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Om Flyingebygden
Bygden ligger i sydvästra Skåne inom kommunerna Lund och Eslöv och består 
av ett 45 km² (4500 ha) stort område. Platsen är strategiskt placerad i Skåne, ca 
3,5 mil norrut från Malmö med goda kommunikationsmöjligheter via E22 både till 
Köpenhamn och Europa söderut, som till Sverige norrut och till övriga Skåne. 

Namnet Flyinge kommer från “flik” som härrör från alla de korvsjöar utmed Käv-
lingeån som uppträdde i landskapet här. Fliqinge, Fliinge och Fligende blev sedan 
Flyinge. Själva begreppet och omfattningen av Flyingebygden myntades i samband 
med bildandet av den lokala utvecklingsföreningen Flyinge Utveckling 2002, för att 
stärka den gemensamma identiteten och sammanhållningen i området. Flyinge-
bygden innehåller ett par tätorter, flera mindre byar och landsbygd. Bygden tillhör 
både Eslöv och Lunds kommuner; söder om ån tillhör Lunds kommun (och en min-
dre del Eslövs kommun) medan norr om ån tillhör Eslövs kommun. 

En bygd utgörs av ett geografiskt område som har en naturlig samhörighet. Oftast 
är det gränser, som kommer från de gamla häraderna, socknen eller mer moderna 
gränser av postnummerområden, kommungränser eller liknande. Alla inom områ-
det har fasta telefonnummer inom Lunds riktnummerområde (046) och de flesta 
har postadress Flyinge. Tätorter och byar är Gårdstånga och Getinge i väster och 
Holmby i öster, samt Flyinge, Flyinge Kungsgård och Flyingeby i centrum.

Bakgrund
Flyingebygden har alla förutsättningar för att vara en levande och vital bygd på 
många sätt; utmärkt pendlingsläge till Lund och Malmö, vacker och omväxlande 
natur, hyfsade bostadspriser och med en socioekonomiskt stark befolkning. Men 
samtidigt är det kanske dessa faktorer som gör bygden till den sovstad som det i 
mångt och mycket är idag. Vi har det ganska bra i det stora hela, de flesta verkar 
nöjda och det finns egentligen inga större problem som kan mobilisera engage-
mang och utifrån det skapa en starkare gemenskap. Men kan man tänka sig 
andra vägar till att uppnå detta? Vad har vi för potentialer för att bli en ännu bättre 
bygd att bo i?

Ett sätt är att belysa vad bygden har, istället för att fokusera på det som saknas.
Här kan en Lokalekonomisk analys (LEA) vara ett sätt. Analysen synliggör våra 
resurser och vad de används till med hjälp av statistik från SCB. Analysen bör 
sen resultera i en lokal handlingsplan hur man jobbar vidare med sina potentialer. 
En LEA kan bli ett verktyg som visar hur medvetna val av den lokala befolknin-
gen, kan skapa lokal tillväxt och kanske sysselsättning i den egna bygden.

Under våren 2018 påbörjades ett antal LEA-processer runt om i Skåne, under 
ledning av Centrum för Publikt entreprenörskap och Coompanion Skåne, inom 
projektet Social Innovation Skåne. Flyingebygden fick då möjlighet att vara en 
av dessa piloter och denna analys har tagits fram av Flyinge Utveckling under 
våren-sommaren 2018. Mycket av analysen baserar sig på kvalificerade anta-
ganden, då statistikunderlaget inte är komplett och den får framförallt ses som ett 
diskussionsunderlag inför framtiden.

Flyingebygdens utbredning i mörkare grönt



Bygdens historia
Området har en lång historia och har varit bebodd sen stenåldern. Kävlingeån skär 
rakt genom bygden och var en gång en naturlig försvarslinje. Den allra första befolk-
ningen använde ån som vattenväg och bosatte sig på båda sidor om denna. Från 
bronsåldern finns gravhögar i området. Framförallt Gårdstånga var en strategiskt 
viktig plats där bebyggelse har funnits sedan 900-talet och slaget vid Gårdstånga 
1025 mellan Danmark, Norge och Sverige nämns på Forshedastenen i Småland. 

Flyinge är välkänt främst tack vare Flyinge Kungsgård som etablerades redan på 
1100-talet. Biskopen Absalon i Lund hade anlagt en befäst gård här, där Kävlingeån 
innebar ett naturligt skydd mot norr. Kungsgården tillhörde sen under medeltiden 
ärkebiskoparna i Lund. Det fanns även en kyrka på platsen och på Historiska 
museet i Lund finns ett unikt altarkors från 1100-talet som är funnet på Flyinge. Vid 
reformationen drogs gården in till danska kronan, och blev senare enskild egendom. 
När svenskarna tog över Skåne 1658 så blev gården ett svenskt stuteri, år 1661. 
Under Karl XI:s tid slogs Flyinge och Dalby kungsgårdar samman.  

