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Ny Bed & Breakfast i Roslöv
Fredrik Persson och Per-Magnus 
Espgård etablerar Roslövs Hästgård 
med Bed & Breakfast. Sex rum, 
både enkel och dubbelrum med 
gemensamt kök och två badrum 
varav det ena är utrustat med jacuz-
zibad. På gården finns även ett antal 
hästboxar till uthyrning. 
Tel 0708 620 642. 
    Ett välkommet komplement 
till Flyingebygdens övriga över-
nattningsmöjligheter: Gårdstånga 
Vandrarhem 046-520 87, Flyinge 
Kungsgård 046-649 00 och Gustafs-
lund 046-52091.

Ett år till med Bygdebladet
Då responsen varit så positiv fort-
sätter vi att producera Bygdebladet 
ett år till. Kom ihåg att bli medlem 
i Flyinge Utveckling, då stöder du 
bland annat produktionen av Bygde-
bladet. Vill du hjälpa till? Hör av dig 
till Gunnar Petersson 046-522 20.

Ansvarig utgivare är Flyinge Utveckling. I redaktionen: Gunnar Petersson,
 Leif Larsson, Flyinge och Maria Borginger, Gårdstånga och Anna Östberg, Holmby. 

Upplaga: 800 exemplar. Bygdebladet delas ut till alla hushåll i Flyingebygden 
och distribueras med ideella krafter.

Julmarknad 2:a advent
Årets Julmarknad slår upp dörrarna 
den 8 och 9 december, mellan kl. 
11.00 och 17.00, i Gråstenslängorna 
på Flyinge Kungsgård. Kom och se 
hantverk från ett 30-tal utställare, 
drick en kopp julkaffe och ät goda 
bakverk från Flyinge Hembageri.      
     Passa även på att titta på hopp-
tävlingarna som samtidigt hålls i 
Stora Ridhuset. 

Bygdebladet är en tidning för hela Flyingebygden och öppen för alla föreningar, 
företag och enskilda, som vill annonsera, meddela eller påpeka.



Motionslokal
Du som har behov av specialträ-
ning med motionsredskap. Vi har 
en sådan väl fungerande lokal i 
Flyinge Idrottshall. Hör av dig till 
Jan Holmgren 046-524 54.

www.flyinge.nu
Du kan ha denna sida som start-
sida i din webbläsare. Då får du 
nyheter nästan varje dag.Webbsiten 
innehåller massor av informa-
tion och nästan tusen bilder från 
bygden. En bild säger mer än tusen 
ord, så det blir mycket. Webbsiten 
startade redan år 2000.

Nyinflyttade välkomnas
Vi vill hälsa alla nyinflyttade tll 
Flyingbygden hjärtligt välkomna 
och hoppas att ni kommer att trivas. 
Vill ni lära känna bygden bättre, 
passa på att köpa boken ”Flyinge-
bygden - från förr till framtid”.

30-skyltar Flyinge
Vägverket har satt upp 30-skyltar 
mellan Solstickevägen och Johan-
nesberg. De kommer att sitta uppe 
tills betessäsongen är över, någon-
gång i slutet av januari.

CAFÉ BÄNKEN
Vårt Café mitt i bygden i 
Flyinge. Nu dukar vi upp 
med jultallrikar, julbuffé och 
jullandgångar, förutom vårt 
vanliga sortiment. Catering 
eller buffé hos oss för större 
sällskap. Öppet: vardagar 
10-18, lördag och söndag 10-17. 
Tel 046-641 50 

FLYINGE HEMBAGERI 
Det börjar bli dags att 
beställa våra goda julkakor. 
Öppet: Vardagar 7-16 Lördag 
7-12 Söndag 8-11. Vi har 
stängt fr o m 25/12 t o m 
trettonhelgen, men tar emot 
beställning av tårtor. 
Tel 046-520 35.
God Jul och Gott Nytt År.

