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Ansvarig utgivare är Flyinge Utveckling. I redaktionen: Gunnar Petersson,
 Leif Larsson, Flyinge och Maria Borginger, Gårdstånga och Anna Östberg, Holmby. 

Upplaga: 800 exemplar. Bygdebladet delas ut till alla hushåll i Flyingebygden 
och distribueras med ideella krafter.

Bygdebladet är en tidning för hela Flyingebygden och öppen för alla föreningar, 
företag och enskilda, som vill annonsera, meddela eller påpeka.

                                   Midsommarfirande i Flyinge

Nu är det dax för årets midsommarfirande på “Gröningen” i Flyinge. För att vi skall få 
till det med dansen träffas alla som kan kl 10.00 på midsommaraftons förmiddag och 
klär midsommarstången. Det är på den stora gräsmattan invid Körsbärsvägen mitt i 
Flyinge, som vanligt. Tag med blommor så vi en vacker midsommarstång. 
Alla barn bjuds på glass. Vi hoppas sedan på stor uppslutning kl.15.00 till dansen. 
Var och en tar med sig fikakorg som avnjutes efter att vi har dansat kring midsom-
marstången. Tillsammans för vi traditionen vidare!
                                                                     Välkomna!



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.
www.flyinge.nu  

    HÄSTFODER I FLYINGE

Hämta foder i Flyingeby då 
det passar dig, även kvällar 
och helger. 
Vi säljer: Morötter, Havre, 
Betfor, och Mustangs fär-
digfoder med både Müsli 
och Pellets. 
www.flyingehus.com
0708-640 605/0

  FLYINGE BIL OCH TRAKTOR   

      Bilförsäljning med garanti    
               samt bilservice! 
           www.flyingebil.com
             Holmbyvägen 18 
                  046-521 11

INBJUDAN 
Alla är välkomna på SPF gemen- 
skapsdag den 12/9  kl 10-13 i 
Flyingeskolan. 
Tema: Bo och Leva. 
Musikunderhållning och 
Kaffeservering! Välkomna!     
SPF Flyingeorten avd 207
www.spfflyingeortenavd207.dinstudio.se

FLYINGE 
HEMBAGERI 

OCH MINILIVS 
önskar nya och gamla 

kunder välkomna!

Öppet alla dagar!! 
Telefon 046 -520 35

Bygdeplan
Bussar, ESS, hästföretagsby m.m. 
Hur kommer bygden att formas 
fram till 2020? En bygdeplansgrupp 
håller på att bildas av Flyinge Ut-
veckling och är öppen för boende 
inom bygden. 
Anmälan till;  orvar@otterstedt.se

Uteservering 
Flyinge Restaurang och Café har 
öppnat uteservering! 
Öppet mån - tors  kl. 08.30-15.00, 
fred 8.30 - 14.00 och vid evenemang.
Dagens lunch serveras från kl 11.30.   



Flyinge Information 
www.flyinge.nu når cirka 3000 be-
sökare varje månad. Har du något 
att informera om går det bra att 
höra av sig. 

Gårdstånga–Holmby 
Föreläsningsförening -09
- 23 sept -Expedition Top of the world 
Björn Leander, tidigare chef på 
Flyinge Kungsgård
- 07 okt- Etik i vården – när doktor
måste välja. Magnus Lindroth, docent  
    Se  resterande föreläsningar på 

    http://www.flyinge.nu/forlas.html

TANDLÄKARE IGELSTRÖM
Önskar alla en riktigt 

härlig sommar!
046-520 32

 

      Helan och Halvans
   Pizzeria, Gatukök och catering
            
  För de 5 första pizzorna på 
  menyn betalar du bara 
               39 kronor!
       
            Sandbyv 1, Getinge         
 tel 046- 13 31 34
 Mån-fre 16- 21  lör- sön 12- 20     

                   Välkomna!

Kyra K Outlet- Företaget har 
köpt fd Flyinge Lanthandel och 
kommer att fortsätta med butiken 
som tidigare.   

Boken om 
Flyingebygden
Är en bra födelse-
dagspresent!  Finns 
hos Flyinge Utveckling, Holmby-
vägen 1, Flyinge; Salong Nack-
delen; Flyinge Biblioteket; Färs 
och Frosta Sparbank eller 
Sparbanken Finn i Södra Sandby. 

Busshållplats vid 
Gårdstångarondellen
blir försenad, säger Vägverket. 
Flera undersökningar  krävs med 
anledning av de remissvar man 
fått in. Flyinge Utvecklings 
remissvar framhåller behovet av 
en pendlingslinje från Harlösa till 
Lund.  

Cykelvägen 
Flyinge-Holmby
Projektet har skjutits på framtiden 
på initiativ av Eslövs kommun. 

Långholmen
Nu är hela huset i centrala Flyinge 
totalrenoverat. Hör av dej till 
0709-562988 om du är intresserad 
av att hyra om något blir ledigt. 



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

ROBINS PIZZA 
OCH GRILL

DAGENS LUNCH 50:- 
inkl 33 cl läsk och sallad

Gäller pizza 1-23, pasta och sallader

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

Holmbyvägen 18
Tel 046-521 03

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Har du också stela leder, spän-
da axlar eller ömma muskler?

KLASSISK SVENSK
MASSAGE ÄR RECEPTET!

Hälsofokus, Marguerite Treijner  
ingår i Treijner Resurs

Diplomerad Massageterapeut
Cert. Massör (av Branschrådet 

Svensk Massage)

Holmbyvägen 60, Flyinge
    Ring för tidsbeställning, 

046-524 70 alt 0730-65 24 70 
Välkomna!

Flyinge 
Restaurang & Café

LUNCH, MIDDAG, 
CATERING OCH BAGUETTER

Nu även uteservering! 

Flyinge Kungsgård
046-52010

Åttafacks tunnor
Hushåll i Flyinge samhälle 
kommer efter sommaren att få 
två soptunnor med sammanlagt 8 
fack för sopsortering.  

Nya postnummer
Postens införande av nya post-
nummer har ställt till problem. 
Det har i vissa fall obefogat lett 
till höjda försäkringspremier.  Vi 
hoppas att detta skall rätta till sig 
efterhand. Anmäl gärna till epost;  
utveckla@flyinge.nu

MiniLivs på Roslövsvägen
Flyinge Hembageri har startat ett 
minilivs inom sin fastighet på 
Roslövsvägen. Detta innebär en 
viktig service för oss i bygden. 
Vi hoppas det skall falla väl ut för 
dem.  


