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Detta är det allra första numret, som 
kommer ut av vår tidning.  En tidning 
för hela Flyingebygden.   
Meddelanden, annonser och nyheter 
fyra gånger årligen. 
 
 
 
 
 

TIPSRUNDA I 
GÅRDSTÅNGA-GETINGE 
 
Startar söndagen den 18 mars kl 13.00 från 
Hemvärnsgården. Fem söndagar i följd.  
Kostar 10:-       Motionera mera  
 

Flyingebladet delas ut till alla hushåll i 
Flyingebygden.  Vi försöker att dela ut 
med ideella krafter till en början, så ha 
överseende med om vi missar någon. 
Restexemplar finns alltid hos Matöppet 
i Flyinge  

Vi räknar med att kunna komma ut 
med fyra nummer per år.  Det betyder 
ett nummer varje kvartal.  
Utdelningstid i mars, juni, september, 
november.  

www.flyinge.nu  är 
bygdens egen hemsida. Här finns 
mera uppdaterad information samt 
också hundratals bildreportage från 
bygden. En av Sveriges största 
ideella webbsite som beskriver en 
bygd. 
 

BOKEN om 
Flyingebygden 
 – ett praktverk 500 sidor. Pris 500:- 
Den perfekta presenten till någon du 
känner med koppling till bygden.    
Flyingeboken säljs på följande 
ställen.  
 
Matöppet i Flyinge, Ryttare o Häst Flyinge 
Kungsgård, Sofiero Gårdsmuseum, 
Sparbanken Finn i Södra Sandby, 
Sparbanken Färs o Frosta i Löberöd, Södra 
Sandby, Lund och Eslöv. Galleri Holmby, 
Gårdstånga Vandrarhem.  
 
 
BÄTTRE BUSSFÖRBINDELSER TILL 
LUND  
 
Vi måste få bättre bussförbindelser till Lund 
o Malmö.  
Se hur det kan förverkligas genom att följa 
debatten på våra blogg om bygden.  
www.flyinge.nu  
http://flyingebygden.blogg.se 
 
Hjälp oss genom att gå in på bloggen och 
visa vad du anser om bussförbindelserna.  
 
 
BETTRANSPORTERNA  
Höstens alla bettransporter längs väg 
104 upplevdes mycket besvärande för 
alla som bor längs vägen.  
Oljudet, skakningarna, vägslitaget, 
utsläpp av cancerframkallande partiklar, 
stress, … 
Tills nästa säsong måste något ha hänt 
som gör situationen bättre. Betorna 
måste kunna transporteras till Örtofta, 
men med större hänsyn till de boende.  
 

Ansvarig utgivare är Flyinge Utveckling 
I redaktionen Gunnar Petersson, Flyinge 
och Maria Borginger, Gårdstånga 
Upplaga 600 ex 
 



Flyingekorset från 1100-talet 
Föredrag av Lennart Mörking, Lunds 
Universitet 
Flyinge Kungsgård Aulan 
Onsdagen 18 april kl 18:30-19:15 
Projekt på gång i 
bygdebolaget? 
Leif Larsson berättar onsdagen 18 april  
Kl 19:15 vid årsmötet i Flyinge Utveckling. 
 

Årsmöte Flyinge Utveckling  
Plats Flyinge Kungsgård 
Tid Onsdagen 18 april kl 18:30- 
Inleds med föredrag se ovan  
 

Årsmöte Flyinge Vägförening 
Plats: Holmbyvägen 1 ingång baksidan. 
Tid: Tisdagen 10 /4  kl 19:00   
Alla välkomna 
 

ANNONSERA i 
Flyinge.bladet  
 
Vi siktar på att kunna ge ut en lite större 
tidning med annonser under 2008. 
Med detta enkla blad vill vi testa intresset 
från olika annonsörer.  
Du som är intresserad av att annonsera i 
vårt lilla blad. Hör av dej till  
Gunnar Petersson   046 522 20 
även email: utveckla@flyinge.nu 

www.flyinge.nu 
Du kan ha denna sida som startsida i din 
webbläsare. Då får du nyheter varje nästan 
varje dag Webbsiten innehåller massor av 
information och nästan tusen bilder från 
bygden. En bild säger mer än tusen ord, så 
det blir mycket. 
Webbsiten startade redan år 2000.  

 
Köp den så stödjer du också föreningen  
Flyinge Utveckling. 

