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PUNKTLIGHET- NOGGRANNHET-EFFEKTIVITET 
 
ALLT INOM BYGG – KAKEL – KLINKER 
 
 

►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 

 
 

www.klavinsbygg.com 
Mob. 070 055 98 98  

Mail: info@klavins-bygg.com 

v 22 Tis 1
Ons 2
Tor 3
Fre 4
Lör 5
Sön 6 Sveriges nationaldag    Golftävling “Persgården Open” Golfbanan 9.30

Ekumenisk friluftsgudstjänst, Toner från tornet, Kumlaby kyrka, Göran Berggren, 10.00

v 23 Mån 7
Tis 8

Ons 9

Tor 10
Fre 11
Lör 12
Sön 13 Mässa Brahekyrkan, Jin B.G, 15.00               Gudstjänst Missionskyrkan, Karin Wikehult Andersson, 15.00

v 24 Mån 14

Tis 15

Ons 16
Tor 17
Fre 18

Lör 19 Golftävling “Pensionatet Open” Golfbanan 10.30

Sön 20 Gudstjänst Missionskyrkan, Lars-Bertil Florén, 10.00                     Gudstjänst Brahekyrkan, Håkan E, 15.00

v 25 Mån 21
Tis 22
Ons 23
Tor 24

Fre 25 Midsommarafton 

Lör 26 Midsommardagen                   Ekumenisk Friluftsgudstjänst Kumlaby kyrka, Håkan E, 11.00
Golftävling “Midsommarslaget” 9 hål Golfbanan 13.00

Sön 27 Gudstjänst Missionskyrkan, Jan-Åke Hermansson och Sören Klasson, 10.00

v 26 Mån 28
Tis 29
Ons 30 Vais Cykel-Bingo Start och mål Brahevallen 18-19.00 (onsdagar tom v.33)

Med reservation för 
ändringar och feltryck

Här kan ni synas 
för 250:-/månad



christophersbyggtjanst@gmail.com

VAIS
Visingsö Allmänna Idrottssällskap

(fd Rolfs 
rullande)

From v 5 varannan tisdag 
ojämn vecka
kl 16.00 - 17.30 Vid fd lanthandeln

073-978 63 55  mangeschark@gmail.com

På lördag den 5/6 öppnar vi 
Hembygdsgården och håller sedan 
öppet alla lördagar och söndagar

kl. 12 - 15
under juni – juli – augusti.

Vi har försäljning av den nya 
dokumentationen
visingsÖAvtryck

och äldre almanackor, krönikor, 
byaböcker m.m.

 
Nu säljer vi också serier av gamla 

VYKORT.
www.visingsohembygdsforening.com

Ebe Plant, din handels-
trädgård, blomsterbutik, 
trädgårdsanläggare och 

musteri i Gränna

Ord. öppettider 
må-fr 10-18, lö 10-14

Vi är ombud för
Interflora och Euroflorist

Välkommen att skicka 
blomogram genom oss!

www.ebeplant.se
www.grannamusteri.se

Nu finns det köttlådor, kött- och charkpåsar att beställa på vår hemsida. 

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

Nu finns våra köttprodukter
att beställa från vår hemsida. 

Välkomna in och kika på 
www.visingsogrisen.se 

eller ring Sara, 073-535 30 80.

Nu har vi äntligen öppnat upp 
klubbhuset för träning igen!

 
I gymmet får man träna max 2 

pers samtidigt och på övervåning 
max 5 pers. Vi har fortfarande 

inga pass med ledare igång. 

Padelbanan bokar du via appen 
MATCHi. Är du medlem spelar du 

till rabatterat pris. Minst 2 av 4 
spelare ska vara medlem för att 
få rabatt. Mer info hittar du på 

hemsida och i MATCHi. 

Utegymmet och spåret finns till 
förfogande för utomhusträning. 

Nu är våra 3-manna planer uppe 
och det är bara att ta med en boll 

och lira när du vill!

Onsdagar v 26-33 drar vi igång vår 
populära cykelbingo. En aktivitet 

för hela familjen. Start och mål på 
Brahevallen. 

