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1. 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. Öppettider: 
Lördag kl. 10-18. Söndag kl.10-15. Välkomna!

2. Kajkanten/Bengtsgårdens gårdsbutik: Försälj-
ning av varmrökt fisk från eget fiskrökeri på Bengts-
gården! Försäljning av vår egen KRAV-märkta rapsolja 
och mjöl. Även servering av lunch, smörgåsar, fika och 
glass i stora lass! Öppet lördag 10-18, söndag 10-16.  

3. Restaurang Solbacken: Vår årliga soppbuffé 
med höstens primörer, hembakt bröd och skördekaka 
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

4. Visingsborgs slott 

5. Visingsögrisen och Eddans potatis: Visingsögrisen 
säljer styckdetaljer, grillskivor, chark m.m. från kött 
av grisar uppväxta på Näs Andersgård. Grisarnas 
foder kommer från egenodlade grödor på gården. 
Eddan säljer egenodlad, icke besprutad potatis på Näs 
Andersgård.

6. Wisingsborgs Trädgård: Varmt välkomna till vår 
trädgård under skördehelgen. Njut av en kopp kaffe 
& hembakat eller vår populära räksmörgås & ett glas 
prosecco. Utförsäljning inredning. FULLSTÄNDIGA  
RÄTTIGHETER. Se hemsidan för aktuella öppettider. 
www.wisingsborgstradgard.se 

7. Brahekyrkan 

8. Visingsö Pensionat & Café:  Boende och mat i 
mysig miljö. Lördag: vi serverar svingo kycklinggryta 
med äppelkaka gjord på egna äpplen.
 
9. Pernillas silver & inredning: Den lilla butiken 
med handgjorda silversmycken samt annat smått & 
gott. Instagram: peabengtsson

10. Persgården: Gårdsbutik & Café samt Infopoint.  
Fantastiska kampanjer samt provsmakning av Persgår-
dens sortiment. Gårdens honung och mängder med 
Visingsöprodukter. Fika & glass finns till försäljning. 
Flera aktörer finns på vår gård.  
 
11. Stellan Berglund: Försäljning av gårdens potatis. 
 
12. Visingsö Alpacka och Gårdsbutik: Alpacka  
Safari med 17 alpackor och visning av årets 3 alpackaföl. 
Alpackagarn, alpackaprodukter samt Karins kort och 
diverse hantverk i gårdsbutiken.
 

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

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

15. Anna-Britta Jannerfeldt: Visning och försäljning av 
handvävda bruksföremål i natur- och återvunnit material. 

16a. Svensgårdens gårdsprodukter & bonnakafé  
& Visingsö Konfektyrer: Försäljning av gårdens 
produkter och konfektyrer. Servering av ostkaka, 
kaffe, räkbakelser och Sandras fisksoppa.  

16b. Senapsfabrikörn: Försäljning och provsmakning 
av våra produkter. Vi har försäljning av korv med 
bröd. Öppettider: Lördag kl.10-18. Söndag kl.10-15 
Välkomna!

17. Rökinge Norrgård: Lilla torget håller öppet 
med försäljning av grönsaker och andra godsaker 
från gården. Kommer även finnas en loppis på logen. 
Välkomna!
 
18. Coop Nära: Öppet alla dagar 7-22. 
 
19. 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. 

20. Visingsö Industriförädling: Öppen finmekanisk 
verkstad med visning och körning med olika modell-
motrer. mm.

21. Visingsö Missionsförsamling: Missionskyrkan 
är öppen och loppmarknad i missionhusparken.

22a. Butik 30 kvadrat Heminredning och presenter

22b. Ewas hud och kroppsvård När hösten kommer 
är Ewas hud & kroppsvård ett perfekt ”kryp in”. Här 
finner du hudvård och makeup från Maria Åkerberg 
samt massageljus från Klinta.

22c. Kigge Smés samlingsloppis 

23a. Wisingso Hotell: Restaurang Framnäs har öppet 
för lunch: Lördag - söndag 12:00 - 15:00 & middag: 
fredag - lördag 17:00 - 23:00. Fullständiga rättigheter. 
Boka Hotellpaket inkl. middag & frukostbuffé på hotellet. 
på www.wisingso.se eller 0390-56600.  
 
23b. Braheskolan: Museum och biblioteket.
 



12-13  
september 2020

www.visingsoskordefest.net

24. Visingsö Hembygdsförening: Hembygdsgården 
har öppet för besök och fika. Vårt tema är ”Gårdagens 
Mode”, kläder från tidigt 1900-tal (Tingley och  
teosoferna, skarpskyttar, präster, sjuksystrar m.m.) 
Dessutom visar vi mängder av gamla foton.

25. Kumlaby kyrka

26a. Gränna musteri: Vi visa upp vårt mobilt musteri 
och gör äppelmust helt utan tillsatser. Vi pastöriserar 
och förpackar i miljövänliga bag-in-box. Oöppnad must 
håller i minst 1 år. En öppnad förpackning håller i ca 1 
månad i kylskåp.

26b. Torps blommor: Höstblommor 

27. Kumlaby Orangeri: Café i Orangeriet. Försäljning 
av frukt , blommor, trähantverk, konst samt glas och porslin.

28. Tempelgården:  Årets äppelskörd, eko-cafe med 
äppelpaj, matiga smörgåsar, rotfruktssallad, quinoa o 
fetasallad, m.m. Ekologiskt och glutenfritt Mungböns-
bröd från Matakrobaterna. Keramik.m.m.

29. Visingsö Leksaksmuseum: Leksaksmuseets tema 
i år är miniatyrer av olika slag, djur från hela världen 
samt skolhandarbeten från 1920-70. I museishopen 
säljs handgjorda leksaker, böcker kort m.m. Intäkterna 
går till Sjöräddningen på Visingsö. Välkomna!  
Marie-Louise

30. Erstakärret fågelskådning: Ta en titt vid ett av 
Sveriges välkända fågelreservat.

31. HB Erstad Skutegård: Östen Johansson visar upp 
sitt sågverk och nybyggda 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!

32. STORTMODE.se: Kläder i storlek 42-56 från Zizzi, 
Yesta, Carmakoma och no Secret mfl. Egendesignade 
glassmycken och Visingsöglas. Tfn.0702-857049  
www.stortmode.se

33. Skafferiet: Försäljning av gårdens produkter 
såsom chilisylt ramslöksolja örtolja ört och ramslöks-
salt Chili och tomatsåser och marmelader. Kryddor och 
andra chiliprodukter. 

34. Solrosen butik och fik: Servering av skördefika, 
samt försäljning av egna förädlingsprodukter från 
gårdens frukt och bär. Även egna textilprodukter.

35. Lilla Wisingsö: Väkomna till vår butik – din 
försmak till vårt genuina Öa! Med över 40 lokala  
producenter från ön levererar vi här- och närodlade  
ätbara mathantverk, konst och andra genuina produkter. 
Finns på Brahegatan 63 i Gränna.

Om du tar med bilen, boka plats i god tid på färjan, 
tel 036-103770. Väl på ön föreslår vi en cykeltur - hyr 
eller ta med egen cykel. 

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

Samarbetspartners:

Öppet hus på hela ön!  
Lör 10-17, sön 10-15.

(Eventuella avvikande öppettider står i foldern) 
 

Vi bjuder in till en riktig  
Skördefest/Höstmarknad 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!

Välkommen!


