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En glad nyhet om cykelvägen mellan Flyinge- Holmby 
Eslövs kommun räknar med att vägen kan invigas före jul 2009 
om inget oförutsett inträffar. En efterlängtad väg som bygden 
länge har kämpat för att få till!  



TANDLÄKARE IGELSTRÖM
Önskar alla en riktigt 

skön höst!
046-520 32

  FLYINGE BIL OCH TRAKTOR   

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

Björn Leander
23 sept kl 19
Fd Flyingechefen Björn Leander 
håller föredrag om Grönlands-
expeditionen Top of the World. 
Plats: Flyinge församlingshem.

Julmarknad och 
Flyingedagarna
Kommer i år att äga rum den
2:a advent (5-6 december) 
kl 11-17. Det betyder mycket 
folk på Flyinge Kungsgård. 
Välkomna!!

Flyinge Framtid
Flyingebygden är unik. Det har 
funnits hästverksamhet här se-
dan 1000-talet.  Hur skall detta 
kommuniceras och göra att 
Flyingebygden behåller och 
förstärker sin identitet 
samtidigt som vi följer med i 
tiden? Hur skall vi i Flyingebyg-
den agera för att möta den 
utveckling som hela regionen 
står inför?
Busslinjer,  hästföretags by, 
ESS mm Hur kommer bygden 
att formas till 2020? En byg-
deplansgrupp har bildats av 
Flyinge Utveckling, som är 
öppen för boende inom byg-
den. Intresserad? Anmälan via 
Epost till;  orvar@otterstedt.se

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 Badmintonklubb
Vi behöver ungdomstränare 
inför hösten. Det finns också 
plats för fler motionärer. Hör av 
dig till Jan Holmgren 524 54

Flyinge Jobbmodell
Det samarbete kring pratik-
platser för arbetssökande 
som Flyinge Utveckling och 
bygdebolaget har med arbets-
förmedlingen sedan 2007 har 
uppmärksammats på flera 
olika sätt i rikspressen, 
SVT (Aktuellt) samt flera pro-
jekt där modellen skall spridas 
till flera platser i Landet. 



Flyinge Information 
Webbsiten www.flyinge.nu når 
cirka 3000 besökare per månad. 
Har du något att informera om, 
så går det bra att höra av sig till 
webbmaster.

Medlemskap i Flyinge 
Utveckling
Vi behöver ditt stöd.  Medlems-
avgiften är 100:- per familj och 
50:- för enskild till bankgiro  
5592-5754
www.flyinge.nu  
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Restaurang Kungsgården 
Öppet mån - tors  kl. 08.30-15.00, 
fred 8.30 - 14.00 och vid evene-
mang. Dagens lunch serveras 
från kl 11.30. 

MiniLivs på 
Roslövsvägen
Flyinge Hembageris minilivs 
(skafferi) på Roslövsvägen får  
allt fler som handlar här.  Detta 
innebär en viktig service i 
bygden, som vi hoppas alltfler 
skall uppmärksamma.  

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!

Flyinge 
Restaurang & Café

LUNCH, MIDDAG, 
CATERING OCH BAGUETTER

Nu även uteservering! 

Flyinge Kungsgård
046-52010

Flyinge Plantshop 40 år
Detta firas med massor av ak-
tiviteter under hösten. Se det 
aktuella programmet på 
www.flyingeplantshop.se/ 



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

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

FLYINGE 
HEMBAGERI 

OCH MINILIVS 
önskar nya och gamla 

kunder välkomna!

Öppet alla dagar!! 
Telefon 046 -520 35

    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

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

Gårdstånga–Holmby 
Föreläsningsförening -09
- 23 sept -Expedition Top of the 
world Björn Leander, tidigare 
chef på Flyinge Kungsgård
- 07 okt- Etik i vården – när dok-
torn måste välja. Magnus Lind-
roth, docent. Se mer på  
www.flyinge.nu/forlas.html

Cykelvägen Flyinge-
Holmby 
En glad nyhet. Eslövs kommun 
räknar med att vägen kan invigas 
före jul 2009 om inte något oför-
utsett inträffar. En efterlängtad 
väg!

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


