
2003-04-08 
Gunnar Petersson 

 
 

Boken ”Flyingebygden” 
 

 
 
 

∪  
 
Hela Flyingebygden beskrivs. Både från förr, från nutid och tankar om framtiden.  
 
Ett projekt som bidrager till att lära känna sin bygd, medverka i en bok, lära känna flera 
människor, öka närheten till varandra, öka trivseln, öka stoltheten för bygden, flera skall 
besöka de gemensamma platser vi har, öka kompetensen. 
 
Ett bokverk i storleken 220 x 304 mm i tjocka pärmar med färgtryck. Inlaga 400 sidor 
varav 32 sidor i färg.  (inlaga ca 210x 297 = A4) 
 
 
Syfte 
 
Att öka kunskapen om bygden.  Att stärka banden mellan olika generationer.  
Att visa vad som finns inom bygden. Att skapa ett intresse hos många personer för sin 
bygd.  Att ge ”nyinflyttade” en bra informationskälla. Att öka stoltheten. Att bevara 



kunskap från äldre som bott i Flyinge länge. Att skapa ett projekt som bygden kan 
samlas om under längre tid.  
 
 
 
Vilka resurser behövs.  
 
Tryckeri som kan offset trycka ett 400 sidigt verk i svartvit och delvis färg.  
Redigerare, som kan preparera ett tryckfärdigt original i dator.  
Skribenter 
Fotografer 
Intervjua 
Projektledare, som kan svara för bokens innehåll och hålla samman tidplan mm 
Gamla bilder 
Designer som kan göra en snygg layout på omslag och på text i boken  
 
 
 
 
 
Försäljning  
 
Boken beräknas kunna säljas för 495 SEK inkl moms.  Får vi sponsorer  eller många 
förhandsteckningar så kan priset bli lägre. 
Upplaga 1000  exemplar 
 
Försäljning: De ställen som säljer Flyingekortet 
Sponsorer som binder sig för att köpa ett visst antal böcker i förväg.  
Sponsorer som ger kulturstöd.  
Försäljning till de som medverkar med artiklar i boken och deras vänkrets samt studenter 
och gamla Flyingebor  
 
Försäljningen beräknas kunna starta  lagom till julen 2005.  
 
 
Ekonomi.  
 
Ekonomiskt bidrag emottages tacksamt.  
 
Detta kan ske genom  
 
Att förhandsboka ett visst antal böcker  
Att lämna ett bidrag som hjälper oss att kunna hålla det fastställda priset.   
 



 
Övergripande mall  innehåll Boken  ” Om Flyingebygden ”   (version 1)  
 
1-5     Hur boken kom till  
6-12   Innehållsförteckning 
13-14 Förord som speglar från dåtid till framtid 
15-17 Kartor Flyingebygden. Var finns vi 
18-27 Tusen år i bygden från stenåldern, vikingabyn, Absalon, hingstdepån, järnvägen,  
28-29 Flyingebygden ett Öresund i miniatyr 
30-32 Hästarna och storkarna 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
33-53 På Flyinge Kungsgård 
54-57 Den moderna bygden 
58-59  Horisontkontakt 
60-63  Våra mötesplatser 
64-86 Naturen vår stora tillgång, Kävlingeån, Flyinge Ängar, Linnebjer, Kungsparken 
87-105 Hästnäringen  
106-113 Gårdar  – lantbruk 
114- 122 Företag i bygden 
122–124 Hantverkare förr och nu 
125-130  Affärer att handla i, förr och nu 
131-133 Övernatta 
135-136 Bilverkstäder, smedjor, tegelbruk 
137-138 Flyinge Plantshop 
139- 140 Bygdens bank och dess historia 
141-146 Bygdens vägnät 
147-148  Vikingabyn i Gårdstånga 
149-153  Flyinge ängar för och nu 
154-154 Järnvägen genom bygden som fanns förr. Nu nedlagd 
155-158  Gamla berättelser som man minns 
159-159 När kungen kom till Flyinge 
160-161 Våra broar och dess historia   
162-162  Gårdstånga Kyrka 
163-163 Holmby kyrka 
164-170 Kyrkligt liv med traditioner flera artiklar om de två kyrkorna 
171-200 Skolans värld.. Från förr och nu  
201-244  Personer som verkar i bygden inkl idrottsprofiler 
245- 254 Kultur av alla de slag.  
254-296 Alla föreningar från förr och nu presenteras.  
297-307 Turism  
308- 319 Omsorg om gamla och unga.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
320-322  Nybyggnation och utveckling 
323-338  Att göra en bygd 
339-354  Vad är en stark bygd 
355-362 Ett forskningsprojekt kring Flyingebygden 
363-369 Bygden i media år 2002 
370-387 Ett antal personer skildrar en dag man minns under år 2003 
388-388  Flyinge Utveckling 
390-397 Några personer skriver om varför de bor i bygden 
398-398 Källförteckning 



Vad bör komma med.  
 
