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

ANNONSERA i 
Bygdebladet 
Nästa nummer kommer ut i 
november. Beställ annons på 
telefon 046- 522 20 eller  
email: utveckla@flyinge.nu 
Våra annonser kostar 400:- inkl 
moms för höstens 2 provnummer. 

     Bli medlem i Flyinge 
             Utveckling 

            Vi behöver ditt stöd!

Du vet väl om att ditt medlems-
kort i Flyinge Utveckling ger dig 
fina rabatter hos våra lokala 
handlare och företag? Se mer på 
vår hemsida!  
http://www.flnge.nu    

Lös Flyingekortet i affären
Matöppet; 100:- för familj och 
50:- för studerande/enskild. Du 
kan också betala direkt på bank-
giro 5592-5754. Ange namn och 
hur många ni är i familjen. 

Besöksadress: Holmbyvägen 1
Tfn: 046- 522 20
Email: utveckla@flyinge.nu
Bankgiro: 5592-5754

www.flyinge.nu
Du kan ha denna sida som start-
sida i din webbläsare. Då får du 
nyheter nästan varje dag. Webb-
siten innehåller massor av infor-
mation och nästan tusen bilder 
från bygden. En bild säger mer 
än tusen ord. Webbsiten startade 
2000.

Tyck till om Bygdebladet
Har du synpunkter på tidningen så 
går det bra att tycka till på; 
http://flyingebladet.blogg.se
eller ring 046- 522 20

Uthyrning av kvistkvarn 
Inför höstens röjning i trädgården 
finns det möjlighet att hyra en 
kraftig eldriven kvistkvarn från 
Flyinge Bygdebolag. Kostnad för 
maskin, handskar, ögonskydd och 
hörselskydd är 400kr per dag el. 
200kr per halvdag inkl ut-
körning (inom bygden). Vill du 
att vi gör jobbet tar vi 280kr per 
timme (inkl moms för privatper-
soner) samt ett tillägg för maski-
nen på 50kr/timme det räknas då 
som en hushållsnära tjänst och 
blir avdragsgill i deklarationen om 
arbetet sker i din trädgård.

BOKEN om Flyingebygden
ett praktverk på 500 sidor. Pris 
500:-. Den perfekta presenten till 
någon du känner med koppling 
till bygden. Flyingeboken säljs 
på: 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 och Gårdstånga Vandrar-
hem.

Kalendern
- 8-9 sept kl. 10.00 -15.00 
Trädgårdens dag på Flyinge Plant-
shop. Erbjudanden, Rådgivning 
och olika utställare kommer att 
finnas på plats.

- 13 sept kl. 20.00 
Prova på Badminton i Flyinge 
Idrottshall. Ni som vill prova är 
välkomna till en uppstartskväll för 
nybörjare. Ta med gympaskor och 
idrottskläder. 

- 17 sept kl. 19.00 
Höstens första Friskis och Svettis 
träning i Flyinges gymnastikhall. 
Medelgympa. Kom igen killar!! 

-  30 sept kl. 14.00-16.00 
Planerad start på höstens tips-
promenad. Är du intresserad av att 
hjälpa till? Hör av dig till Gunnar 
Petersson i Flyinge utveckling. 
Fem söndagar framöver med start 
från gula brygghuset, Flyinge Kungs-
gård. Arrangör: Flyinge Utveckling 

 Bygdebladet
      - För Flyingebygden 
                2007:3
Vi utkommer med 4 provnummer 
under 2007 som delas ut till alla 
hushåll i Flyingebygden. Distribu-
tionen sker med ideella krafter. 
Målsättningen är att vara för hela 
bygden och är öppen för föreningar, 
företag och enskilda som vill 
annonsera, meddela eller tycka 
till. Ansvarig utgivare är Flyinge 
Utveckling. I redaktionen Gunnar 
Petersson, Leif Larsson, Flyinge 
och Maria Borginger, Gårdstånga. 
Upplaga 800 exemplar.