Körsång
Svenska Kyrkan har körsång i Fly-
inge Församlingshem. Barnkör torsd. 
16.00 och vuxenkör torsd. 19.00. Kör-
erna medverkar vid olika tillfällen vid 
sammankomster i församlingshem-
met och i kyrkorna. SÅNGTRÄFFEN 
är öppen verksamhet för alla som vill 
ha en stunds gemenskap med sång 
och musik. Kaffe serveras till själv-
kostnadspris. Varje tisdag 15-16.30. 
Kontakta Inger Brorsson 046-52596

Tipsrundan
Nu tar vi ett vinteruppehåll och är 
tillbaka i mars. 



Tyck till om Bygdebladet
Har du synpunkter på tidningen 
går det bra att tycka till. 
http://flyingebladet.blogg.se

Hushållsnära tjänster
Har du behov av att få hjälp där 
hemma. Från 1/7 2007 kan man 
få  50% av kostnaden av staten  
om man uppvisar faktura. Flyinge 
Bygdebolag utför sådana tjänster. 
Ring Gunnar Petersson 046-522 20

Julen i våra kyrkor
24 december, 11.00 Julbön
 Holmby kyrka
25 december, 07.00 Julotta
 Gårdstånga kyrka
26 december, 16.00 Gudstjänst
 Flyinge Församlingshem
1 januari, 16.00 Högmässa
 Gårdstånga kyrka
6 januari, 16.00 Musikgudstjänst
 Holmby kyrka

Boken om Flyingebygden
”Flyingebygden - från förr till 
framtid”  –  ett praktverk på 500 
sidor. Pris 500:-. Den perfekta 
presenten till alla du känner med 
koppling till bygden. Köp den så 
stödjer du också föreningen Fly-
inge Utveckling. 
      Flyingeboken säljs på följande 
ställen: Matöppet i Flyinge, Ryt-
tare o Häst Flyinge Kungsgård, 
Sofiero Gårdsmuseum, Sparbanken 
Finn i Södra Sandby, Sparbanken 
Färs o Frosta i Löberöd, Södra 
Sandby, Lund, Sjöbo och Eslöv. 
Galleri Holmby och Gårdstånga 
Vandrarhem.

Flyinge Arbetsgemenskap
Har du intresse av ungdomsprak-
tik, arbetsträning, att starta eget, 
motion på recept eller liknande?      
     Vi vänder oss till dig som bor 
i eller har kopplingar till Flying-
ebygden. Ring Gunnar Petersson 
046-522 20.

ROBINS PIZZA OCH GRILL 
med stort utbud av pizzor, 
grillrätter och sallader. 
Måndag-fredag 11.30 - 21.00 
Lördag-söndag 14.00 - 21.00
Holmbyvägen 18 
Tel 046-521 03



Bli medlem i
Flyinge Utveckling
Vi behöver ditt stöd!. Du vet väl 
om att ditt medlemskort i Flyinge 
Utveckling ger dig fina rabatter 
hos våra lokala handlare och fö-
retag. Se mer på vår hemsida. Lös 
Flyingekortet i affären Matöppet, 
100:- för familj 50:- för stude-
rande/enskild. Du kan också betala 
direkt på bankgiro 5592-5754.      
     Ange namn och hur många ni 
är i familjen.  

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

Återvinningsstationen i 
Flyinge
Stationen i Flyinge är borttagen !! 
Alla i Flyinge med omnejd hänvisas 
nu till stationen i Gårdstånga vid 
Anna Brahes väg. 
    Kommunen har sålt marken där 
stationen stod tidigare, vilket har 
medfört att man söker efter ny plats.       
     Har du förslag på lämplig plats 
för stationen i Flyinge, maila ditt 
förslag till: utveckla@flyinge.nu 
så publicerar vi inlägget på vår 
hemsida. 

Annonsera i Bygdebladet
Nästa nummer kommer till våren.       
Beställ annons på telefon: 
046-522 20 eller via e-post: 
utveckla@flyinge.nu. 
     Våra annonser kostar 800:- inkl 
moms för 4 nummer eller 200.- 
för ett nummer.

FLYINGE BIL & TRAKTOR
Försäljning och Service
www.flyingebil.com
Holmbyvägen 18
Tel 046 521 11

TANDLÄKARE IGELSTRÖM
önskar alla kunder i 

Flyingebygden en riktigt 
God Jul 

och 
ett Gott Nytt År.


