Tillsammans kan vi göra en
stark bygd starkare.
Banken har minskat öppettiderna från fem dagar till
en dag i veckan. Nytt besked hur det blir framöver
Postens kassaservice bort. Paket och brev kvar
Apotekets utlämningsställe i affären är avvecklad

Möt upp på Flyinge församlingshem
onsdagen 5 februari kl 19.00 så får vi veta mera

Flyinge Utveckling
En ideell opolitisk förening bildades den 7 november
2002 för att utveckla Flyingebygden.
Flyingebygden är de som har postnummer Flyinge,
de som har fastighetsbeteckning Flyinge samt
Flyingeby med omnejd.
Genom att forma bygden blir vi starkare och kan
bättre tillgodose våra intressen.
Interimstyrelsen består av personer från bygdens
olika delar.
Ordförande Gunnar Petersson, företagare
V ordf Roland Nilsson, chef Flyinge Kungsgård
Sekr Jan Holmgren, ordf Flyinge Badmintonklubb
Kjell Karlsson, ordf Flyinge Vägförening
Jan-Olof Järvung, kyrkoherde, Gårdstånga
Richard Bratten Hill, Butlerservice, Holmby
Flyingerådet består av ytterligare ca 40 personer,
som vill hjälpa till att utveckla bygden. Dessa
representerar alla bygdens delar. Både nyinflyttade
och de som bott här länge samt olika åldrar.
Föreningar är företrädda samt viktiga mötesplatser.

Vad kan du göra
Stöd vår bygd genom att stödja vår förening.
Köp Flyingekortet så stödjer du vår förening och
våra möjligheter att påverka utvecklingen, våra
politiker och beslutsfattare.

Kortet kan bla köpas på några olika platser, som
Matöppet i Flyinge, Färs och Frosta Sparbank,
Shellmacken i Gårdstånga, Galleri Holmby samt
Ryttare och Häst Flyinge Kungsgård.
Flyingekortet innebär medlemskap i Flyinge
Utveckling och kan endast köpas av de som bor,
har bott eller arbetar i bygden, samt företag och
föreningar inom bygden

Hur kontaktar du oss
Vårt kontor
kommer att bli klart under februari 2003
och ligger i samma fastighet som Färs och Frosta
Sparbank.
Vår besöksadress:
Flyinge Utveckling, Holmbyvägen 1, Flyinge
Vår postadress
Flyinge Utveckling, Box 5, 240 32 Flyinge
Vårt telefon-nummer
Telefon 522 20
Vår emailadress
info@flyinge.nu
Vår Internetinformation

www.flyinge.nu
Ansvarig utgivare Gunnar Petersson, Flyinge Utveckling
2003-01-10