Ån har alltid fungerat som adminstrativ gräns, t ex för häraderna, med Torna i söder 
och Frosta i norr. Här fanns ursprungligen tre socknar; Holmby och Gårdstånga i 
norr och Södra Sandby i söder. Bygden bestod länge av mindre s k landskommuner; 
Skarhult, Södra Sandby, Gårdstånga och Holmby. I samband med de båda kom-
munreformerna 1952 och 1971 delades bygden upp i de två större kommunerna. 
Väg 104 som går utmed åns norra sida och förbinder byarna har lång historisk plat-
skontinuitet. Järnvägen som fanns mellan 1905-1954 drogs utmed samma sträckn-
ing, man kan fortfarande följa dess spår i landskapet, den har delvis blivit cykelväg 
och stationshusen finns kvar. I o m järnvägen fick Östra Gårdstånga en station som 
kallades Flyinge och runt denna skedde en stark expansion och en bro byggdes 
över Kävlingeån till Flyinge Kungsgård.

Fornlämningar i bygden, utdrag från Riksantikvarieämbetets websida Fornsök

Gårdstångastenen nr 1, 
i Flyinge

Fynd från utgrävningar i Gårdstånga; 
förgyllt bronssmycke och pilspets av 
järn. Ur boken “Gårdstånga Boplats- 
och bebyggelselämningar från 
stenålder till nyare tid”

Flyinge Kungsgård på bild från 1680Gravhög i Gårdstånga

Gamla kartor, uppifrån: Västra Gårdstånga 
1763, Holmby 1772 och nederst häradsekono-
miska kartan 1905



Det finns en del kulturhistoriskt intressant bebyggelse, varav Gårdstånga kyrka byggd 
under 1100-1200-talet, Gårdstånga f d Vandrarhem från 1619 (byggd som Sveriges 
första ålderdomshem) och Flyinge Kungsgårds anläggning med byggnader från 
1700- och 1800-talen, hör till några av de mest sevärda. 

Bygdens natur- och kulturresurser 
Flyingebygden ligger i Kävlingeåns dalgång med ån som blått nav. I Gårdstånga i 
väster består landskapet av storskalig jordbruksmark med traditionell växtodling. 
Ju längre österut man kommer dessto mer luckras landskapet upp med inslag av 
betesmark och ängar och utmed ån finns en del våtmarker. Enda större “skogsom-
rådet” är naturreservatet Linnebjer, som från början var slåtteräng, men som växte 
igen när det moderna jordbruket tog över. I övrigt finns lite dungar av framförallt tall. 
Kungsgårdens park som anlades på 1830-talet bildar en grön oas i området. Den 
är utförd som en landskapspark med slingrande gångar, kanaler, teater, labyrint och 
minnesstenar men har under årens lopp vuxit igen och blivit mer natur- än kultur-
präglad.

Området ligger ena änden av den s k Vombsjösänkan som har stora naturvärden 
med bl a Klingavälsån, Krankesjön, Revingefältet och Vombs fure. Kävlingeån klas-
sas som regionalt särskilt värdefull och som, med biflöden, fortfarande svämmar över 
vilket ger värdefulla rastplatser för fågellivet under höst och vår. Förr var de fuktiga 
ängsmarkerna som regelbundet översvämmades viktiga för höproduktionen. Käv-
lingeån är också riksintresse för friluftsliv och intill Flyinge, ligger naturreservatet och 
Natura 2000-området Flyinge ängar. I västra delen ansluter ett riksintresseområde 
för kulturmiljövården (M80) som ska skydda det flacka slotts- och odlingslandskapet 
kring Kävlingeån.

Karta över Vombsjösänkan, ur Det Skånska Landsbygdsprogrammet

Riksintresse kulturmiljö



Riksintresse natur- och friluftsliv



Bygdens ekonomiska resurser
Invånare och inkomst
Idag (2017) består bygden av 2190 invånare, med långsam befolkningsökning och 
med en medelålder på 38,1 år. Till detta ska läggas de ca 200 studenter som är 
kopplade till utbildningarna på Flyinge Kungsgård och som till stor del bor i bygden 
under sin utbildning. De som flyttar in är mest barnfamiljer (barn mellan 0-16 år samt 
vuxna mellan 25-44) och utflyttarna är ungdomar mellan 17-25, samt personer över 
45. Förklaringen är väl främst att bebyggelsen består till 75 % av småhus anpassade 
för barnfamiljer och att service och fritidsutbudet är mycket begränsat, vilket kräver 
tillgång till bil. Bygden är välmående med en medelinkomst på 303 tkr. I Eslövs kom-
mun ligger den på 280 tkr och i Lunds kommun på 296 tkr. 

Företag och näringsliv
Det finns 220 registrerade arbetsställen, varav majoriteten är enmansföretag. De 
största arbetsplatserna, utifrån antalet anställda, är Flyinge AB, Eslövs kommun, 
Flyinge Plantshop, Flyinge taxi och Swehatch AB. Det finns en hel del företag med 
koppling till hästnäringen, men även många små tjänsteföretag (hantverks- och kon-
sultverksamhet mm) och företag med koppling till transport och bilar. Besöksnärin-
gen vid Kungsgårdens evenemang är betydande, då man under ett år har ca 90 
evenemangsdagar med upp till 10 000 besökare. I bygden har vi också ett spirande 
näringsliv som kretsar kring mat och dryck; mikrobryggeri, vingård, grönsaks- och 
spannmålsodling, samt café/restauranger. Dessutom en orgelbyggare! 