Alla viktiga mötesplatser, personer som dagligen arbetar och bor här, personer som har levat här, 
förändringar, föreningar, kända personer, byggnader, dåtid, nutid, framtid,  
Kyrkogården berättar, Nyinflyttades förväntningar, Vad är bra resp vad är dåligt med bygden.  
Tankar på utveckling.  Runstenen, vikingabyn, hur såg bygden ut vid 1900-talets början.  Så många 
personer som möjligt bli omnämnda.  
 
Det är viktigt att många personer får möjlighet att medverka på olika sätt.  
 
Med bilder 
Med berättelser 
Med text 
Med kontakter 
 
Det är viktigt att alla de mötesplatser vi har blir synliggjorda.  
 
En stark bygd behöver platser, där man kan träffas för att umgås, arbeta, handla, 
sporta, läsa, äta, lyssna, ha fest eller bara njuta.  
 
Genom att du besöker dessa platser så ofta du kan bidrager du också till att de kan finnas kvar. 
Genom att anlita resurser som finns inom bygden stärker du dessa. 
 
Annedahls Grönsaker 
Bankens uttagsautomat 
Bengtssons Café o Conditori 
Bouleklubben 
Butlerservice Holmby 
Dagis 
Distriktsköterska 
Hemvärnet 
Family Vägresturang 
Friskis & Svettis 
Flyinge Badmintonklubb 
Flyingedagarna  
Flyinge Bibliotek 
Flyinge Bil & Traktor 
Flyinge Föreläsareförening 
Flyinge Församlingshem 
Flyinge Fritidsgård 
Flyinge Hembageri 
Flyinge Julmarknad 
Flyinge Kan 
Flyinge Kungsgård  
Flyinge Körsällskap 
Flyinge Plantshop 
Flyinge Ryttarförening 
Flyinge Scoutkår 
Flyingeskolan 
Flyinge Taxi 
Flyinge Träffpunkten 
Flyinge Utveckling 
Flyinge Värdshus 
Flyinge ängar 
Flyingeskolan 
Föreläsareföreningen 
Färs o Frosta Sparbank 
Galleri Holmby 
Granelundshallen 
Gustafslund 
Gravhögarna  
Gårdstånga Handelsträdgård 

Gårdstånga Livs & Pizzeria 
Gårdstånga Vandrarhem 
Gårdstånga Hemvärnsgård 
GOF 
Granaths Bilskrot 
Kävlingeån 
Ingdesign Hålegården 
Julmarknaden 
Kyrkan Gårdstånga 
Kyrkan Holmby 
Kyrkliga Syföreningen 
Kyrkans barntimmar 
Kävlingeån 
Linnebjer Naturreservat 
Lendelundens Antikhandel 
Loppmarknaden  
Lucia Församlingshemmet 
Matöppet i Flyinge 
Midsommarfesten Gröningen 
Nackdelen  Frisör 
Nationaldagsfirandet 
Pensionärsföreningen 
Posten 
Prillas 
Runstenen 
Röda Korset  
Ryttare & Häst 
S.A.S Jungle Paintball 
Shellmacken 
Sofiero Gård Museum 
Storkprojektet 
Tandläkare i bygden 
Trampen 
Valborgsmässobålet Gårdstånga 
Valbogrsmässobålet Flyinge 
Vandrings och cykelleder 
Webbsiten flyinge.nu 
Webbsiten flyinge.se 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mera Information 
finner du på 
www.flyinge.nu 
 
 
 
 
 
Du som är intresserad av att 
medverka med material hör av 
dej till:  
 
Gunnar Petersson  tfn 526 97 
 
 
Denna skrift är utgiven 
av Flyinge Utveckling 
      Box 5  
      240 32 Flyinge.  


