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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 49 Tis 1
Ons 2

Tor 3
Fre 4 Braheskolans konstutställning Biblioteket fre em-tis fm

Lör 5
Sön 6 2:a advent                       

v 50 Mån 7
Tis 8

Ons 9

Tor 10 Nobeldagen

Fre 11
Lör 12
Sön 13 3:e advent              Luciadagen         

v 51 Mån 14

Tis 15

Ons 16
Tor 17
Fre 18

Lör 19 Julgranar Försäljning av julgranar mm vid Hembygdsgården 10.00

Sön 20 4:e advent                       

v 52 Mån 21
Tis 22
Ons 23 Drottningens födelsedag 

Tor 24 Julafton

Fre 25 Juldagen 

Lör 26 Annandag jul 

Sön 27
v 1 Mån 28

Tis 29
Ons 30
Tor 31 Nyårsafton Med reservation för 

ändringar och feltryck

God Jul 
& 

Gott Nytt 
År! 



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

Lördagen den 19/12 kl 10.00 säljer 
vi granar vid hembygdsgården. 

Önskar du julklappar som ger lite 
historia från förr? Vi säljer 

almanackan och mathäften som 
skildrar tider från förr både i mat 

och bilder.

Granar 250 kr
Almanacka 100 kr
Mathäfte 120 kr

Allt sker utomhus och vi hjälps 
åt med att hålla avstånd.

Adventsgranar säljs, i Torp, från 
lunchtid 25 november 

Vi säljer lotter och bjuder på glögg.

Almanackan och mathäftet finns 
även till försäljning hos 

Ewas salong.
www.visingsohembygdsforening.com

Hej alla medlemmar
Återigen får vi tyvärr ställa in våra 

gruppträningspass pga nya 
restriktioner. Gymmet är öppet 

fortfarande och där får man träna 
max 2 st medlemmar samtidigt.

Även all barn/ungdomsverksamhet 
inomhus tar en paus.

Vardagen blir ju såklart tråkigare när 
vi inte får ses och träna tillsammans 

och vi måste alla följa restriktionerna 
så bra vi bara kan.

Men vi får ändå försöka göra det 
bästa av situationen. Vi får passa på 

att motionera utomhus.
Rörelse och motion mår vi alla bra av! 

Promenera eller jogga gärna runt 
vårt fina elljusspår. Gå vår digitala 

tipspromenad ”Vaisrundan”. 
Nya frågor varje vecka.

Spela gärna bingolotto varje söndag 
och stöd Vais genom att köpa din lott 
på Coop eller ladda hem den på de-

ras hemsida. Självklart kan man även 
starta en prenumeration och smidigt 

få lotten hemskickad.
Du kan även köpa 

bingolottos julkalender 
som finns på Coop.

Nu hoppas vi att pandemin snart
lättar och vi kan ses igen.

Ta hand om er alla och ha en fin jul!

/Styrelsen

PERSGÅRDEN
Café & Gårdsbutik

Persgårdens Gårdsbutik 
+(enklare fika) är öppet 

ALLA dagar 10-17.
Obemannad och betalning 

med Swish. Vi erbjuder bl.a:

- Senapsfabrikörn, julsenap mm.mm
- Alkoholfri glögg, äppelmust samt 

Julkaffe från Vistakulle
- Honung samt utvalda kampanjer på 

Persgårdens produkter

Plocka ihop din egen härliga 
julpåse/presentpåse. 

Vi bjuder på materialet.

Det går också bra att beställa 
julpåsar till dig eller ditt företag 

på; order@persgarden.se
- Gränna knäcke + polkasnittar

- Visingsö Vinäger
- Visingsö konfektyr

- Bengtsgårdens 
mjöler och gryner

- Grenna glass, nu också i 
halvlitersförpackningar

Superpris på våra 500 g. hela 
ekologiska dadlar i påse!

3 för 100:- 
under hela december.

Perfekt till julbak, julmat och julgodis!
Linda dem med bacon, doppa dem i 

choklad mm.mm

Varmt välkomna önskar 
Anders & Susanne!

Välkomna!

Öppet alla dagar 8.00-21.00
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



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.

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

Jord i storsäck (900 l) 1200:- 
styck, levereras till tomtgränsen 
inom 7 dagar (endast Visingsö)
Bortforsling av trädgårdsavfall 
och ris.
Vi utför även anläggningsarbeten,
Trädfällning,
Häckklippning,
Trädgårdsarbete,
Renovering av grusgångar,
Samt mycket annat!