Service
I bygden finns idag offentlig service i form av F-6 skola, förskolor, bibliotek, idrottplats/
idrotthall, distriktsveterinär och distriktssköterska/BVC. På Kungsgården bedrivs 
gymnasie- och högskoleutbildning Vidare finns privata tandläkare, en frisör, kyrka/
församlingshem och bensin/drivmedel. Kollektivtrafik finns i form av 4 busslinjer som 
servar bygden; 157, 175 och SkE 1 och 2. De lokala vägföreningarna sköter gatorna 
i Flyinge och Gårdstånga/Getinge. Bygden saknar däremot sen 10 år tillbaka både 
livsmedelsaffär och post/bankmöjligheter (uttagsautomat), vilket finns i närliggande 
Södra Sandby. 

Förenings- och kulturliv
Bygden har ett vitalt föreningsliv med bl a idrottsföreningar (fotboll, badminton mm), 
pensionärsförening, föreläsningsförening, scoutförening, lokal utvecklingsförening/
byalag och ett antal föreningar knutna till ridsporten.Totalt finns ett 20-tal verksamma 
föreningar i bygden och det sammalagda värdet av de ideella timmarna som läggs 
ner på verksamheterna beräknas uppgå till många miljoner - inte minst det volon-
tärarbete som läggs ner på de olika evenemangen på Kungsgården. 

Enligt mäklaren kan man med Lund som nav, 
göra cirklar med 5 km:s radier mot öster, där 
varje radie representerar en 10% minskning 
av priset. Vill man jämföra ska man i så fall 
göra det med jämförbara hus t ex 1,5 plans 
70-talsvilla som finns överallt, eller Älvsbyhus 

från 1990-2000-talet. 

Pendling
Av de totalt 1136 förvärvsarbetande i bygden arbetar endast 17% i bygden och resten 
pendlar ut. Enligt en resvaneundersökning som gjordes 2013, sker pendlingen till 
79% med bil och resterande med buss (eller cykel) varav av de som förvärvsarbetar 
använder 90% bilen. I o m öppningen av nya hållplatsen i Gårdstånga 2015, så har 
nog siffrorna ändrats något till förmån för kollektivtrafikåkandet, men i stora drag så 
gäller fortfarande att majoriteten använder bilen.

Fastighetsvärden
Fastighetsvärden är också intressanta att lyfta i en bygd eftersom de ger en indika-
tion på hur resursstarkt området är. Fastighetstaxeringssystemet är dock föråldrat 
och de flesta fastigheterna är dessutom undertaxerade på landsbygden. Enligt 
fastighetsmäklare verksam i trakten är läget det viktigaste för en fastighets värde. 
Sen är närhet till en livsmedelsbutik (inom cykel-gångavstånd) samt tillgång till 
kollektivtrafik viktigt. Även att det är en aktiv bygd med föreningar och lokala aktivi-
teter är bra och inte finns för många tomma hus som står och förfaller, det drar ner 
den allmänna prisbilden. Tillgång till skolor påverkar förvånansvärt nog inte värdet så 
mycket.
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Hästanknutna verksamheter
1. Flyinge AB
2. Gustaflunds gård
3. Equine Swede horse
4. Hadelöv häst HB
5. Stenshills stables
6. Flyingehus AB
7. Videquus
8. OJ Sporthorses
9. Ryttare och häst
10. MiNo Ridbanor & Stängsel
11. LRF Konsult 
12. Torstenssons 
13. SWB/ ASVH Service AB
14. Flyinge Hovslageri
15. Tims sadelmakeri
16. Flyinge Ridskola
17. Evidensia hästklinik
18. Färs och Frosta Seminstation
19. Steffans Hovslageri

= Verksamheter

= Hästanknutna verksamheter

= Ridhus

= Service

= Busshållplats

= Lekplats
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Flyingebygden

Verksamheter
1. Flyinge Plantshop
2. PAX Brygghus
3. Flyinge Bil AB
4. Robins Pizzeria
5. Café Smedjan
6. Restaurang Kungsgården
7. Gastro gaspari
8. Gaspari Lodge
9. Sweehatch
10. Granaths bilskrot
11. Flyinge Maskin AB
12. Flyinge Taxi
13. Ull och Lin
14. Kreativa Blomster
15. Flyinge Vingård
16. AN Auto Center bilverkstad
17. Gårdstånga vägkrog
18. Lendelundens Antik och Byggnadsvård
19. El-basen i skåne AB
20. Dalby Granar
21. Flyinge Gårdsbutik
22. Jerker Palm Maskin
23. Sofiero Gårdsmuseum
24. Björkelunds Logi och Trädgård (Flyinge 

