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1. Lilla Wisingsö: En försmak av vårt genuina 
öa! Trettio producenters livsmedel, hantverk och 
upplevelser är uppdukade i den gamla turistbyrån i 
hamnen.

2. Hamnkiosken

3. Leklandet med cykeluthyrning: Hos oss kan 
ni hyra cyklar, golfbilar, lådcyklar mm. Bokar gör ni 
på www.visingsocykeluthyrning.se. I parken har vi 
öppet äventyrsgolfen och elbilarna/grävmaskinerna. 
Kaffe och glass finns till försäljning. Välkomna!

4. Kajkanten/Bengtsgårdens gårdsbutik: 
Försäljning av varmrökt fisk från eget fiskrökeri på 
Bengtsgården! Försäljning av vår egen KRAV-märkta 
rapsolja och mjöl. Även servering av lunch, smörgå-
sar, fika och  glass i stora lass! Öppet lördag 10-18, 
söndag 10-16.

5. Restaurang Solbacken: Vår årliga soppbuffé 
med höstens primörer, hembakt bröd och skörde-
kaka serveras till lunch. Även á la Carte. Öppet lördag 
10-21, söndag 10-17. Varmt välkomna till vår KRAV- 
certifierade restaurang! info@restaurang-solbacken.se

6. Visingsborgs slott 
 
7a. Wisingsborgs Trädgård: Varmt välkomna till 
vår trädgård under skördehelgen. Njut av en kopp 
kaffe & hembakat eller vår populära räksmörgås och ett 
glas prosecco. Se hemsidan för aktuella öppettider och 
erbjudanden. www.wisingsborgstradgard.se 

7b. Visingsögrisen: Vi säljer bland annat korv och 
grillskivor av kött från våra egna grisar som växt 
upp här på Visingsö. Vi bjuder på smakprover.
Varmt välkomna!

8. Brahekyrkan

9. Kungsladan: I Kungsladan finns hembygds-
föreningens samlingar av gamla jordbruksmaskiner 
och redskap inom jordbruket. Öppet lördag och 
söndag kl. 11-13.  

10. Visingsö Pensionat & Café:  Boende och mat 
i mysig miljö. Skördelunch, matiga mackor och 
gott hembakat fikabröd. Fullständiga rättigheter. 
Se hemsidan för aktuella öppettider och meny  
www.visingsopensionat.se 

 

11. Pernillas silver & inredning: Den lilla butiken 
med handgjorda silversmycket samt annat smått & 
gott. Rökinge 88 www.pernilla-bengtsson.se

12. Persgården Gårdsbutik, Café och Galleri: 
Makalösa kampanjer, provsmakning, försäljning av 
gårdens honung samt mängder av produkter från 
Visingsö och närområdet. Fika & glass. Flera aktörer 
finns på vår gård. Utställning i galleriet. Instagram: 
persgardensekologiska
 
13. Stellan Berglund: Försäljning av gårdens 
potatis. 

14. Visingsö Alpacka: Besök vår gårdsbutik med 
alpackaprodukter med mera och se våra alpackor. 

15. Birgitta Berglund: Hantverk och hembakat 
samt servering av kaffe och äppelkaka. Nettot går 
till hjälpverksamhet.

16. Visingsö borg i Näs: Kungarnas borg under 
medeltiden.        

17. Bastan. Linbastan är öppen lördag. Personlig 
visning kl. 15-16.

18. Mormors Ställe. Skördefika med hembakat 
bröd, äpplekaka med vaniljsås och korvförsäljning. 
Försäljning av egna produkter av bär och frukt samt 
knäckebröd.
 
19. Loppis på Loftet Försäljning av både  
gammalt och nytt. Lingon-Lasse säljer lingon.  
Snickeriprodukter från ”Gunghästen”. Lilla 
miljöhörnan. 

20a. Svensgårdens gårdsprodukter &  
bonnakafé & Visingsö Konfektyrer:  
Försäljning av gårdens produkter och konfektyrer. 
Servering av ostkaka, kaffe och Sandras fisksoppa.  

20b. Senapsfabrikörn: Försäljning och provsmak-
ning av våra produkter. Vi har även försäljning av 
korv med bröd. Välkomna!

21. Lilla Torget på Rökinge Norrgård: Vi säljer 
färska obesprutade grönsaker odlade på den egna 
gården. Välkomna! 

 



Öppet hus på hela ön!  
Lör 10-18, sön 10-15.

