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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 6 Mån 1
Tis 2
Ons 3
Tor 4
Fre 5
Lör 6
Sön 7

v 7 Mån 8

Tis 9

Ons 10
Tor 11

Fre 12

Lör 13
Sön 14 Alla hjärtans dag         

v 8 Mån 15

Tis 16 Fettisdagen         

Ons 17

Tor 18

Fre 19
Lör 20
Sön 21

v 9 Mån 22
Tis 23
Ons 24

Tor 25  

Fre 26
Lör 27
Sön 28

Med reservation för 
ändringar och feltryck

Lunch serveras 
vardagar 

11.30-13.30!



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

Vi avvaktar med ÅRSMÖTET

Snart går dokumentationen
ÅRET PÅ ÖN

i tryck.
Föreningar och företagare 
berättar i text och bild om

coronaåret 2020

www.visingsohembygdsforening.com

Hej alla medlemmar! 
Vi välkomnar er alla till ett nytt och 
förhoppningsvis bättre år där vi kan 

ses och träna igen som förut. 

På Brahevallen gäller fortfarande 
max 2 personer i gymmet. 

Inga gruppträningspass. 
På övervåningen får du nu träna upp 
till 5 personer om ni är ifrån familjen-

ära relationer. 

Årsmötet flyttas framåt i tiden så vi 
kan hålla det utomhus. 

Medlemsavgiften kommer nu via 
mejl eller brev till dig som inte har 

uppgett en mejladress. 
Vill du bli medlem går det bra via vår 

hemsida laget.se ”bli medlem” 
Vid funderingar om faktura eller 

andra frågor om medlemskap ta en 
kontakt med styrelsen eller mejla till 

kontakt@visingsoais.se 

Stöd gärna VAIS genom att spela 
Bingolotto på söndagar eller gå vår 
digitala tipspromenad runt spåret. 
Om du spelar på Svenska Spel så 

kan du stödja oss genom Gräsroten. 
Säg till i kassan i din butik när du ska 

spela.

HA EN FIN FEBRUARI! 

/Styrelsen

Pga pandemin har vi 
begränsade öppettider 

under våren 2021!

Öppet och bemannat: 
Mån 17.00-19.00
Tor 10.00-12.00

Tel. 0390-566 07
visingsobibliotek@jonkoping.se

Välkomna!

Visingsö 
BibliotekEbe 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.

Vi söker 
sommarpersonal till
restaurang Framnäs, 
städ och reception!

Är du intresserad skicka ditt CV 
samt personligt brev till:

jobb@wisingso.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 

Vi ses igen i vår!

Mvh 
Jonas och Helena

Vi tackar för året som 
gått och vill önska alla 

våra kunder och 
leverantörer 

God Jul & Gott Nytt År!

Beställ gärna din rökta fisk även 
under vinterhalvåret! 

Ring 0390-419 19 eller 
maila till info@visingso.com.

Varmt välkomna!

Försäljning av rökt fisk 
och mm, kontakta oss på 

0703921038 eller 
info@bengtsgarden.se

Persgården 365.

Öppet ALLA dagar 10-17 
hela året.

Under lågsäsong, enklare fik, 
men välfylld gårdsbutik, 

obemannat och betalning med 
Swish eller kontant om du har 

jämna pengar.

2021 kommer vi bredda oss med 
många fler produkter.

Nytt för denna månad är Yoi 
Kombucha från Bankeryd. En 
lätt kolsyrad och fermenterad 
dryck full med naturlig nyttig 

probiotika.

Blanda 5 för 100:-
Frukt & Nötmix, rostad kokos, 

cashew, spansk mandel, 
vildväxande paranötter & 

bananchips.

Gott, hälsosamt och 
ekologiskt.

Varmt välkomna 
önskar 

Anders & Susanne!

PERSGÅRDEN
Café & Gårdsbutik

Språkurs för dig över 40!
Kostnadsfri undervisning, du som boende på Visingö 
betalar bara för lunch och fika, 1780 SEK/10 dagar.
Engelska grund (ej helt nybörjare): 6 - 16/4 
Engelska fortsättning: 19 -29/4
Spanska grund (ej helt nybörjare): 6 - 16/4 
Spanska fortsättning: 19 - 29/4 
 

Braheskolan - Visingsö folkhögskola
Braheskolan är en av Sveriges 154 folkhögskolor. 
Skolan har sin verksamhetsbas på Visingsö, här finns 
internat för skolans studerande.  
En stor del av kursverksamheten genomförs utom-
lands i form av språk- och kulturkurser. Vårt mål är 
att främja folkbildning och vuxenutbildning med 
internationell inriktning.

0390 - 566 10

  
  
   
 

 
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR 

VISINGSÖ BYGDEGÅRDSFÖRENING 
 

 
Onsdagen den 3 mars kl. 19.00 

Mötet hålls digitalt via Microsoft Teams 
 

Sedvanliga årsmöteshandlingar 
 

Anmälan senast 28 februari till mailadress: 
bettan.svensson@outlook.com 

 
 

 
 
Styrelsen önskar gamla och nya medlemmar välkomna! 



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!

 P.g.a corona pandemin är 
Gudstjänsterna pausade 

tillsvidare i våra kyrkor här 
på Ön.

Det kommer vara gudstjänst
via Facebook och Gränna    

Visingsös hemsida
söndagar kl.11.

Håll utkik efter information 
på vår nya affischtavla vid 

Coop!

Ett viktigt datum för svenska
kyrkan är 19/9 då det är 

kyrkoval!!!
Viktig information kommer i 

brevlådorna och på 
anslagstavlan på coop.

Församlingshemmet är öppet
onsdagar mellan

9.00-12.00
där man kan få hjälp med 

inköp

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
 Vinterturlista 2021

I samarbete med  
Trafikverket Färjerederiet.

 
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
10.30 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
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) 

jonkoping.se

Natturerna mellan fredag-lördag  
och mellan lördag-söndag är nu  
beställningsturer
Från den 15 januari körs natturerna endast om de 
är förbeställda. Beställning görs på telefon
010-17 67 565 fre och lör kl. 22.00-23.30. Eller 
via telefon till hamnkontoret under bokningens 
öppettider.
Två nya turer har införts, från Visingsö kl. 23.40 
och från Gränna kl. 00.15, som också körs om de 
förbeställs. OBS! Natturerna kan inte bokas via 
online-tjänsten utan ska bokas via telefon.

Trafikinformation 
Ebba Brahe ersätter Braheborg p.g.a underhåll 
den 9 och 23 feb kl 08.30-15.45. 

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

natt mellan lör–sön
OBS! Från 15 jan körs dessa 
turer endast om de är 
förbeställda. Beställs på 
tfn 010-17 67 565 fre och 
lör kl. 22.00-23.30. Eller tfn 
till hamnkontoret under 
bokningens öppettider. 

Färjebokning:
tfn 036-10 37 70
www.jonkoping.se
sökord Visingsöleden

Bokningens 
öppettider:
mån–fre 8.00–17.00
lör-sön stängt

Platsbokad bil ska vara 
vid färjan minst 5 min.
före avgång. Reser-
vation för förseningar 
och trafikhinder. 
Hela turlistan finns på
www.jonkoping.se

 Avgångar från  