Mosse utanför kartan)

Service 
1. Skola 0-6 
2. Förskola
3. Bibliotek
4. Idrottshall
5. Distriktssköterska/BVC
6. Idrottsplats
7. Kyrka/församlingshem
8. Hemvärnsgården
9. Scoutgården
10. Frisör
11. Bensinstation/drivmedel
12. Tandläkare
13. Distriktsveterinär
14. Gymnasie- och högskola
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Urval av verksamheter och service, 2017-2018



Hästbygden

Flyingebygden är i mångt och mycket synonym med hästar och hästnäringen är en 
stark ekonomisk motor för bygden, både för de professionella och för de som har det 
som fritidsintresse. Det finns ett 30-tal företag i bygden inom hästnäringen, med Fly-
inge AB som största aktören och där Flyinge Kungsgård är navet med högskole- och 
gymnasieutbildning, olika evenemang och en hel del företag och organisationer som 
hyr in sig på anläggningen.

Besöksnäringen
Hästevenemangen i bygden är också många med framförallt Flyinge Kungsgårds 
olika evenemang. Vidare finns ridkonfirmationsläger och Sugar cup t ex. Det finns 
också olika utbildningar, träning/kurser med hästkoppling i bygden på Kungsgården, 
Flyinge ridskola, samt ett antal privata kurser och olika träningsläger, varav mycket är 
riktat till barn och ungdomar.

Boende och mat kopplat till hästnäringen omsätter också så klart en hel del exempel-
vis genom “Bed&Box&Breakfast”, Flyingehus, Gaspari Lodge, Kungsgårdens Van-
drarhem, Gastro Gaspari och Kungsgårdens restaurang.

Föreningsliv
I bygden finns ett 10-tal öppna ridanläggningar (stall, ridhus, ridbanor etc) och en 
del privata. Många föreningar med hästanknytning verkar också i bygden; Skånes 
ridsportsförbund, Flyinge hästsportsklubb, Stenbacka Fältrittklubb, Flyinge Ryt-
tarförening, Skånska körsällskapet, SWB Swedish warmblood association, Flyinge 
ridhusförening för att nämna några.

Hästnäringen omsätter en ansenlig summa, både i reda pengar och i ideella krafter. 
Enligt bolagsstatistik för 2017 omsatte hästnäringsföretag i bygden i 116 miljoner 
kronor. Varje häst kostar mellan 5000-8000 kr/månad att hålla genom stallplats, hage, 
foder, veterinär, utrustning mm. Uppskattningsvis finns det ca 600 hästar i bygden, 
vilket innebär att hästarna kostar 3-5 miljoner per månad, som på ett år blir 25-60 
miljoner. Det är också många människor som sysslar med någon form av hästaktivitet 
i bygden. Inberäknat Flyinges 200 studenter, anställda i olika företag, egna företagare 
och volontärer/ideella krafter (föräldrar t ex) handlar det om kanske 400-500 per-
soner. 



Bygdens utgifter
Hur mycket omsätts då i bygden? 

Totalt spenderade invånarna 419 miljoner kronor 2017. När man tittar vidare på 
statistiken ser man att 75% av utgifterna går ut ur bygden. Det som faktiskt om-
sätts i bygden, rent statistiskt, är framförallt under posterna fritid och kultur samt på 
transportsidan. Förklaringen är att hästverksamheterna (som ingår i fritid) omsätter 
en hel del, att vi har lokala utemåltidsställen (pizzeria, café och restaurang), samt 
att det finns ett antal företag inom transportbranschen (bilförsäljning, bilverkstad, 
bilskrot, bilreparation mm). Men generellt kan man säga att det mesta försvinner 
ut ur bygden och att det m a o finns en stor potential här. T ex vad gäller köpta 
livsmedel så omsätts endast 1% i bygden. Se vidare statistikbilagan i slutet av rap-
porten.

Statistiken ger dock inga siffror på “business-to-business-ekonomin”, vilket borde 
generera en hel del lokalt. Företag är ju i behov av en hel del tjänster till sin verk-
samhet som bokföring, webtjänster, service och transporter mm, vilket borde kunna 
lösas med lokala krafter. Även vilka hantverkstjänster till hushållen som omsätts 
lokalt är svåridentifierat av statistiken. Dock borde det finnas potential för de lokala 
företagen att jobba en hel del i bygden.

En hållbar bygd?
Hur står sig bygden i klimat- och miljöfrågan och hur hållbart lever vi egentli-
gen? Våra stora klimatbovar är nog transporterna och konsumtionen. Bygden är 
mycket bilberoende och i princip alla hushåll har minst en bil, eftersom vi saknar 
livsmedelsbutik inom gång- och cykelavstånd och att kollektivtrafiken främst 
är anpassad efter arbetspendling med turer endast på vardagar. Då de flesta 
hushållen har god ekonomi avspeglas det också i konsumtionen, där t ex mycket 
läggs på hus och hem - och egen pool i trädgården blir vanligare och vanligare. 