(Eventuella avvikande öppettider står i foldern) 
 

Vi bjuder in till en riktig skördefest 
på höstfagra Visingsö! 

Välkomna att se, smaka och uppleva 
vad vi erbjuder av både odlade och 
tillverkade produkter,  aktiviteter och 

företagsamhet. Njut av vår sköna 
natur och historiska miljö! 

11-12  
september 2021

www.visingsoskordefest.net

22. Brädspelaren.se: Kom och hälsa på oss i vår 
lilla brädspelsbutik. Vi har mängder av de bästa 
brädspelen, kortspelen och sällskapsspelen. Vi 
hjälper till att hitta det spel som passar dig! Gå gärna 
in på vår hemsida www.bradspelaren.se och följ oss på 
Instagram @bradspelaren. Varmt välkomna önskar 
Oskar & Sandra 
 
23. Butik  S T E N  Visingsö: Nytt liv i den gamla 
verkstaden. Här hittar ni nu en spännande butik 
med kläder, inredning, växter, garn, linoljefärg, 
kaffe, te, kryddor, glass & godsaker. Följ oss gärna 
på Instagram: stenvisingso.
 
24. Visingsö Industriförädling: Öppen finmekanisk 
verkstad. Veteranmotorcyklar, olika sorters stjärn-
motorer, ångmaskiner och stirlingmotor i miniatyr.
 
25. Visingsö Missionsförsamling: Öppen kyrka. 
 
26. Alpacka Gladhytt Visingsö: En oas för 
hela familjen! Välkomna till vårt eco-café, lek-
park, alpackaupplevelser & gårdsbutik med Lilla 
Wisingsöprodukter. Instagram: lillawisingso & 
alpackagladhytt. www.gladhyttvisingso.se

27. KROOK: Från frö till färdig prilla, naturligt odlade 
tobaksplantor. KROOK microplantage odlar tobak 
som bereds till snus. Ett renodlat Visingsösnus kallar vi 
Tunnersta snus. KROOK jäser tobaken på gammelvis, 
men även nutida metoder. Vi gör ”small batches” och 
säljer snus i mån av tillgång.  
 
28a. Wisingso Hotell /Restaurang Framnäs: 
Boka övernattning med middag & frukost på 
Wisingsö Hotell & upplev Visingsö flera dagar: 
www.wisingso.se Se Restaurang Framnäs utbud 
& tillgänglighet på www.wisingso.se/host-
marknad 0390-56600, info@wisingso.se

28b. Braheskolan: Museum och bibliotek.
 
29. Hembygdsgården: Visining och försäljning av 
publikationer och kort med visingsömotiv.

30. Kumlaby kyrka

31. Kumlaby Orangeri: Försäljning av frukt, blom-
mor konstkort, glas och porslin samt café. Välkomna!

32. Visingsö Keramik: Keramikverkstad med till-
verkning och försäljning. Lars Gustafsson tillverkar 
föremål i stengods för hem och hushåll. 

Välkommen!

Håll utkik efter skyltarna med 
det röda äpplet! Där händer det 
något under helgen. 

Samarbetspartners:

33. Tempelgården:  Årets äppelskörd, eko-café  
som bl.a. serverar äppelpaj, rabarberpaj, räksmörgåsar, 
varm rotfruktssallad med quinoa o fetost, het rödalin-
ssoppa med räkor o feta topping. Mungbrödsbröd 
och åkerbönsbröd från Mat-akrobaterna. Keramik. 
Välkomna!

34. Erstakärret fågelskådning: Ta en titt vid 
ett av Sveriges välkända fågelreservat.
 
35. HB Erstad Skutegård: Östen Johansson visar 
upp sitt sågverk och hyvelhus. Bodil Ödeen visar 
sitt hantverk och säljer sylt, saft och marmelad. Anders 
Johansson visar hur han bygger sina kajaker. Det 
serveras kaffe med hembakat. Välkomna!

36. STORTMODE.se: Kläder i storlek 42-56 från 
Zizzi, Yesta, och Adia mlf. Smycken och solfångare från 
Visingsöglas. Tfn.0702-857049 www.stortmode.se

37. Solrosen butik och fik: Servering av skörde-
fika, och försäljning av egna förädlingsprodukter från 
gårdens frukt och bär. Även egna textilprodukter.
 
Om du tar med bilen, boka plats i god tid på färjan, 
tel 036-103770 eller online på www.jonkoping.
se/trafikstadsplanering/resakollektivtrafik  

Väl på ön föreslår vi en cykeltur - hyr eller ta med 
egen cykel. 

    


