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JULMARKNAD den 4-5 december

Flyingebygdens julmarknad på Flyinge Kungsgård. 
kl 11-18 lördag – söndag. hantverkare, ponnyridning, 
Flyingedagarna med hästshow.

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. 

Flyinge Framtid
Flyinge Framtid har nu börjat 
hitta sina arbetsformer.
Syftet med Flyinge Framtid är 
att bidra till en positiv 
utveckling av Flyingebygden.
En positiv utveckling innebär att 
fler personer väljer att bo och 
verka i Flyingebygden.

Det är viktigt att veta vad vi i 
Flyingebygden tycker och vill.
Därför finns det möjlighet för 
den som vill att fylla i en enkel 
enkät med 4 frågor.
Enkäten finns på hemsidan 
www.flyinge.nu/framtid.

Baserat på idéer som kommit 
fram vid möten, genom enkäten 
samt i samtal har Flyinge 
Framtid initierat tre projekt som 
kommer att presenteras på
Bygderådet den 19 januari.

Vi välkomnar fler till Flyinge 
Framtid; fyll i enkäten, kom på
möten, bli medlem i Flyinge 
Framtid Facebookgrupp!

Midsommar, Gunnar Petersson

Gunnar Petersson

Svenska kyrkan
Du som vill fira jul genom att 
besöka kyrkan i jul. Du hittar 
till dem via www.flyinge.nu.

FLYINGE BIL 
OCH TRAKTOR

Bilförsäljning med garanti
samt bilservice!

www.flyingebil.com

Holmbyvägen 71, 247 97 

Flyinge

Telefon: 046-521 11



Flyingebygden Ridled
Flyinge Utveckling hoppas nu 
under 2011 kunna få igång ett 
projekt kallat Flyingebygden 
Ridled. 
Syftet är att undersöka om det 
skulle gå att bättre förbinda olika 
delar av bygden med ett nät av 
ridleder. Detta för att gagna de 
företag som driver verksamheter 
inom hästnäringen och stärka vår 
bygd som rikskändis för alla 
hästälskare. Anmäl dej till 
Flyingerådet. Anmälan till 
flyinge.utveckling@telia.com

Motionera mera
Genom att vi nu har fått 
gång/rid/cykelväg mellan 
Flyinge och Holmby så har vi 
också fått en en timmes 
promenadslinga genom att ta 
av mot Skatteborg och sedan 
ta grusvägen som går mellan 
Flyinge och Skatteborgsvägen. 
Prova gärna denna inför 
julmaten! Underbar utsikt. 

Boka boende i 
Flyingebygden
Många kommer till vår bygd och 
behöver övernattningsmöjligheter. 
Sedan vandrarhemmet stängdes 
har det blivit ännu svårare att hitta 
en sängplats. Du som erbjuder 
boende eller fundera på att göra 
detta hör av dej så att vi kan 
träffas på Flyingerådet och 
fundera över hur vi kan bli bättre. 
Anmälan till
flyinge.utveckling@telia.com

Sida 2 Sida 3

FLYINGE HEMBAGERI FLYINGE HEMBAGERI 
OCH MINILIVSOCH MINILIVS

önskar nya och gamla kunder

God Jul 
och 

Gott Nytt År!

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

lördag 07:00-15:00
Jul- och nyårsstängt fr. o. m. 

julafton – 2 Januari 2011

Telefon 046-520 35

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  

God Jul och Gott 
Nytt År!

Flyingerådet
Den 19 januari 2011 kl 18.30-
21, sammanträder Flyingerådet
i Aulan Flyinge Kungsgård.
Följande punkter kommer att 
beröras.
- Flyingebygden Ridled
(projekt) 
- "Buss till Lund" presenteras 
- "Boka boende i

Flyingebygden" presenteras
Anmälan sker till
flyinge.utveckling@telia.com

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!
~ * ~

Julklappstips

Presentkort säljes!

Flyingestorkar, Elvira Edenlund

Välkommen till
Restaurang Kungsgården

En unik mötesplats i anrik hästmiljö

Luncher, middagar, lokaluthyrning, konferens 
och guidning. Högtidsdagar, bröllop, 

personalfest, konferenser och julfest hjälper vi 
Dig gärna att arrangera.

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

~~~~

Den 4-5 december har vi Öppet hus och Julshow i 
Stora Ridhuset, www.flyinge.se. Vi arrangerar även 

Loppis de dagarna, ring och boka bord.

~~~~

Välkommen önskar Lisa och 

Stephan med personal

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

Restaurangen@flyinge.se

Tel: 046-52010