Byggnadsbeståndet är generellt äldre med de flesta husen bygda under 1950- till 
1970-talen, vilket gör dem energikrävande. Dock har de flesta konverterat upp- 
värmningssystemen från olja till värmepump eller pellets. Solceller är än så länge 
inte särskilt vanligt.

Transporter och hållbart resande
Transporterna är en viktig fråga då bygden är utpräglad pendlingsort. Förbättrad 
tillgänglighet till hållplatser och kollektivtrafik gör det möjligt att resa hållbart. En-
ligt Kommuens översiktsplan verkar kommunen “för ökad turtäthet och för en helt 
ny linje mellan Brunnshög/ESS via Gårdstånga till Eslöv. En linje som ytterligare 
förstärker Gårdstånga/Getinges tillgänglighet”. 

Det finns cykelväg mellan Holmby-Gårdstånga-Lund, men inte hela vägen till Es-
löv. Även till S Sandby saknas säkrare cykelväg. En återkommande fråga är att 
cykelvägarna upplevs som otrygga i mörker och att de är utsatta för mycket blåst. 
I ÖP:n står det att; “Kvalitetshöjande åtgärder kan förlänga cykelsäsongen. Vid 
hållplatsen i Gårdstånga bör cykelparkeringar prioriteras. En utökning av pendlar-
parkeringar för bil planeras av Skånetrafiken och Trafikverket. Inom Flyinge bör 
cykelvägnätet utvecklas med fokus på barns rörelsefrihet, trygghet och tillgäng-
lighet.”



Service 
Bygden saknar en livsmedelbutik och ligger alltså lite för nära de större orterna 
med sina utbud för att det ska löna sig att ha det lokalt, samtidigt som vi är för långt 
borta för att ha det inom gång- och cykelavstånd. Kan man lösa det lokala behovet 
på ett icke-traditionellt sätt istället genom t ex mer gårdsförsäljning, lokalt matkoo-
operativ (typ Torna Hällestad) eller varför inte en återgång till obemannade varuau-
tomater? Det känns angeläget att hitta sätt att synliggöra lokala hantverkstjänster  
och “business-to-business-verksamheter” som en sorts tjänstepool och t ex en lokal 
företagarförening skulle kunna driva dessa idéer. Vill man ytterligare jobba med 
delningsekonomi, skulle man kunna ha gemensamma verktygspooler, fler tematiska 
bytesdagar och loppisar. 

Transport och resande
För att ställa om till hållbart resande skulle man kunna utveckla bilpooler och elcykel- 
pooler t ex. Ytterligare en pusselbit är att förbättra och utveckla cykelvägarna med 
belysning, läplantering och säkrare övergångar. Även att förbättra busshållplatser och 
trafikmiljön för de som vill åka kollektivt kan vara en nyckel. 

Hästverksamheter
Hästbygden erbjuder också potentiella affärsmöjligheter. Besöksnäringen genom 
kanske “hästsafari” eller andra evenemang. Hälsofrämjande aktiviteter som rehab 
kopplat till ridning och natur. T o m hästgödslet skulle kanske kunna bli en resurs 
lokalt som biogödsel eller för att tillverka biokol? 

Potentialer - som fortsatt diskussionsunderlag
Vad ska vi då med denna analys till? Det viktigaste är att den synliggör våra resurser, 
så vi kan handla och agera mer lokalt. En LEA kan därför bidra till att nya affärsidéer 
väcks till liv. Genom att konsumera mer lokalt, behövs färre persontransporter och 
på det viset stöttas bygden också till att ställa om till mer hållbart leverne. Dessutom, 
om alla åker egen bil fram och tillbaka, så rör det sig mindre människor på gatorna i 
byarna (och man träffas kanske bara i vissa givna sammanhang som rör t ex skolan 
eller fotbollsträningen). Så genom att få folk att faktiskt vistas ute och träffas, möjlig-
görs en starkare generell gemenskap och mer levande bygd!

Bostäder
Bostäderna i bygden är idag ganska likartade och det finns behov av mindre lägen-
heter/bostäder för ensamstående, ungdomar och äldre. Byggandet har i princip stått 
still sen i början av 2000-talet. I ÖP:n slår man fast att: “Efterfrågan på bostäder för 
studenter och forskare kan öka med etableringen av ESS och Max IV samt genom 
utvecklingen av ytterligare arbetstillfällen på Brunnshögsområdet i Lund. Byn be-
höver kompletteras med flerbostadshus för att möjliggöra omflyttning inom orten. 
Ny bostadsbebyggelse föreslås som kompletteringar i befintlig struktur och i nybyg-
gnadsområden.” Här skulle man kunna starta bostadskooperativ eller på annat sätt 
försöka få till ett ökat bostadsbyggande som inte den vanliga marknaden eller kom-
munen verkar kunna lösa.