073-0297302
eric@kustbergsentreprenad.se
www.Kustbergs.se

Lunch serveras varje vardag fram till 
11/12 med möjlighet till Take Away.

Julstängt från 12/12 
fram till och med 10/1.

Därefter serveras lunch 
varje vardag igen.

Restaurang Framnäs önskar alla en 
God Jul och ett Gott Nytt år.

Tel. köket 0390-566 08

Gårdsprodukter & bonnakafé
& Visingsö Konfektyrer

Söndagen den 20/12 
säljer vi ostkaka 
utanför butiken 
kl.11.00-14.00

Coronasäkert!

Tel. 0703-104090

Senapsfabrikörn
Ni hittar våra produkter hos bl a

Coop Visingsö och 
Persgårdens Gårdsbutik

Önskar ni presentförpackningar så 
hör ni av er till mig.

Mathilda 070-3029925
eller info@senapsfabrikorn.se Visingsö Cykeluthyrning  

Kom med i vårt härliga 

gäng i hamnen i sommar! 
Är du serviceinriktad och brinner för 

att sätta kunden i fokus? 
 

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 

Fram till jul kan ni nu 
köpa våra  

gårdsprodukter  
direkt från Fisk-mobilen! 

* Tisdagar 16.00-18.00 utanför  
Gamla Lanthandeln. 
* Lördagar 11.00-14.00 utanför  
Ewas Salong (Gamla Sparbanken). 

Telefon: 070-39 210 38   
Mail: info@bengtsgarden.se 



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
bo.forkman@braheskolan.se

Försäljning av grus och jord
Transport maskiner

Uthyrning av containers
Div transporter

Välkomna

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?
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!

Allt inom bygg
Jörgen Karlsson 
0709 – 769698

byggjorgen@gmail.com

Dina 
Försäkringar

 
www.dina.se

Jönköping 
0770–160 500

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

Visingsö 
församling!

Corona pandemin har en en 
gång vänt upp och ned

på det  mesta i samhället.
Så och för oss alla 

inom kyrkan.

P.g.a corona pandemin är 
Gudstjänsterna pausade 
tillsvidare i våra kyrkor 

här på Ön.

Det kommer vara gudstjänst
via Facebook söndagar kl.11.

På onsdagar är församlings-
hemmet öppet 9-12 så att man

kan tända ljus och också få 
hjälp med inköp från coop.

Välkommen till gemenskap i
Visingsö Församling

- både i gudstjänst och vardag!

 El, Tele och Nätverksinstallationer
Ring Markus

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

Visingsörådet är politiskt och 
ideellt obundet och arbetar för

 Visingsöbornas intressen. 
Följ vårt arbete på vår hemsida och 

på Facebook
www.visingsoradet.se

Visingsötrafiken

jonkoping.se

I samarbete med  
Trafikverket Färjerederiet.

 

,

Gränna Visingsö

06.55 06.25
07.55 07.25 
09.30 08.30
10.30 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
21.40 21.10
23.10 22.40

Vi tackar våra resenärer för det gångna året 
och önskar God Jul och ett Gott Nytt År!

Juldagen trafikeras 
som en söndag men 
med natturer kl. 00.45 
och 01.15 som en 
lördag. 
Nyårsafton trafikeras 
som en lördag med 
natturer kl. 00.45 och 
01.15.

 Avgångar från  

Trafikinformation 
Ebba Brahe ersätter Braheborg vid två tillfällen 
varje månad p.g.a. underhåll. I januari är det  
den 5:e och 19:e.

Boka och betala dina resor på webben!
När du loggar in med din e-post så kan du  
”betala” med ditt resekort när du har klickat  
på boka. Du måste säkerställa att du har tillräcklig 
giltighet på ditt resekort. Glöm inte att boka om 
en timma innan avgång om du skulle få förhinder 
så dras ingen resa från resekortet. 

Läs mer om hur tjänsten fungerar, avboknings-
regler m.m. på jonkoping.se/visingsötrafiken
 

Ändrade öppettider 
på hamnkontoret:
23, 28, 29, 30 decem-
ber: Kl 8-14.

Annandag jul och 
Nyårsdagen  
trafikeras som en 
söndag. OBS! inga 
natturer.

Turlista julafton


