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Asfaltering av centrum i Flyinge 
Svevia har lagt ny beläggning i centrum av Flyinge. Snart 
börjar betkampanjen men allt blir klart före dess. Vi hoppas 
nu fartsänkning till 30 km/timme, smalare väg, ny fin asfalt 
något skall minska olägenheten med de många lastbilarna.

Välkommen till
Restaurang Kungsgården

En unik mötesplats i anrik hästmiljö

LUNCH, KONFERENS, GUIDNING,
BRÖLLOP, HÖGTIDSMIDDAG, 

MATLAGNINGSKURS, 
VINPROVNING OCH TEMAKVÄLL

Platsen har en speciell atmosfär med dess vackra 
byggnader och inte minst alla graciösa storkar

som häckar på taken.
~~~~

LOPPIS!
4-5 december, under Flyingedagarna

Ring för att boka plats!
~~~~

Välkomnar Lisa Ornstein och 
Stephan Andersson  med personal

Flyinge Kungsgård, Sveriges Häst & Kulturcentrum,
vackert belägen vid Kävlingeån.

Restaurang@flyinge.se

Tel: 046-52010

Medlemskap i Flyinge 
Utveckling
Vi behöver ditt stöd. 100:- per 
familj och 50:- för enskild till 
bankgiro  5592-5754
Så vi kan fortsätta driva 
verksamhet för bygdens bästa.

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

Bibliotekets
öppettider är 
Måndagar 15-19
Onsdagar 15-19
Torsdagar 10-12 

Mindre lokal
Ledig. Lämplig för lager eller 
liknande. Kontakta:
bllarsson@telia.com 

Flyinge Badmintonklubb
Spel för vuxna: 
Måndagar 20:00-22:00
Torsdagar  20:00-22:00 
Ungdomsträning: 
Onsdagar från 17:00 

Midsommar, Gunnar Petersson

Gunnar Petersson



Fördjupad översiktsplan
Eslövs kommun arbetar med en 
fördjupad översiktsplan för
Gårdstånga, Getinge och 
Flyinge. Flyinge Utveckling har 
lämnat synpunkter. Planen är 
föranledd av den stora 
forskningsanläggningen ESS 
som kommer att byggas mellan 
Lund och Odarslöv. Kommunen 
bedömer att det blir ett ökat 
intresse att bosätta sig inom 
Flyingebygden. 

Boken om 
Flyingebygden
Kan köpas hos Salong 
Nackdelen, Tunavägen i 
Flyinge eller någon av 
bankerna i Södra Sandby. 
Stöd föreningen genom att ge 
bort boken i present till någon 
som fyller år. 

Julmarknad 
Det är dags att anmäla intresse 
om man vill medverka som 
utställare på Flyinges 
julmarknad. Kontakta Ann-Sofi 
Wintzell 046-524 33. 

Allmänna 
kommunikationer till 
Lund
Det är den fråga som rankas 
högst säger Flyinge Framtid. 
Gruppen håller på med en 
undersökning kring vad de 
boende i bygden önskar sig allra 
mest.  En snabb direkt 
bussförbindelse och gärna 
spårbundet på sikt som innebär 
ett alternativ till att  köra egen 
bil. 

Sida 2 Sida 3

Hälsofokus, Marguerite Treijner ingår i Treijner Resurs

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!
FLYINGE HEMBAGERI FLYINGE HEMBAGERI 

OCH MINILIVSOCH MINILIVS
önskar nya och gamla kunder

Välkomna!

Öppet måndag till lördag
måndag-fredag 07:00-18:00

lördag 07:00-15:00

Telefon 046-520 35

FLYINGE BIL 
OCH TRAKTOR

Bilförsäljning med garanti
samt bilservice!

www.flyingebil.com

Holmbyvägen 71, 247 97 Flyinge

Telefon: 046-521 11

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.

Tandläkare Igelström
046-520 32

Önskar alla patienter i 
Flyingebygden en riktig 

trevlig höst!

Läkare i Flyinge
Försöket med läkare på
Brahehälsans mottagningen i 
Flyingeskolan har blivit mycket 
uppskattat.
Måndagar och onsdagar finns 
läkare på plats. 

Rabattkupong

15 % rabatt på valfri 
behandling under 

perioden 
25 okt-19 nov

Klipp ut och ta med kupongen vid besöket!

Hösterbjudande 
~ * ~

Flyingestorkar, Elvira Edenlund


