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Årsmöte Flyinge Utveckling 
Flyinge Utveckling och Flyinge bygdebolag håller årsmöte 
den 15 april 2010 kl 18.30. 
Plats: Aulan Flyinge Kungsgård
Medlemmar och aktieägare hälsas välkomna. Flyinge 
Framtid berättar om sitt arbete.

Vinterdag i Flyinge, Gunnar PeterssonFlyinge 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.

Kultur i Flyingebygden 
Svenska kyrkan har två kyrkor inom bygden samt 

församlingshemmet i Flyinge, som både används som 
gudstjänstlokal och verksamheter för barn och vuxna. 
Kontakta distriktspräst Terese Nohrborg 0730-845920
Kyrkan i Gårdstånga ligger vackert vid Kävlingeån och 
kyrkan i Holmby ligger också på en gammal boplats. 
Båda dessa helgedomar har sedan 1000-talet och säkert 
dessförinnan, varit samlingsplats för bygdens folk. 

Flyinge Kungsgård är K-märkt och byggnader och 
parken står under Länsstyrelsens överinseende. En 
spännande kulturmiljö som är öppet för besökande 
vardagar 9-16. Här finns också restaurang och så alla 
hästar och storkar.

Röda Korset bedriver insamlingsverksamhet  Kontakta 
Margareta Holmgren 046 524 54.

Föreläsningsföreningen arrangerar spännande 
kulturaftnar. Se hemsidan www.flyinge.nu/forlas.html.

Bygdens biblioteket finns på Flyingeskolan. 

Hälsofokus, Marguerite Treijner ingår i TreijnerResurs

Klassisk svensk massage
Ökar både ditt välbefinnande och 

blodcirkulationen i musklerna, samt gör dina 
spända muskler mjuka och elastiska.

Ring för tidsbeställning 
0730-65 24 70, 046-524 70

Marguerite Treijner
Certifierad massör

(av Branschrådet Svensk massage)
Mottagning: Holmbyvägen 60, Flyinge

www.treijner.se

Välkommen!



Medlemskap i Flyinge 
Utveckling
Vi behöver ditt stöd så vi kan 
fortsätta driva verksamhet för 
bygdens bästa. 100:- för familj, 
50:- för studerande/ enskild. Du 
kan betala direkt på bankgiro 
5592-5754. 

Skyltning till Flyinge
Vägverket har lovat att 
förbättra skyltningen till 
Flyinge längs med vägg E22. 
Detta kommer att ske i 
samband med förlängningen 
av motorvägen mot Hurva. 

Flyinge 
Badmintonklubb
Kom och pröva på 
badminton. Det finns plats 
för flera motionärer. Hör av 
dej till Jan Holmgren 524 54

Årsmöte 
Flyinge Vägförening
Flyinge Vägförening håller 
årsmöte den 14 april kl 19.00
Plats: Flyinge Utvecklings 
lokal Holmbyvägen 1.
Fastighetsägare inom 
Flyinge samhälle hälsas 
välkomna. 

Rekrytering
Ny vd på Flyinge Kungsgård 
rekryteras med sikte på att 
denne kan vara på plats efter 
sommaren 

Cykelvägen Flyinge-
Holmby
Bygget av cykelvägen pågår. 
Bygden och sakägarna har 
framfört det olämpliga i 
guppen på väg 104. 
Vägverket har beslutat att 
sänka dessa till hälften, så
snart tjälen släpper och 
vägen kan färdigställas.  
Flyinge Vägförening har 
beslutat om en tillfällig 
stängning av Blomstervägen
och Körsbärsvägen vid utfart
Plantskolevägen, i syfte att 
förhindra onödig 
genomfartstrafik. Tänk på att 
många barn rör sig på
vägarna inom samhället.

Flyinge Utveckling
Är en ideell förening – en 
öppen arena för alla som har 
idéer och vill utveckla 
bygden. Ta en kontakt  046-
522 20. 

Flyinge Framtid
Bygden står inför nya 
utmaningar, genom sitt goda 
läge nära Lund. Ett Lund 
som med MAX IV och ESS 
kommer att expandera i 
riktning mot vår bygd. 
Flyinge Framtid är en grupp 
som arbetar med vår 
bygdeplan. 
Gruppen kommer att berätta 
mera i samband med Flyinge 
Utvecklings årsmöte den 
15/4. 
Se mer information på
www.flyinge.nu/framtid.
Vill du vara med och 
påverka. Anmälan till 
gruppens ledare epost 
orvar@otterstedt.se.

Sida 2 Sida 3

FLYINGE HEMBAGERI FLYINGE HEMBAGERI 
OCH MINILIVSOCH MINILIVS

önskar nya och gamla kunder väl komna!

Tänk på att du kan köpa 
STUDENTTÅRTAN 

här!!

Öppet måndag till lördag

Telefon 046-520 35

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!

Välkommen till

Restaurang Kungsgården
En unik mötesplats i anrik hästmiljö

LUNCH, KONFERENS, GUIDNING, 
BRÖLLOP, HÖGTIDSMIDDAG, 

MATLAGNINGSKURS, 
VINPROVNING OCH TEMAKVÄLL

Välkomnar Lisa Ornstein och 
Stephan Andersson med personal

Telefon: 046-52010

FLYINGE BIL 
OCH TRAKTOR
Bilförsäljning med garanti

samt bilservice!
www.flyingebil.com

Holmbyvägen 71, 247 97 Flyinge

Telefon: 046-521 11


