
 
BYGDEBOLAGET 

 

Inbjudan till öppet hus i Gårdstånga Vandrarhem 
 
Den 19 maj klockan 1900 är alla i Flyingebygden som är intresserade av Gårdstånga 
Vandrarhem välkomna till och ett informationsmöte som Bygdebolaget håller. Här kommer 
de senaste turerna kring Vandrarhemmet att diskuteras och även Bygdebolagets intresse av 
fastigheten att ventileras. Har du något att tycka till om? Hur skall lokalerna disponeras? Då 
tycker vi i styrelsen att det är en mycket god idé att ta sig till Vandrarhemmet. En korv och 
lite dricka därtill kommer att finnas på plats. 

Välkomna 
 
 

Nyemission i ’Bygdebolaget’ 
 
Om vi lyckas med våra visioner finns möjligheten till att Bygdebolaget kan lägga ytterliggare 
ett par fastigheter till det befintliga beståndet. Idag har vi Långholmen på Roslövsvägen 3 i 
Flyinge som har blivit en stor framgång.  
Då växer det lilla bolaget och får en attraktiv roll som fastighetsförvaltare i bygden. Det 
kräver emellertid mer kapital in i Bygdebolaget. Årsstämman godkände styrelsens förslag till 
en nyemission på mellan 200 000 kr och 400 000 kr. Tanken är att släppa ut aktieposter om 
100 aktier till ett värde av 1000 kr. Bygdebolaget har idag 54 aktieägare och förhoppningen är 
att vi skall få in många nya aktieägare nu när Bygdebolaget är igång och faktiskt har lyckats 
bra med den första fastighetsaffären. Långholmen har haft alla lägenheter och lokalen uthyrd 
fullt ut sedan vi började med uthyrning. 
 
Liten Enkät 
Hur många poster á 100 aktier/1000 kr kan Du tänka dig vilja teckna vid en nyemission? 
 
Detta är inget åtagande  utan mer en undersökning som styrelsen vill göra inför de 
kommande möjliga affärerna. Intresserade kommer att få Erbjudandet/Prospektet om 
Nyemissionen när detta är klart. 
1 post  
5 poster  
10 poster  
Fler poster  
 
Namn ………………………………. 
 
Adress …………………………………. 
 
Du svarar enklast genom att kryssa i, skriva ditt namn och adress. Lägg i postlådan till 
Flyinge Utveckling vid gamla banklokalen. O.s.a senast den 25 maj. 
 
Styrelsen i Flyinge Bygdegemenskapsaktiebolag (svb) 
Ted Velander, Leif Larsson, Sara Eriksson, Margareta Holmgren, Ulf Östman 