Varmt välkommen till 
Brahevallen. 

Styrelsen önskar alla en härlig 
sommar!

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

 El, Tele och Nätverksinstallationer
Ring Markus

Tel. 0733856282
E-post: markus@edlundsel.se

Om du har frågor eller bra 
tips så kontakta oss på

info@visingsoradet.se

Följ vårt arbete på 
Facebook samt vår 

hemsida 
www.visingoradet.se.



På Braheskolan kan du läsa kurser som inriktar 
sig på bland engelska, spanska, tyska, franska, 
dans, teater eller konst. 
Alla kurser som är minst 4 veckor
 är berättigade till CSN.

www.braheskolan.se

Stiftelsen Braheskolan - Visingsös folkhögskola har sin verksamhetsbas på 
Visingsö där det finns internat för skolans studerande.
Skolan har en internationell inriktning och en stor del av kursverksamheten 
genomförs utomlands i form av språk- och 
kulturkurser. På Braheskolan kan du både läsa 
allmän kurs under ett år där du du som inte är 
behörig till högskola kan läsa in detta såväl som 
särskild kurs under en termin.

PERSGÅRDEN
Café & Gårdsbutik

Persgården 365.
Öppet ALLA dagar 10-17 

Nyhet 1. 
Nu säljer vi Visingsögrisens korvar.

Nyhet 2. 
Vi säljer Bengtsgårdens fisk i mån 

av tillgång.

Till denna säsong har vi också ett 
utökat fikasortiment. Sitt gärna 

utomhus och njut av fika, glass & 
utsikt i vår stora trädgård. Väl-

fylld gårdsbutik med mycket lokala 
produkter samt en del nyheter.

Lugna dagar är det obemannat och 
betalning med Swish, eller kontant 

om du har jämna pengar. 

Galleri
Vi fortsätter med utställningen.

Konst & Betong
”En resa i färg i form”

Irene Hagnevik: 
tom 6/6, alla dagar 10-17

Fotoutställning med 
Karin & Anders Lundgren.

Vernissage på midsommardagen 
26/6

Tänk på att hålla avstånd och ta 
hänsyn till varandra.

Varmt välkomna önskar 
Anders & Susanne, Moa & Melina

Vi söker en 
Tågchaufför 

till Visingsötåget 
i sommar!

Är du intresserad så kontakta 
oss på info@visingso.com 

eller ring 0390-41919 om 
du har några frågor.

Juni på Talay Thai!
Öppettider:

Måndag-Torsdag 12.00-16.00
Fredag 12.00-20.00
Lördag 12.00-20.00
Söndag 12.00-16.00

Vi följer myndigheternasVi följer myndigheternas
rekomendationer, öppettiderna

kan komma att ändras utifrån detta.

Välkomna!

Öppet alla dagar 6.00-20.00
Bemannat: 

Mån 17.00-19.00
Tor 10.00-12.00

Tel. 0390-566 07
visingsobibliotek@jonkoping.se 

Kom gärna in och titta! 
Vi har mycket 

dagstidningar och veckotidningar!

Visingsö 
Bibliotek



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

Planteringsjord
Anläggningsjord

Blomgrens Åkeri
Tel Lena 036-187491

Blomgrens Åkeri

Dan Hilbertsson 
Alltjänst AB

Behöver ni hjälp med huset; 
ommålning och taktvätt

eller i trädgården; 
gräset, buskar, grusgång, plattor 

mm?

Kostnadsfri besiktning!

Ring eller mejla:
Dan Hilbertsson 070-485 64 92

dan.hilbertsson@outlook.com

www.dansalltjanst.se

Dina 
Försäkringar

 
www.dina.se

Jönköping 
0770–160 500

Visingsö 
församling!

 Äntligen börjar kyrkorna 
bli “som vanligt” igen.

Den 6/6 blir det 
“Toner från Tornet” 

en ekumenisk 
friluftsgudstjänst, 

på morgonen kl.10.00, 
vid Kumlaby Kyrka, 

med Göran Berggren.

