►Bygge av hus, stugor, garage m.m.
►Renoveringar, till – och ombyggnation
►Altaner, uterum, terrasser m.m.
►Takbyten
►Golvläggning
►Våtrum /badrum, bastu, köket/
►Kakel-och klinkerarbeten
►Fönsterbyten

DET HÄNDER PÅ
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www.klavinsbygg.com
Mob. 070 055 98 98
Mail: info@klavins-bygg.com

11.30-13.30!

Brahekyrkan är öppen för besökare 10-14

Brahekyrkan är öppen för besökare 10-14

Matiné Bio i Bygdegården Raya och den sista draken 16.00

Matiné Bio i Bygdegården Raya och den sista draken 16.00
Bio i Bygdegården Nomadland 19.00

16.00-20.00 Napolitanska pizzor Take Away Restaurang Framnäs
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16.00-20.00 Grekisk Bricka Take Away Restaurang Framnäs
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Bio i Bygdegården En runda till 19.00

16.00-20.00 Libanesisk Bricka Take Away Restaurang Framnäs
Vais Städdag Brahevallen 10.00
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Glasverandan
bakom
Glasshuset
uthyres
under sommaren!
För mer info mejla till
info@visingso.com
eller slå en signal på
0390-41919

Valborgsmässoafton

13.00-17.00 Catering 3-rätters Valborgsmeny Restaurang Framnäs
Med reservation för
ändringar och feltryck

(fd Rolfs
rullande)

VAIS

Visingsö Allmänna Idrottssällskap
From v 5 varannan tisdag
ojämn vecka
kl 16.00 - 17.30 Vid fd lanthandeln
073-978 63 55 mangeschark@gmail.com

Även i år måste vi tyvärr ställa
in valborgsmässofirandet
vid hembygdsgården.
Till almanackan 2022 med
temat ”Husdjur och Kelgrisar”
efterlyser vi
äldre, passande foton.

christophersbyggtjanst@gmail.com

Hör gärna av dig till
Marianne Roempke 073 322 49 87
www.visingsohembygdsforening.com

Vill du hyra bostad så
registrera dig på vår
hemsida!
Kontaktuppgifter:
Telefon: 036-299 22 00
Vardagar 8-9, 9.30-12, 13-16
Epost: kontakt@junehem.se
www.junehem.se

PADEL/UTETRÄNING
Perfekt med utomhusaktiviteter i
dessa tider. Spela gärna på vår fina
padelbana. För att spela måste du
boka i appen MATCHi
Är du medlem får du spela till
rabatterat pris.
Minst 2 av 4 spelare ska vara
medlemmar för att spela med
rabatt.
Välkommen att använda vårt
utegym eller ta en promenad/
löprunda på vårt fina elljusspår.
Nu kommer våra uppskattade
3-mannaplaner att ställas ut. Ta
med en boll och lira när du vill.
Alltid öppna.
Varmt välkommen till Brahevallen!
STÖD OSS GÄRNA GENOM ETT
MEDLEMSKAP

Jönköpings kommun diskuterar
återigen frågan om att göra Visingsötrafiken till en statlig led. Fullmäktige kommer att fatta beslut i april.
Vad anser du?
Skriv gärna några rader till vår epost
www.info@visingsoradet.se

Ebe Plant, din handelsträdgård, blomsterbutik,
trädgårdsanläggare och
musteri i Gränna
Ord. öppettider
må-fr 10-18, lö 10-14
Vi är ombud för
Interflora och Euroflorist

STÄDDAG
24 april hjälps vi medlemmar
åt att städa ön!
Vi samlas Kl 10.00 på Brahevallen.
Har du släp, ta gärna med det.
Går även bra att promenera.
När vi är färdiga ca 12.00 bjuder vi
alla på grillad korv.
Brukar bli en mycket uppskattad
och pedagogisk dag!

