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Glad midsommar !
Midsommarfirande på Gröningen i Flyinge 

(Körsbärsvägen/Äppelvägen) på midsommarafton kl 15.00. 
Kom helst kl 10.00 och hjälp till att klä stången. 

Fotograf  Jan-Olof Nordbeck



Återvinningsstationen i Flyinge
Vi har ännu inget hört om station 
för återvinning av hushållssopor. 
De som bor i Flyinge får åka till 
Södra Sandby eller Gårdstånga för 
att lämna sina kartonger, tidningar 
och glas. 
 Det är nu snart ett år sedan 
kommunen la ner återvinningssta-
tionen på Roslövsvägen. 

Aktionsgrupp för 
säkrare häststråk
Mängder med skrivelser har skickats till kom-
mun och Vägverket, där vi vädjat om säkrare 
stråk för hästar inom Flyingebygden och då 
särskilt i närområdet kring Kungsgården. 
Ständigt sker incidenter och trafikolyckor, där 
bilar och hästar kommer för nära varandra. Nu bildas en  aktionsgrupp 
under Flyinge Utveckling, för att trycka på allt vad det går. 

Flyinge 
Restaurang & Café

LUNCH, MIDDAG, 
CATERING, BAGUETTER

Flyinge Kungsgård
046-52010

ROBINS PIZZA 
OCH GRILL
ÖNSKAR ALLA EN 
TREVLIG SOMMAR

ÖPPET: 
Måndag–fredag 11.30-21.00
Lördag–söndag 14.00-21.00

Holmbyvägen 18
Tel 046-521 03

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA



FLYINGE 
HEMBAGERI 

N Y H E T !  
UTESERVERING 

PÅ VÅR BAKGÅRD. 
Måndag - Fredag 7-16. 

Lördag 7-12. 
Vid fint väder, 

längre öppettider.
Semesterstängt 
17/7 tom 27/7.

Telefon 046-520 35

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.

Flyinge Vägförening 
meddelar 
Kommunen för samtal med vägför-
eningarna om att dessa även övertar 
skötseln av grönområdena i de orter 
som har vägföreningar. Man kom-
mer i så fall att kompensera för detta 
genom ett särskilt bidrag. Ännu är 
inget bestämt

Flyinge Utveckling 
Bygdebolaget bjuder in till visning 
av Långholmen onsdagen den 27 
augusti klockan 19.00 Alla intresse-
rade välkomnas till Roslövsvägen 3. 

Ny pizzeria i Getinge
Julias Pizzeria har öppnat i gamla 
affären i Getinge med adress Sand-
byvägen 1. Man har generösa öppet-
tider och goda pizzor. 

Gång och cykelväg 
Flyinge-Holmby
Hösten 2009 planeras att bygga 
gång och cykelväg mellan Flyinge 
och Holmby på den norra sidan 
av väg 104. Ett länge efterlängtat 
projekt som nu blir av.

Hippodeon Flyinge
ATG Hästklinikerna kommer att flyt-
ta in i en företagsby Hippodeon Fly-
inge, som planeras på Gårdalas mark 
mittemot vattenverket i Flyinge. Byg-
get beräknas stå klart hösten 2009. 
 



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 sommar.

CAFÉ BÄNKEN
Vårt Café och Samlings-
lokal i Flyingebygden.
Cateringverksamheten 
för mindre och större 
sällskap fortsätter.
MINI-LIVS FINNS NUMERA!

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

NYHET!  Utlämmning av 
schenkerpaket.

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 Flyinge-
bygden. 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.