Sommarkul 16-18 Juni
kl.9.00-15.00

i församlingshemmet på
Visingsö. Tre härliga dagar 

med lek o pyssel m.m. 
För dej som slutar år 2 och 

uppåt. För 20:-/ dag ingår lunch 
och frukt. För att kunna beräkna 

maten behöver vi veta hur 
många som kommer. Anmälan 

senast 10/6 vidare info ring 
Gudrun Lindkvist 072-7131130

Som vanligt firar vi 
ekumenisk gudstjänst i 

Kumlaby kyrka 
midsommardagen kl.11

Välkommen till gemenskap i
Visingsö Församling

- både i gudstjänst och vardag!

Visingsötrafiken
 sommarturlista 2021

jonkoping.se/visingsötrafiken

Gränna Visingsö

05.30 1) 05.00 1)

06.30 1) 06.00 1)

06.55 2) 06.25 2) 

07.55 07.25 
09.30 08.30
10.00* 09.30*
10.30 10.00
11.00* 10.30*
12.00 11.00
12.30* 12.00*
13.00 12.30
13.30* 13.00*
14.10 13.30
14.40* 14.10*
15.15 14.40
15.45* 15.15*
16.15 15.45
16.45* 16.15*
17.20 16.45
17.50* 17.20*
18.20 17.50
19.20 18.50
20.20 19.50
21.40 21.10
23.10 22.40
00.153) 23.403)

01.153) 00.453) 

	Avgångar	från

Ett	eget	resekort	för	bil+släp	och	husbil
Nu införs ett nytt resekort som gäller för bil+-
släp och husbil, 5 resor för 400 kr. Rabattkortet 
för bil gäller inte längre för resor  
med de längre fordonen.

1) Mån–fre (helgfri)
2) Mån–lör (helgfri)
3) Natt mellan fre–lör, 

natt mellan lör–sön 
 

*   13/5-20/6 och 23/8-
19/9 körs turerna fre-
sön, 21/6 - 22/8 körs 
turerna dagligen

Färjebokning:

 

I samarbete med Trafikverket Färjerederiet.

Dessa turer körs endast 
om de är förbeställda. 
Beställs på tfn  010-
1767565 fre o lör kl 22-
23.30. El tfn hamnkon-
toret under bokningens 
öppettider.

jonkoping.se/ 
visingsotrafiken 
Tfn 036-103770.  
Telefonbokningen öppen 
dagligen 8.00-16.30. 
Hamnkontorets	 
öppettider: 
Dagligen 7.30-18.00.

Bokade fordon som inte 
är på plats när färje-
personalen börjar lasta 
obokade fordon har för-
brukat sin bokade plats. 
Färjepersonalen börjar 
lasta obokade fordon 
tidigast 5 minuter före 
ordinarie avgångstid.

Trafikinformation:	Ebba Brahe ersätter Brahe- 
borg p g a underhåll den 8 juni från 8.30 till 10  
juni kl. 6.25. Christina Brahe täcker upp vid behov.

Allt inom bygg
Jörgen Karlsson 
0709 – 769698

byggjorgen@gmail.com

Sommaren på 
Wisingsö hotell & konferens

 
För att kunna följa de restriktioner som Covid19 medfört och inte behöva ställa 
in skol- och hotellverksamhet, har vi valt att satsa på enbart frukost och middag 

under denna sommarsäsong.

För att boka middag hos oss ring på 0390-56600 eller 0390-56608 
(direkt till köket) så att vi på ett säkert sätt kan ta emot er.

Vi har just nu öppet onsdag till lördag om ni vill äta middag eller bara ta något gott 
att dricka. Från veckan efter midsommar (v26) kommer vi att ha öppet sju dagar i 

veckan.

Vi försöker att kontinuerligt uppdatera Framnäs hemsida. 
Besök därför gärna www.wisingso.se/restaurang för aktuell information.

I samband med skolstarten 31a augusti kommer lunchserveringen att återupptas 
måndag till fredag och vi hoppas att ni alla vill komma och luncha hos oss då.

Välkomna!