Fritid och rekreation
Bygden har stora rekreativa värden, inte minst Kävlingeån skulle kunna utvecklas 
betydligt med kanotled och angöringsplatser, fiskeplatser, vandrings- och löparspår 
och fler broar etc. Det finns också stor potential att starta verksamheter kopplat till 
fritid och rekreation, särskilt med tanke på närheten till Lund och ESS/Max IV och alla 
besökare dit. I ÖP:n säger man vidare“Det finns en stor potential i att utveckla den 
tätortsnära rekreationen längs Kävlingeån. Ån är inte tillgänglig idag och kommunen 
verkar för att tillgängliggöra ån, både för byborna och för regionen, då potentialen är 
stor för Kävlingeån att bli ett regionalt område för friluftsliv. ” 

Energi och ekosystemtjänster
I o m de nya bidragen för att installera solceller, skulle det kunna finnas incitament 
och potential att utveckla detta i bygden, t ex genom att bilda kooperativ. Att utveckla 
och främja ekosystemtjänster (produkter och tjänster från naturens ekosystem som 
bidrar till människans välbefinnande) är viktigt inför framtiden, t ex gällande dricksvat-
ten, bioenergi, pollinering, klimatreglering, friluftsliv, hälsa och rekreation.

Omvärlden
Etableringen av ESS/Max IV och Brunnshögsområdets utbyggnad i Lund i närheten 
påverkar bygden (som kan tillhandahålla rekreation och bostäder t ex). En kandida-
tur till att bilda ett Unesco biosfärområde i Vombsjösänkan är på gång vilket också 
möjliggör för nya hållbara affärsidéer och verksamheter i framtiden.
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Befolkningstäthet i området samt i Eslöv kommun Tabell 1

Omrade: 58,9 inv/km2. Medelålder: 38,1 år

Eslöv kommun: 79,3 inv/km2 Medelålder: 40 år

Befolkning

Befolkningsutveckling 2008 - 2017

Register: Registret över totalbefolkningen (RTB)

År Befolkning Antal In- Ut- Födelse- Flytt- Befolknings-

Män Kvinnor Totalt Födda Döda flyttade flyttade netto netto förändring

2008 993 1 005 1 998 25 7 161 161 18 0

2009 1 005 1 021 2 026 29 6 139 137 23 2 28

2010 1 033 1 024 2 057 29 8 171 167 21 4 31

2011 1 028 1 049 2 077 18 18 227 209 0 18 20

2012 1 053 1 043 2 096 28 9 211 220 19 -9 19

2013 1 050 1 071 2 121 26 8 183 174 18 9 25

2014 1 060 1 096 2 156 23 15 214 187 8 27 35

2015 1 066 1 085 2 151 24 9 183 202 15 -19 -5

2016 1 072 1 101 2 173 32 15 205 200 17 5 22

2017 1 085 1 101 2 186 24 5 208 212 19 -4 13

Flyttningar och nettoflyttningar 2017 i åldersklasser

Inflyttade Män Kvinnor Totalt

0-16 år 17 25 42

17-24 14 27 41

25-34 30 26 56

35-44 13 16 29

45-54 8 12 20

55-64 6 7 13

65- 5 0 5

Totalt 93 113 206

Utflyttade Män Kvinnor Totalt Netto

0-16 år 17 23 40 2

17-24 17 39 56 -15

25-34 14 25 39 17

35-44 11 8 19 10

45-54 11 15 26 -6

55-64 11 11 22 -9

65- 5 5 10 -5

Totalt 86 126 212

Flyttnings-

netto 7 -13 -6

Befolkning 2017-12-31 i åldersklasser Tabell 4a Civilstånd

Kön Ålder Totalt Civilstånd 18 år - w

0-6 7-15 16-24 25-44 45-64 65- Ogifta Gifta Änkl./Änka Skilda Totalt

Män 96 133 106 272 306 172 1 085 319 422 18 68 827

Kvinnor 114 143 111 280 300 153 1 101 297 417 43 63 820

Totalt 210 276 217 552 606 325 2 186 616 839 61 131 1 647

Tabell 2

Tabell 4b

Tabell 3
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Befolkningsutveckling 2008 - 2017 Tabell 2

Omrade: 58,9 inv/km2. Medelålder: 38,1 år

Eslöv kommun: 79,3 inv/km2 Medelålder: 40 år

Fastigheter 

Andel bebodda fastigheter i området Tabell 5

Andelar, fastighetstyper

Lantbruk 14%

Småhus 84%

Hyreshus 1%

Övriga 0%

Fastigheter efter fastighetstyp och boende 2017-01-01 Tabell 5

Källa: Fastighetstaxeringsregistret

Fastighetstyp Totalt därav

antal Bebodda fastigheter Obebodda

fastigheter Antal Boende fastigheter

Lantbruksfastigheter 200 98 332 102 14

Småhusfastigheter 650 578 1 780 72 84

Hyreshusfastigheter 14 10 56 4

Övriga fastigheter 37 0 5 36

Totalt antal fastigheter 901 686 2 173 214
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0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Män