Boken om Flyingebygden 
 

Föreläsningsföreningen 
 
Onsdagar kl 19:15 i 
Församlingshemmet pågår 
föreläsningar.  
Se separat program eller på 
hemsidan www.flyinge.nu 
 
 

Flyinge 
Badmintonklubb 
 
Bra sätt att motionera och ha kul. Vi 
tränar i Idrottshallen Flyingeskolan.  
 
Ungdomar onsdagar 17-20 
Motion: Mån 20-22, Torsd 20-22 
Söndagar 10-12  Ring 046 524 54  
 
 
Friskis och Svettis  
Flyingeskolans Idrottshall Månd 19-20 



 
Bli medlem i Flyinge Utveckling 
 
Lös Flyingekortet i affären Matöppet  
100:- för familj 50:- för 
studerande/enskild.  
Vi behöver ditt stöd. Du kan också betala 
direkt på bankgirot 5592-5754.  
Ange namn och hur många ni är i 
familjen.  
 

 
 
 

 
Flyinge Utveckling  
Besöksadress: Holmbyvägen 1 
Tfn 046 522 20 
Email: utveckla@flyinge.nu 
Bankgiro: 5592-5754 
 
 
Flyinge .Bladet har målsättningen att 
vara en tidning för hela bygden och 
öppen för alla föreningar, företag och 
enskilda, som vill annonsera, meddela 
eller påpeka.  
 
Detta är första numret och tidningen 
har ännu inte funnit sin slutliga form. 
Det är intresset från er alla som bor i 
bygden som kan ändra på detta.  

 

 
 

 
 
 
Skylten som du säkert har sett ger vår bygd en 
egen identitet.  

 
Flyinge Kungsgård  
Här sker utbildning inom ridsport och 
körning för allt fler elever. Evenemang av 
olika slag förekommer regelbundet.  
www.flyinge.se 
 
 

Vem ansvarar för 
snöröjningen? 
 
Flyinge Vägföreningen inom Flyinges gator.  
Se hemsidan www.flyinge.nu/fvf 
 

Vem svarar för sopning 
av gatorna? 
 
Flyinge Vägföreningen inom Flyinges gator. 
Sopning från den 26 mars 
Ställ inte bilen på gatan. Sopa gärna ut från 
din tomtkant.  
 

Svårt att hämta paket i 
Löberöd?  
Posten säger att de arbetar på att hitta en 
bättre lösning.  Vi hoppas de blir 
lyckosamma. 



 

Gårdstånga Vandrarhem 
hyr ut cyklar och 
kanoter. 
 
Om du vill göra en cykelutflykt eller 
kanotpaddling på Kävlingeån så finns 
resurser. 
Det finns ganska många cyklar att hyra 
billigt. Tag ut med vänner och bekanta på 
Igelösarundan (22 km)  
 
Paddla till Hviderup eller Örtofta? 
 
 

Holmby Galleri och 
Aletorp Antik 
 
På helgerna brukar de ha öppet. Aletorp 
ligger strax öster om Holmby.  
 
Är du konst och antikintresserad kan du 
göra fynd. Alltid öppet på helgerna 
 

Träff för företagare 
 
Du som driver företag inom 
Flyingebygden eller bor här och driver 
företag på annat håll är välkommen till 
vår träff för företagare.  
 
Tid: Tisdagen  24/4   kl 19.00 
Plats: Flyinge Restaurang & Café  
Kungsgården 
Anmälan till email: utveckla@flyinge.nu 
senast 18/4    Pris 40:- inklusive mat 

Nya Café Banken 
Drivs av Laszlo Kozak 
Lättlunch och café i före detta Bankhuset.  

Flyinge 
Arbetsgemenskap 
 
Har du intresse av ungdomspraktik, 
arbetsträning, fundera på att starta 
eget, motion på recept, sommarjobb 
eller annat liknande.  
Vi vänder oss till dej som bor eller 
har koppling till Flyingebygden 
Ring Gunnar Petersson 046-522 20 
 

Pizzerian öppen igen 
 
Robins Pizza och Grill, Holmbyvägen 18 
med stort utbud av pizzor och grillrätter. 
Generösa öppettider.  

Flyinge Hembageri  
 
Goda bullar i olika sorter varje dag även 
söndagar. Roslövsvägen 

Cykelväg mellan 
Holmby-Flyinge 
 
Nu måste vi få en cykelväg mellan Holmby-
Flyinge.  Den intensiva trafiken gör det 
omöjligt att ta sig fram. Det hänger främst 
på Eslövs kommun. 
 
 Tyck till om flyinge.bladet

 
Har du synpunkter på tidningen går det 
bra att tycka till.  
http://flyingebladet.blogg.se 
eller ring 046 522 20 
 


