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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.

Midsommar, Gunnar Petersson

Gunnar Petersson

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.

Flyingegården
Flyinge bygdebolag har i april 2011 förvärvat fd
kommunhuset på Roslövsvägen 11. Fastigheten har
döpts till Flyingegården. Uthyrning av kontor och
studentboende samt även till turister eller besökande,
särskilt under sommaren. Du når husmor på
Epost flyingegarden@telia.com
Telefon 076-8366400

FLYINGE HEMBAGERI 
OCH MINILIVS

önskar nya och gamla kunder

Glad sommar!

Öppet måndag till lördag

måndag-fredag 07:00-17:00
lördag 07:00-15:00

Söndag stängt

Telefon 046-520 35

Midsommarfest
Ingen har tagit på sig att göra
detta arrangemang i år.

Biogascoach
Lunds kommun har anställt en
biogascoach, som skall hjälpa
dem som vill komma igång med
biogasproduktion.

Valborgsbålet
Vi tackar Flyinge Scoutkår för
ett väl genomfört arrangemang

Regionen och ESS MAX
IV
Region Skåne och alla skånska
kommuner mfl satsar 47,4
miljoner i ett projekt som skall
stärka möjligheterna att dra nytta
av investeringarna ESS klar 2019
och MAX IV klar 2015. Man har
insett Flyingebygdens strategiska
läge och är intresserade av hur
utvecklingen här kan ta form. I
detta syfte har ett möte ägt rum i
Flyinge församlingshem den 29
april. Se mera på
www.flyinge.nu
Flyinge Utveckling söker
påverka planer och dra nytta av
satsningarna som sker. Du som
är intresserad och vill bidra. Hör
av dej till föreningen.



Sida 3

Flyingestorkar, Elvira Edenlund

Sida 2

Flyinge Utveckling
Nyvalda suppleanter vid årsmötet i 
april på Flyinge Kungsgård är:
Per Brunmark, Gårdstånga
Elvira Edenlund, Roslöv
Epost:  
flyinge-utveckling@telia.com

Naturreservatet
Flyinge Ängar
Arbetet fortskrider och 
skötselplanen går ut på remiss från 
Länsstyrelsen efter sommaren. 

Cykelväg Flyinge - Södra
Sandby
Trafikverket, kommer att göra ett
försök med en så kallad 2+1 väg
under två år.
Ordinarie 6 m vägbana delas i 2
x 1 m cykelbana och en 4 m för
biltrafik. Modellen har hämtats
från Holland och sträckan
Flyinge – Södra Sandby blir ett
av de prov man kommer att
genomföra i Sverige. Flyinge
Utveckling har drivit frågan om
cykelväg sedan 2006 och fått bra
stöd från Lunds kommun.

Arrangemang
Du som är intresserad av att ha
en större personal-, bröllop-,
privatfest inom Flyingebygden.
Kontakta gärna Flyingegården.

Lundaland
Flyinge Kungsgård och Sofiero
Gårdsmuseum medverkade i
Upplev Lundaland sista helgen i
maj.

Acasia Hästgård HB 
annonserar

Ensilage 150 kg balar
350 kr

Transport inom Flyinge 
ordnas

Telefon: 046 521 55

Tandläkare Igelström
046-520 32

Önskar alla patienter i 
Flyingebygden en riktig 

trevlig sommar!

Välkommen till

Restaurang Kungsgården
En unik mötesplats i anrik hästmiljö

LUNCH, KONFERENS, GUIDNING,
BRÖLLOP, HÖGTIDSMIDDAGAR

LOKALER ATT HYRA FÖR STUDENT, 
BRÖLLOP OCH HÖGTIDER.

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

som häckar på taken.

~~~~

Välkomnar Lisa Ornstein och 
Stephan Andersson  med personal

Flyinge Häst & Kultur,
vackert belägen vid Kävlingeån.

restaurangen@flyinge.se

Telefon: 046-52010

Närodlat
Odling eller annan typ av
matprodukter som är avsedd för
försäljning till närområdet. Har
du sådan eller fundera på att
starta. Kontakta Flyinge
Utveckling då vi har flera
kontakter inom området, som
kan vara till nytta.

Lyckad fältvandring
Intresset var stort då
Länsstyrelsen arrangerade
fältvandring på Flyinge Ängar.
Ett femtiotal personer främst
från bygden men också frän
Eslövs och Lunds kommun samt
Flyingeskolan. Insektsforskaren
Mikael Sörensson från Lunds
Universitet visar på vildbinas
bon. Naturvårdsverket köper
marken och naturreservatet
omfattar både de viktiga
södersluttande sandmarkerna och
ända ner till våtmarkerna intill
ån.

Bild från fältvandring, av Gunnar Petersson