Kvinnor

Totalt

14%

84%

1% 0%

Lantbruk

Småhus

Hyreshus

Övriga

             



Avdelningen för regioner och miljö 

Enheten för regionala tjänster och indelningar

Inkomster
Sammanräknad förvärvsinkomst 2016, personer Tabell 6 Disponibel inkomst 2016, hushåll Tabell 7

Källa: Inkomst- och taxeringsregistret Källa: Inkomst- och taxeringsregistret

Antal Inkomst Median    Antal

personer Medelinkomst Medianinkomst Medel Median    hushåll

Ålder området Området Riket Omr. Riket tkr

Män      16-24 år 106 101' 105' 20' 45' Flyingebygden 540' 512' 784

             25-44 266 367' 335' 380' 336' Eslöv kommun 434' 359' 13 853

             45-64 302 447' 413' 405' 377'

             65- 162 292' 291' 251' 236'
Kvinnor 16-24 år 124 79' 92' 22' 53' Tätort/Riket 460' 347' 3 871 766

             25-44 280 278' 264' 272' 268' Utanför tätort/Riket 479' 405' 547 248

             45-64 293 339' 330' 331' 318' Riket 463' 354' 4 419 014

             65- 155 217' 201' 178' 172'

Totalt 1 688 303' 282' 284' 258'

tkr = tusental kronor

Arbetsställen Detaljhandel*
Antal arbetsställen 2018 Tabell 8a Regional omsättningsstatistik 2015-2017 Tabell 9

Källa: Företagsdatabasen Källa: Momsregistret

Antal Näringsgren Omsättning i milj. Kr exkl. moms

arbetsställen Detalj- Enheter Speciali- Ej butik Hotell och

År handel med brett serade livs- restau-

Antal anställda sortiment medelsbutik. rang

0 260 2017 31.3 .. .. - 8.4

1-4 57 2016 32.1 .. 18.9 .. 7.4

5-9 11 2015 29.8 .. .. - 5.3

10-19 2 Antal anställda

20- 4 2017 13 .. .. - 9

Totalt 334 2016 13 .. 11 .. 6

2015 15 .. .. - 4

Antal butiker

2017 11 1 10 0 6

2016 13 2 10 1 6

2015 13 2 11 0 6

* Detaljhandel exklusive motorfordon; reparations-

  verkstäder för hushållsartiklar och personliga artiklar.

.. Färre än tre företag

Antal arbetsställen 2018 Tabell 8b

Näringsgren Näringsgren
Jordbruk, skogsbruk och fiske 92 Finans- och försäkringsverksamhet 3

Utvinning av mineral 0 Fastighetsverksamhet 18

Tillverkning 14 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 48

Försörjning av el, gas, värme och kyla 1 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 11

Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 0 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 0

Byggverksamhet 20 Utbildning 18

Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 35 Vård och omsorg; sociala tjänster 12

Transport och magasinering 7 Kultur, nöje och fritid 25

Hotell- och restaurangverksamhet 7 Annan serviceverksamhet 10

Informations- och kommunikationsverksamhet 13 Avdelning saknas 0

En redovisning av vilka arbetsställen som ligger till grund för 

tabellen finns i en särskild arbetsställelista.

Flyingebygden



Avdelningen för regioner och miljö 
Enheten för regionala tjänster och indelningar

Förvärvsarbetande personer

Förvärvsarbetande personer bosatta i området 2016 (samt i skuggade kolumner för år 2012) Tabell 10

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik

Näringsgrensindelning Ålder Kön

SNI2007Grov 16-24 25-44 45-64 65- Män Kvinnor Totalt

Näringsgren

Jordbruk, Skogsbruk, Fiske 6 7 33 25 31 38 18 9 49 47 39 32 88 79

Tillverkning och utvinning 5 4 35 32 41 47 3 3 64 69 19 17 83 86

Energi och miljö 3 0 11 5 11 9 0 0 18 11 7 4 25 15

Byggverksamhet 4 9 46 55 40 42 3 3 87 98 6 11 93 109

Handel 18 15 68 57 56 53 4 4 87 72 59 57 146 129

Transport 5 7 18 20 22 23 0 3 32 39 14 13 46 52

Hotell och restaurang 8 6 10 7 9 7 0 0 15 8 12 12 27 20

Information och kommunikation 0 0 31 29 23 12 0 0 37 29 17 12 54 41

Finans- och försäkringsverksamhet 0 0 6 9 6 6 0 0 6 9 7 6 13 15

Fastighetsverksamhet 3 0 6 6 11 13 3 3 14 15 7 7 21 22

Företagstjänster 6 4 59 78 71 42 7 6 80 78 63 52 143 130

Offentlig förvaltning mm 3 0 20 28 20 17 4 0 20 20 26 26 46 46

Utbildning 5 3 55 68 75 59 6 4 29 24 112 108 141 132

Vård och omsorg 22 7 46 54 82 87 7 4 24 17 133 135 157 152

Personliga och kulturella tjänster , m.m. 3 4 13 15 19 18 3 3 14 11 24 27 38 38

Okänd bransch 0 0 4 3 4 6 6 3 5 3 10 8 15 11

Sektor

Statlig sektor 3 0 38 37 30 29 4 3 29 28 46 40 75 68

Landsting 5 3 18 24 36 39 3 0 10 6 50 61 60 67

Kommun 15 3 45 70 92 87 5 0 34 27 123 134 157 161

Privat 69 60 360 359 363 324 52 38 508 489 336 292 844 781

Uppgift om sektor saknas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt 92 66 461 490 521 479 64 41 581 550 555 527 1 136 1077

