Flyinge,
Roslövsvägen 11. Tänk på att
det även går att boka till gäster
som du inte får plats med hemma
i samband med större helger. Du
når oss på:
Epost flyingegarden@telia.com
och hemsida
www.flyinge.nu/flyingegarden
Telefon 076-8366400

Flyingebygden på
Facebook
Om ni vill följa vad som
händer i bygden finns numera
en facebookgrupp ”Flyinge
Framtid” som i dagsläget har
374 medlemmar.

Bygdebladet
Nr. 1, 2014
Bygdebladet är en tidning för hela Flyingebygden och öppen för alla
föreningar, företag och enskilda, som vill annonsera, meddela eller påpeka

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.

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
Vårt kontor finns på
Roslövsvägen 11, 247 47
Flyinge
Epost:
flyinge-utveckling@telia.com
Tfn: 046 52220
Flyinge Utveckling, Besöksadress: Roslövsvägen 11, Tel 046-522 20
www.flyinge.nu, email: flyinge-utveckling@telia.com
Bankgiro: 5592-5754

Julmarknad 22-23 Nov på Kungsgården
Flyinge Utveckling arrangerar för 11:e året i rad julmarknad
på Flyinge Kungsgård. I år i samband med Flyinge Grand
Prix och Flyingedagarna. Årets julmarknad kommer att
hållas i smedjan som ligger i längan till höger på bilden.
Öppet för besökare lörd-sön 11-15.
Häst och vagn ekipage: 11:30-14:30 lördag /söndag
Ponnyridning: 13:00-14:00 lördag /söndag
Utställare kontakta Malin Anzelius 0708-385408
Ansvarig utgivare är Flyinge Utveckling. I redaktionen: Gunnar Petersson,
Flyinge och Elvira Edenlund, Flyinge.
Upplaga: 800 exemplar. Bygdebladet delas ut till alla hushåll i Flyingebygden
och distribueras av ideella krafter.

Nya busslinjerna

Ungdom

BMSL Flyinge

Flyinge Utveckling har
tillsammans med Flyinge AB
skickat särskild skrivelser till
Skånetrafiken och begärt att
busslinjen mellan Södra SandbyFlyinge skall behållas.
Skånetrafiken planerar att lägga
ner denna då busshållplatserna
vid Gårdstångarondellen står
klara våren 2015.

Flyinge Utveckling arbetar med att
söka starta en ungdomsgrupp. På
facebook har vi startat gruppen
”Flyinge UngdomsArena” med
idag 29 medlemmar. Under filer
kan man hitta protokollet från vårt
första möte. Gå gärna med och
dela med dig av dina eller dina
barns reflektioner. Svårigheten
idag är att få engagemanget i
bygden för att kunna realisera
några idéer.

Förskolan ligger vid Flyinge
Kungsgård och har idag
knappt 30 barn i åldern 1-5 år.
BMSL-konceptet innebär en
hälsofrämjande, trespråkig
(engelska, franska, svenska)
Montessoriverksamhet. Se
mera här
http://cosmopolitanminds.se/
Man har många barn i kö men
det går alltid att höra av sig
om det finns plats

Flyinge Ängar
Naturreservatet Flyinge Ängar
invigdes den 24 juni av
landshövdingen och
kommunalrådet i Eslöv. Arbetet
kommer att fortsätta med att
anlägga parkeringsplats, skyltar
mm.
Välkommen till

Restaurang Kungsgården
En unik mötesplats i anrik hästmiljö

LUNCH, KONFERENS, GUIDNING,
BRÖLLOP, HÖGTIDSMIDDAGAR
LOKALER ATT HYRA FÖR STUDENT,
BRÖLLOP OCH HÖGTIDER.

Fiber till Flyingebygden
Planer finns att söka bygga ett
fibernät med hastigheten 1 Gbit/s
inom
Flyingebygden.
En
arbetsgrupp har samlats några
gånger och man har även haft
samråd med Harlösa kring deras
arbete med fibernät. Se mera om
det
arbete
som
pågår
i
Flyingebygden via hemsidan.
Tandläkarna Igelström
046-520 32

Platsen har en speciell atmosfär med dess vackra
byggnader och inte minst alla graciösa storkar
som häckar på taken.

Mikrofonden Skåne
Flyinge Utveckling är en av
grundarna till Mikrofonden
Skåne, som har till syfte att
stärka den idéburna sektorn
med mikrolån och garantier
för lån. Övriga grundare är
Hela Sverige ska leva Skåne,
Coompanion Skåne, Röstånga
Utveckling AB (svb).
Lån upp till 50 000 kronor till
samhällsnyttig utveckling
skall bli möjligt.
Man kan vända sig till Flyinge
Utveckling

Flyingedagarna/ Flyinge
Indoor
Flyingedagarna som drivs av
Flyinge AB har funnits sedan
1920-talet. Det är mycket show
för hela familjen där hästen står i
centrum. Showen startar kl 15:00
den 22/11.
Elittävling i hoppning med
Sveriges främsta hopphästar och
ryttare. Den 18-19 november
avgörs finalen av Volkswagen
Grand Prix på Flyinge. De två
senaste åren har vi haft inga
mindre än landslagsryttarna
Rolf-Göran Bengtsson och
Angelica Augustsson med i
startfältet.
http://flyinge.se/evenemang/flyin
ge-grand-prix/

~~~~
Välkomnar
Stephan Andersson med personal
Flyinge Häst & Kultur,
vackert belägen vid Kävlingeån.

Önskar alla patienter i
Flyingebygden en riktig
trevlig höst!

restaurangen@flyinge.se
Telefon: 046-52010
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