Nu finns våra köttprodukter

På vår hemsida kan du läsa om
Visingsörådets förberedande arbete
och konsekvensanalys.

Nu finns det köttlådor,
och charkpåsar
beställa på vår hemsida.
attköttbeställa
från våratthemsida.
skicka
Välkomna in och kika på www.visingsogrisen.se eller ring Sara, 073 535
30vårt
80 arbete på Facebook samt vår
Följ

Välkommen att
blomogram genom oss!
www.ebeplant.se
www.grannamusteri.se

Välkomna in och kika på
www.visingsogrisen.se
eller ring Sara, 073-535 30 80.

hemsida www.visingoradet.se

Vi återkommer med besked om
datum för årsmötet.

Kom med i vårt härliga

PERSGÅRDEN
Café & Gårdsbutik

gäng i hamnen i sommar!

Persgården 365.

Är du serviceinriktad och brinner för
att sätta kunden i fokus?

Öppet ALLA dagar 10-17
Under lågsäsong, något enklare
fik, men välfylld gårdsbutik,
obemannat och betalning med
Swish eller kontant om du har
jämna pengar.
Till påsken sätter vi ut fler
utomhusmöbler så kan du också
välja att sitta utomhus och
njuta av en kopp kaffe.
Glassfrysen är välfylld.
Nu finns Susannes bok
”Motivationsakuten” att köpa i
butiken, full med grymma tips
och härliga recept.
Vi har flera nyheter i butiken!
Tänk på att hålla avstånd och
ta hänsyn till varandra.
Varmt välkomna önskar
Anders & Susanne!

Allt inom bygg
Jörgen Karlsson
0709 – 769698
byggjorgen@gmail.com

Vi söker följande personal till våra verksamheter:

- Kock - Serveringspersonal - Kuskar - Vaktmästare - Parkvärdar - Kassapersonal Varmt välkommen att kontakta oss!
Maila info@visingso.com
eller slå en signal på
telefonnummer 0390-41919

Visingsö Cykeluthyrning

Fredag den 9/4 16.00-20.00
Napolitanska pizzor take away
Fredag den 16/4 16.00-20.00
Grekisk Bricka take away
Fredag den 23/4 16.00-20.00
Libanesisk Bricka take away
Fredag den 30/4 13.00-17.00
3-rätters Valborgsmeny catering
meny läggs ut på instagram och FB
(förbokning krävs)
Förbokning på 0390-566 08

TEMPELGÅRDEN

öppnar den 13 maj i år
Mellan kl.11.00 -17.00
kan ni njuta av ett välfyllt cafe
och massor av ny keramik
söker du extrajobb eller sommarjobb
Tempelgården behöver bl.a. hjälp med
städning.

El, Tele och Nätverksinstallationer
Ring Markus
Tel. 0733856282
E-post: markus@edlundsel.se

Ring eller maila
tel. 0706358366
info@tempelgarden.com
Välkomna!
www.tempelgarden.com

Vi tackar för året som
gått och vill önska alla
våra kunder och
Försäljning
av rökt fisk
leverantörer
Jul &
Gott Nytt År!oss på
och God
mm,
kontakta

0703921038 eller

Beställ gärna din rökta fisk även
info@bengtsgarden.se
under vinterhalvåret!
Ring 0390-419 19 eller
maila till info@visingso.com.

Varmt välkomna!

Visingsötrafiken

Visingsö Näringslivsförening

Vinterturlista 2021

Vi har nu en uppdaterad hemsida med mycket bra information för
boende och besökande på ön. Gå in på Visingso.net och titta. Som
näringsidkare på ön är hemsidan ett bra komplement för att synas
på Visingsö. Som medlem får du bland annat beskriva din verksamhet på hemsidan och ta del av föreningens arrangemang för endast
500kr per år. Vi är idag 57 medlemsföretag och vår förhoppning är
att alla företag på Visingsö blir medlemmar.
Anmäl dig som medlem på hemsidan, tryck på VNF längst upp till
höger på hemsidan, här skriver du också om ditt företag och du kan
även skicka in bilder.
Välkommen som medlem!
Styrelsen Visingsö Näringslivs Förening.