Arbetspendling 2016 Tabell 11

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik

Pendlingsrelation Män Kvinnor Totalt Arbetsutpendlare från Flyingebygden
Förvärsarbetande med bostad i området 581 555 1 136 Andelsfördelning för utpendling till de tre mest frekventa kommunerna

    Bor och arbetar i området 107 93 200

    Arbetspendlar ut från området 474 462 936 82
    Uppgift om arbetsställe saknas 1)

0 0 0 753

Arbetspendlar in till området 129 160 289 0,5352

    därav från övriga kommun/er i området 25 43 68 0,2948

0,17

Arbetspendlar ut från området

Pendling, mest frekventa kommuner Totalt

    1281 Lund 403 43

    1280 Malmö Kumla 222 Snabbfakta:

    1285 Eslöv Karlskoga 128 Området har en positiv befolkningutveckling. Under de 

senaste 10 åren har den ökat med nästan 200 personer.

De flesta byggnader som är bebodda består av småhus.
1) Uppgift saknas om var personerna arbetar förutom Bebodda lantbruksfastigheter utgör 14 % av alla bebodda

personernas arbetsställekommun. Detta gör att alla fastigheter.

pendlingsuppgifter måste tolkas med viss försiktighet. Både den sammanräknade förvärvsinkomsten  och den disponibla

inkomsten  ligger över rikets nivå.

Av 1136 som arbetar är det 0 st vi inte kan placera 82 % av de som arbetar pendlar ut från området. 43 % av dessa

till något arbetsställeområde. Däremot ingår dessa i arbetar i övriga Lund kommun. 289 personer arbetspendlar

utpendlingen till de mest frekventa kommunerna. in till området.

Flyingebygden

    1281 Lund

    1280 Malmö

    1285 Eslöv



Beräkning av lokal hushållshandelsbalans

Varuslag Totala utgifter % Lokalt utbud /omsättning
Omsätts i 
bygden 

Läckage ut från 
bygden Läckage summa

1 Köpta livsmedel 47011291 11 150000 1,5% 98,5% 46861291
2 Alkoholfria drycker 3916474 1 0 0% 100% 3916474
3 Utemåltider 14346807 3 10 000 000 69,7% 30,3% 4346807
4 Sprit, Vin , starköl 5031582 1 0 0% 100% 5031582
5 Tobak 2842164 1 0 0% 100% 2842164
6 Förbrukningsvaror 8308909 2 150 000 1,8% 98% 8158909
7 Hushållstjänster 31141411 7 400000 1,3% 99% 30741411
8 Kläder och skor 18684846 4 1000000 5,4% 94,6% 17684846
9 Möbler och husgeråd 21989372 5 900000 4,1% 95,9% 21089372

10 Bostad 105731209 25 4100000 3,9% 96,1% 101631209
11 Hälso och sjukvård 8961655 2 3000000 33,5% 66,5% 5961655
12 Transport 67912753 16 47000000 69,2% 30,8% 20912753
13 Fritid och kultur 83184284 20 40000000 48,1% 51,9% 43184284

SUMMA 419062757 99 106700000 312362757

Total inkomst FLYINGEBYGDEN 540000 784 423360000 423 miljoner
Totala utgifter ( ‐) 419062757 419 miljoner
Totalt utbud / försäljning ( +) 106700000 107 miljoner
Summa lokalt konsumtionsutrymme 312 miljoner



Källor
• Översiktsplan 2030, Eslövs kommun. https://eslov.se/bygga-bo-

miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/oversiktsplan/
• SCB statistik. http://www.scb.se/
• Lantmäteriet (historiska kartor mm)
• Riksantivarieämbetet (fornsök https://www.raa.se/hitta-informa-

tion/fornsok/)
• Bok “Gårdstånga Boplats- och bebyggelselämningar från 

stenålder till nyare tid” av Bengt Söderberg
• Flyingeboken - från förr till Framtid. Flyinge Utveckling, 2005
• Länsstyrelsen och Region Skåne
• Eslövs kommun
• Flyinge AB
• Resvaneundersökning http://www.flyinge.nu/resvan.pdf
• Ulf Andersson, Anderssons Mäklar- och redovisningsfirma, 

Löberöd
• Wikipedia
• Boende och verksamma i Flyingebygden

Bilderna i rapporten har vi bl a lånat från de olika företagen och föreningarnas hem-
sidor. 

Stort tack till alla som på olika sätt bidragit till denna rapport! 


