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Segrare i tipsrundan 2006-
2007 i Gårdstånga-Getinge  
Sune Nilsson och Tore Ekvall båda 83p 
 

Flyingebladet delas ut till alla 
hushåll i Flyingebygden.  Distributionen 
sker med ideella krafter under 2007. 

Tänk Lokalt – och på 
miljön 
Gör Dina inköp lokalt när det är 
möjligt –stötta de lokala handlarna 
Promenera eller cykla i stället för att ta 
bilen 
Dra ett litet strå till miljöstacken 

Lastbilar – 30 km/tim 
Förslaget att lastbilar får köra 
med max 30 km/timme genom 
tätorterna längs väg 104 är 
intressant enligt Vägverket och 
Länsstyrelsen. 
 Även riksdagsledamöter är 
nyfikna på förslaget. Flyinge 
Utveckling är aktiva i ärendet. 
 
 
 
 
 

FlyingeGolfen 
Den 18 augusti spelas den årliga 
FlyingeGolfen som är öppen för alla 
med giltigt Flyingekort. Utmana 
nuvarande mästaren Kenneth 
Larsson. Begränsat antal deltagare. 
Anmäl Dig snarast och senast den 
10 augusti till Leif 52247 eller Eddy 
52669. Prisutdelning och middag 
direkt efter tävlingen. 
 

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, 
Sjöbo och Eslöv. Galleri Holmby, 
Gårdstånga Vandrarhem. 
 
Köp den så stödjer du också föreningen  
FlyingeUtveckling.

 
 

Ansvarig utgivare är Flyinge Utveckling 
I redaktionen Gunnar Petersson, Leif 
Larsson, Flyinge och Maria Borginger, 
Gårdstånga  Upplaga 800 exemplar 
 



 

ANNONSERA i 
Flyinge.bladet  
 
Nästa nummer kommer ut till hösten. 
Beställ annons på telefon 52220 eller  email: 
utveckla@flyinge.nu 
Våra annonser kostar 800 :- inkl moms för 
alla provnummer av tidningen vi ger ut 
under 2007.  

  
 
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.  

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

Tandläkare Igelström 
Önskar alla kunder i Flyingebygden en 
riktigt skön och trevlig sommar.  
 

 
Flyinge Kungsgård  
En succé med Sofia Källgren och 
Huaröds kammarorkester samt 
hästekipage från bygden. De 900 
som kom, fick en stor upplevelse med 
sig hem. När Sofia gjorde entré till 
häst och sjöng Mio min Mio så 
knottrade det sig bland publiken. 
Restaurangen hade italiensk buffé 
och i pausen serverades förfriskningar 
i Crafoordhallen. Grattis till fint 
arrangemang, som vi hoppas 
återkommer nästa år. 
www.flyinge.se 
 
 
 

 
 
 



 
Midsommarfirande! 
 
Traditionellt midsommarfirande kommer 
att hållas på Gröningen i Flyinge på 
midsommarafton. Stången kläs gemensamt  
på förmiddagen klockan 10:00.  Kom med 
grönt och blommor. Glass till alla barn!  
Sång och dans börjar kl. 1400. Alla är 
hjärtligt välkomna! Tag med egen 
kaffekorg, njut av samvaro och tag en sväng 
om till trevlig musik.  
 
Midsommarkommittén  
 

Svårt att hämta paket i 
Löberöd?  
Posten säger att de arbetar på att hitta en 
bättre lösning.  Ännu finns inget nytt 
förslag. 
 

Nya Café Banken 
Vårt Café mitt i bygden i Flyinge. 
Öppet alla dagar 9-18 under sommaren. 
Glass av alla de sorter, Lättluncher, Café 
med utsökt kaffe och bakverk.  
Catering eller buffé hos oss för större 
sällskap. Ring 046-641 50  
 

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.  
 

 
Gårdstånga Vandrarhem 
hyr ut cyklar och 
kanoter. 
 
Om du vill göra en cykelutflykt eller 
kanotpaddling på Kävlingeån så kontakta 
Vandrarhemmet. 
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 
En mycket lyckad och trevlig företagarträff 
hölls på Flyinge Restaurang den 24 april. 
Ett tiotal företag var representerade och 
informationsutbytet flödade under den 
informella middagen. Flera förslag och tips 
om hur samarbete kunde etableras 
diskuterades. En ny träff kommer att hållas 
till hösten. 
 
 
 
 
 



Flyinge Bil 
Försäljning och Service 
www.flyingebil.com 
Holmbyvägen 18 
Tel 046 521 11  
 
 

 
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 
 

Robins Pizza & Grill 
 
Öppet ALLA DAGAR 1600 – 2100 
Telefon 046 521 03 
Holmbyvägen 18  
 
 

Flyinge Hembageri  
Prova nya Sommartårtan som börjar säljas 
den 25 juni.  
Söndagsöppet upphör den 17 juni tills 
vidare. Våra öppet tider:  
Måndag till fredag 0700-1600 
Lördag 0700-1200  
Ha nu en trevlig sommar! 
 

 

Cykelväg mellan 
Holmby-Flyinge 
 
Eslövs kommun och Vägverket är i 
startgroparna att påbörja planering 
och projektering av gång och 
cykelväg Flyinge – Holmby direkt 
efter semestern i år. Pengar är 
avsatta för detta samt för ett 
genomförande under hösten 2008, 
meddelar Ingemar Nilsson, 
gatuchef Eslövs kommun. Man har 
redan påbörjat ett avsnitt 
Allévägens förlängning. 
 

Möte om Leader 
Kävlingeådalen 
Den 7 juni hölls det första 
informationsmötet med målsättning att 
formulera en officiell ansökan om att 
bilda LAG Kävlingeådalen. LAG står för 
Lokal Aktionsgrupp.  
EU har avsatt många miljoner till 
landsbygdsutveckling och Skåne ansluter 
sig för första gången nuvarande 7-
årsplan. LAG Kävlingeådalen vill ansöka 
om att bli ett LAG som kan organisera 
vidareutveckling av landsbygden längs 
Kävlingeån.Ett 40-tal intresserade kom 
till mötet. Grupparbete och ivrig 
diskussion lyfte fram möjliga och 
intressanta områden där samarbete längs 
Kävlingeån kan komma ifråga. Ansökan 
skall lämnas in till Länsstyrelsen 
förhoppningsvis under hösten 2007.  
 

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 