Flyinge Bil
Försäljning och Service

www.flyinebil.com
Holmbyvägen 18
Tel 046 521 11

Gruppen för kollektivtrafik 
arbetar för att få en ökad 
kollektivtrafik i bygden. Efter 
diskussioner har kommunen lovat 
att tillsammans med Skånetrafiken 
se över den befintliga kollek-
tivtrafiken samt utvärdera behov. 
Det är viktigt att den lösning som 
de väljer att satsa resurser på 
blir till gagn för så många som 
möjligt. Tyck till på vår hemsida!
 Http://flyingebygden.blogg.se/   
161206191610 _utveckla_flyinge-
bygden.html 

Årets FlyingeGolfare är 
Jan-Olof Nilsson!

Med 34 poäng segrade Jan-Olof 
före Thomas Stjärnerud med 33 
poäng. Tävlingen gick i perfekt 
väder och de tolv startande fick en 
härlig golfrunda med mycken ge-
menskap under uppvärmning, spel  
och den avslutande middagen.   

2006 års vinnare Kenneth Lars-
son har förärat FlyingeGolfen 
ett förnämligt vandringspris som 
ständigt skall vandra från segrare 
till segrare.

Kulturcafé för barn 
Flyinge Utveckling vill om att 
framöver driva en kulturverksam-
het för barn och hoppas på eko-
nomiskt bidrag från kommunen. 
Aktiviteterna är ännu ej spikade. 
När, hur och var kommer att an-
nonseras på vår hemsida samt i  
senare utgåva av detta blad. 
Är du intresserad av att medverka 
hör av dig till Gunnar Petersson i 
Flyinge Utveckling, 046-522 20

Svårt att hämta paket i 
Löberöd? 
Posten säger att de arbetar på att 
hitta en bättre lösning men har 
ännu inga konkreta förslag. 

Nya Café Bänken
Vårt Café mitt i bygden i 
Flyinge. Glass av alla de sorter, 
Lättluncher, Café med utsökt 
kaffe och bakverk.Catering eller 
buffé hos oss för större sällskap. 
Ring 046-641 50 
Öppet vardagar 10-18 
lörd och sönd 10- 17

 

Hushållsnära tjänster
Har du behov av att få hjälp där 
hemma? Från 1/7 2007 kan man 
få 50% av kostnaden av staten 
man uppvisar faktura. Flyinge 
Bygdebolag utför sådana tjänster. 
Ring Gunnar Petersson på 
046-522 20

   Flyinge Hembageri 
ligger på Roslövsvägen 8 och 
här kan du köpa härliga nybakta 
frukostbullar varje dag och gott 
fika till eftermiddagskaffet. Vi 
har billiga och goda tårtor och 
bakverk för beställning.  

Öppettider:                                                
Måndag till fredg 07.    00-16.00
Lördag 07.00-12.00 

Glöm inte Kanelbullens dag 
den 4:e oktober!! 

Tandläkare Igelström
Önskar alla patienter i Flyinge-
bygden en riktigt skön höst. 

Motionslokal
För alla träningssugna finns det nu 
ett gym i Flyinges gymnastikhall 
som är öppet under Badminton-
träningen. Vi visar lokalen för 
intresserade kl 20 torsdagen den 
13 september. Det går också bra 
att ringa Jan Holmgren på telefon 
524 54 för annan tid.

Översiktsplanearbete i 
Flyingebygden
Trycket på ny tomtmark för 
bostäder och näringsverksam-
heter är stort i hela bygden. Både 
i Lunds och Eslövs kommun 
pågår just nu planarbete i syfte att 
planera för framtida mark-
användning. Flyinge Utveckling 
följer detta arbete och intresserade 
kan få mera information från oss.

Ny VD för Flyinge AB 
Johan Bredberg blir ny VD för 
Flyinge AB. Han har en lång 
erfarenhet av hästsport som 
uppfödare, ryttare och dressyr-
domare. På 70-talet gick Johan 
utbildning på Flyinge. Johan 
Bredberg är civilingenjör i teknisk 
fysik vid KTH i Stockholm och är 
i dag anställd som seniorkonsult 
hos Acando Consulting. Johan har 
en lång erfarenhet som 
managementkonsult och har bl.a 
varit chef inom Cap Gemini.

    

         

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


