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ROBINS PIZZA 
OCH GRILL

ERBJUDANDE: 
ALLA PIZZOR 49 KR

Läsk, 33 cl och Sallad ingår 
mellan den 14 och 28 april.

ÖPPET: 
Måndag–fredag 1130-2100.
Lördag & söndag 14-21.
Holmbyvägen 18
Tel 046 521 03

Den 16 april kl 18:30 
har Flyinge Utveckling 
årsmöte.
Bygdebolagets årstämma hålls på 
samma plats och samma tid, i Au-
lan på Flyinge Kungsgård.

Program:
 Vad har hänt i bygden   
 under 2007   
  Gunnar Petersson

 Bygdebolaget - vad har 
 vi gjort           
  Leif Larsson

 Vad händer på Flyinge              
  Johan Bredberg

 Årsmötesförhandlingar 
 i Flyinge 

 Utveckling

 Årsstämma i bygde-
 bolaget

Flyinge Vägförening 
meddelar
Den 15 april håller Vägföreningen 
årsmöte FU:s lokaler kl 19.00.
 Styrelsen har för 2008 beslutat 
att inte genomföra allmän sopning 
av gator. Vi ber därför respektive 
fastighetsägare att senast under april 
månad sopa gatan utanför sin egen 
fastighetsgräns. 
 Tack på förhand! 



Tyck till om 
Bygdebladet
Har du synpunkter på tid-
ningen går det bra att tycka 
till. Gå in på
http://flyingebladet.blogg.se

FLYINGE HEMBAGERI 
Prova våra nya bakelser, fredag & 
lördag. Blandade bullar även sön-
dag! Beställ tårtor hos oss för kon-
firmation och student.
Öppet: måndag - torsdag 7-16, 
fredag 7-17. Lördag o söndag 8-12.
Tel 046 520 35

Bygdebolaget om Långholmen
Reaktionerna efter förvärvet av Långholmen har varit mycket positiva 
från alla håll och kanter. Invånarna i Flyingebygden tycker att Bygdebola-
get har gjort en intressant investering och förväntningarna är stora. 
 Planerna för renoveringen tar nu allt fastare form. Ambitionsnivån är 
hög och renoveringsarbetet kommer att inledas under början av april. 
 Förfrågningar har kommit in om möjligheterna att hyra och en intres-
selista kommer att finnas inom kort. Mer information kommer att ges vid 
Årsmötet den 16 april.
 Ännu finns några aktieposter  kvar i Bygdebolaget till introduktions-
priset. Vid intresse hör av 
Er till Leif Larsson.

Fotografi från första hälften av 1900-talet



HÄSTFODER I FLYINGE
Hämta foder i Flyingeby då 
det passar dig, även kväl-
lar och helger. På Flyinge 
Gårdshus säljer vi: Morötter, 
Havre, Betfor, Vetekli, Lusern-
pellets och Mustangs upp-
skattade färdigfoder med 
både Müsli och Pellets för 
olika ändamål. 

 LÄS MER PÅ:
www.f ly ingehus.com 
eller ring 0708-640 605 

eller 0708-640 600.

Nya Café Bänken utökar
Vårt café i fd bankhuset kommer 
också att svara för caféverksam-
het vid Flyinge Plantshop. 
 Under helgerna, främst på vå-
ren, brukar det vara kö strax före 
öppningen. Många trädgårdsäga-
re kommer då till Flyinge för att 
handla växter. 
 Nu kan man också sitta ner 
och njuta lite efter att man hand-
lat. Servering av både kaffe med 
tilltugg, kylda drycker, glass samt 
korv för den hungrige.

Flyinge 
Restaurang & Café

LUNCH, MIDDAG, 
CATERING, BAGUETTER

Flyinge Kungsgård
046 52010

Nu bildas ”Lundaland” 
Kommunerna runt Lund deltar i ett 
samarbete för att utveckla lands-
bygden i området. Målet är att med 
bl a EU-medel stärka identiteten 
och höja livskvaliteten på landet. 
Området har fått namnet Lunda-
land. Besök gärna hemsidan: 
www.lundaland.com.

Paket hämtas i Södra Sandby
Från 1 april kan hela Flyingebygden 
hämta sina paket hos ICA Anders-
son i Södra Sandby, som är postom-
bud med öppettider vardagar 8-19 
och lördag 8-15. Posten Företagsser-
vice finns i Dalby på Pumpvägen 3, 
mån-fre 8-10 och 15-18. 

Återvinningsstationen 
i Flyinge
Merab har sökt bygglov vid Stute-
rivägen, för att kunna sätta ut en
återvinningsstation på nytt.
 Stationen har nu varit nedlagd 
i 6 månader.

Fotografi från första hälften av 1900-talet



Flyinge Utveckling, Besöksadress: Holmbyvägen 1, Tel 046 522 20
Email: utveckla@flyinge.nu, Bankgiro: 5592-5754

FLYINGE BIL & TRAKTOR
Försäljning och Service
www.flyingebil.com
Holmbyvägen 18
Tel 046 521 11

Bli medlem i Flyinge 
Utveckling
Vi behöver ditt stöd! 100:- för fa-
milj, 50:- för studerande/enskild. 
Du kan också betala direkt på bank-
giro 5592-5754. Ange namn och 
hur många ni är i familjen. Se mer 
på vår hemsida. 

TANDLÄKARE IGELSTRÖM
Önskar alla patienter i 

Flyingebygden en riktigt 
skön vår

CAFÉ BÄNKEN
Vårt Café och Samlings-
lokal i Flyingebygden.
Boka Er studentbuffé 
– från 98 kr/person.
Cateringverksamheten 
för mindre och större 
sällskap fortsätter.
MINI-LIVS FINNS NUMERA!

Öppet: vardagar 10-18, 
lördag o söndag 10-17
Tel 046 641 50

Flyinge Arbetsgemenskap
Har du intresse av ungdomsprak-
tik, arbetsträning, att starta eget, 
motion på recept eller liknande?      
     Vi vänder oss till dig som bor 
i eller har kopplingar till Flying-
ebygden. Ring Gunnar Petersson 
046-522 20.

Hushållsnära tjänster
Har du behov av hjälp med träd-
gården inför den stundande sä-
songen. Du vet väl att man kan an-
lita sk hushållsnära tjänster. Ring 
046-522 20 för mer info.