Visingsö
församling!
P.g.a corona pandemin är
Gudstjänsterna fortfarande
pausade
på söndagar tillsvidare i våra
kyrkor här på Ön.
Långfredag o Påskdag
kl.10-14
är Brahekyrkan öppen för
besök
Det kommer vara gudstjänst
via Facebook och Gränna
Visingsös hemsida
söndagar kl.11.
Håll utkik efter information på
vår nya affischtavla vid Coop!
Församlingshemmet är öppet
onsdagar mellan
9.00-12.00
där man kan få hjälp med
inköp
och en stund för samtal om
man vill.
.
Välkommen till gemenskap i

Visingsö Församling

- både i gudstjänst och vardag!

Blomgrens Åkeri

Glad Påsk
önskar vi er alla!
Snart dax att tänka
på vårbruket.
Vi har vad som behövs
Planteringsjord
Anläggningsjord
Blomgrens Åkeri

Tel Lena 036-187491

Dan Hilbertsson
Alltjänst AB
Behöver ni hjälp med huset;
ommålning och taktvätt
eller i trädgården;
gräset, buskar, grusgång, plattor mm?

Avgångar från

10.30

1) Mån–fre (helgfri)
2) Mån–lör (helgfri)
Visingsö 3) Natt mellan fre–lör,
natt mellan lör–sön
05.00 1)
OBS! Från 15 jan körs dessa
turer endast om de är
06.00 1)
förbeställda. Beställs på
06.25 2)
tfn 010-17 67 565 fre och
lör kl 22.00-23.30. Eller tfn
07.25
till hamnkontoret under
08.30
bokningens öppettider.
10.00

12.00

11.00

13.00

12.30

14.10

13.30

15.15

14.40

16.15

15.45

17.20

16.45

18.20

17.50

19.20

18.50

20.20

19.50

21.40

21.10

23.10

22.40

00.15 3)

23.40 3)

01.15 3)

00.45 3)

Gränna
05.30 1)
06.30 1)
06.55 2)
07.55
09.30

Färjebokning:
tfn 036-10 37 70
www.jonkoping.se
sökord Visingsöleden
Bokningens
öppettider:
mån–fre 8.00–17.00
lör 8.00-15.00
Påskhelgen fre–mån
8.00–15.00
Platsbokad bil ska vara
vid färjan minst 5 min.
före avgång. Reservation för förseningar

Håll utkik - under april sker några
ändringar i bokningssidan på webben
Förare behöver då inte läggas till separat utan
ingår vid bokning av ett fordon. Biljetten för fotgängare utan fordon köps inte till en specifik tur
utan blir en öppen biljett som gäller för en valfri
tur under den resdagen som biljetten köps för.
Det är endast fordon som kan platsbokas.
Hör gärna av dig till hamnkontoret om du har
frågor om hur man bokar, köper biljett och fyller
på resekort på webben.

Trafikinformation

Christina Brahe ersätter Ebba Brahe p.g.a.
årlig översyn och service under perioden
29 mars-20 april.

I samarbete med
Trafikverket Färjerederiet.

jonkoping.se

Dina
Försäkringar
Jönköping
0770–160 500

www.dina.se

Ring eller mejla:
Dan Hilbertsson 070-485 64 92
dan.hilbertsson@outlook.com
För öppettider mm:

www.dansalltjanst.se
Varmt välkommna till
Norrbovägen 1 (bakom coop)
Ombud för DHL och Schenker!

Den 20 i varje månad
är sista dag för att anmäla
arr. till utgåvan av
“Det händer på Visingsö!

visingso.manadsblad@gmail.com
Braheskolan, Visingsö Folkhögskola
erik.ingvarsson@braheskolan.se

