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Odensvi
En småländsk pärla i Västerviks kommun



Odensviborna har i alla tider värnat sin bygd, vilket också inkluderar 
förändring i tidens anda. Många minns säkert arbetet med kommunikation 
på 70-talet. I Odensvi gällde det då en kostig till väg, 135:an.  
Så småningom fick man en bra vägkommunikation i öst-västlig riktning. 

Under 2014 såg man till att med gemensamma krafter få fiber till bygden. 
Odensviborna lyckades bra med god samarbetsvana och att man värnar 
om sin bygd.

Välkommen!

OM ODENSVI
2015 blev den gemensamma 
framtidssatsningen äntligen klar  
– fibernät i hela Odensvi socken.

Odensvi Förskola och Fritids fick 
helt nyrenoverade lokaler under 
2014. Det är rymligt och anpassat 
både för barnen och personalen. 

I byn finns två fina fotbollsplaner 
där A- och B-laget samt ett 
ungdomslag tränar och spelar 
match. På vintern arrangeras 
coreträning i OIF´s regi.

Om det kommer snö finns både 
fina längdåkningsspår och en 
härlig skidbacke.

Den 45 meter höga Möckelkullen 
ligger mitt i Odensvi naturreservat. 
Ta med fikakorgen, från toppen 
har du en fin utsikt.

Intresseföreningen ger månadsvis 
ut ”Odensvibladet” i varje 
brevlåda. Där får man information 
om allt som händer i bygden.



”Jag kan 
inte tänka 

mig en 
bättre plats”

Odensvi Lanthandel – bygdens hjärta

MALIN LÖÖW-
JOHANSSON

Hur skulle du beskriva Odensvi 
socken med några meningar?   
– Odensvi ligger vackert belägen mellan 
sommarstaden Västervik och Astrid 
Lindgrens Vimmerby. Man får en riktig 
smålandskänsla när man kommer hit.
Lugnet och naturen gör att man inte kan 
annat än att slappna av här.  

Varför har du valt att bo i Odensvi?  
– Min man bodde här. När jag kom hit 
första gången så kände jag direkt att jag 
kommit hem. Jag växte upp i Piperskärr  
utanför Västervik och där finns samma 
gemenskap och samhörighet som man 
finner i Odensvi. Då fanns där även en 
affär, så därför vet jag hur känslan är att ha 
en butik på orten.

Vad är fördelen med att driva företag 
i Odensvi?  
– Att vi jobbar så brett och att vi har mycket 
att göra. Vi driver ju affären och ibland 
säger vi att det är den lilla biten. Det är ju 
till oss ortsborna och andra vänder sig när 
de vill veta något kring ett arrangemang 
eller annat som händer. Det är det som 
är så roligt, att vi kan hjälpa folk tillrätta 
så de får ut mesta möjliga när de besöker 
Odensvi.

Vad är ditt absoluta smultronställe?
– Det är givetvis Kyrksjöbadet. Men 
även hela området runt Bygdegården, 
fotbollsplanerna, Hembygdsparken och 
campingen. Det är väldigt vackert i hela 
Odensvi.

MALIN-LÖÖW JOHANSSON om Odensvi.



ODENSKANS – BYGDENS SAMLINGSPUNKT
Bygdegården drivs av en ekonomisk förening. Föreningen 
driver även  en camping, vandrarhem och bensinstation och allt 
är samlat runt Bygdegården. De ser även till barnvänliga badet 
vid Kyrksjön.

Upptäck Odensvi till   fots eller med cykel
FISKA I KYRKSJÖN
Fiske i Kyrksjön är väldigt 
populärt. Inplantering och 
kontroller sköts av Kyrksjöns 
Fiskevårdsområde. Fiskekort 
kan ni köpa i Odensvi 
Lanthandel. 

Läs om fiskeregler på 
odensvilanthandel.se 
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Upptäck Odensvi till   fots eller med cykel

VANDRA  
TJUSTLEDEN
Tjustleden  löper 
vackert genom hela 
kommunen och går 
även förbi Odensvi. 
Söderut vid byn 
Karrum ligger en unik 
klippblocksformation 
”Hängesten” som är väl 
värt ett besök.  

Längre söderut finns ett 
vindskydd att övernatta 
i som ligger väldigt fint 
vid sjön Sixgöl.
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1. Odensvi Lanthandel,
 Odenskans, Hembygdsgård
2. Möckelkullen
3. Bokskogen
4. Domarring
5. Hängesten
6. Sixgöl vindskydd
7. Bautasten Boda
8. Gravfält
9. Här låg Kulla Herrgård
10. Kulla vindskydd
11. Odensviholms Herrgård
12. Ogestad Herrgård
13. Sollidens Gårdsprodukter
14. Naturreservat Ålhults
     urskog

HEMBYGDSGÅRD
Hembygdsföreningen håller fint 
runt hembygdsgården som ligger 
bakom Odenskans. Vissa dagar 
under sommaren håller man öppet för 
allmänheten. De har även givit ut en bok 
om bygdens historia.



BLACKSTAD ODENSVI IF 
BOIF är ett samarbete mellan Blackstad IF 
och Odensvi IF. Har både barn- och vuxenlag. 

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN 
Tillvaratar och utvecklar barnens fritid, är ett 
stöd för förskola och fritids och bevakar frågor 
som rör förskolan och fritids. Föreningen 
ansvarar för fritidsården i Odensvi och ordnar  
olika lovaktiviteter för barn och ungdomar. 

HEMBYGDSFÖRENINGEN 
Arrangerar aktiviteter kring våra högtider och 
förvaltar vår vackra hembygdspark.

ODENSVI EKONOMISKA FÖRENING 
Sköter och driver Odenskans, ortens bygdehus 
med butik, samlingslokaler och vandrarhem.

ODENSVI FIBER EKONOMISK 
FÖRENING
Äger och driftar ortens fibernät.

ETT RIKT FÖRENINGSLIV

• 360 invånare (2015)

• Kollektivtrafik till Gamleby 

• Förskola 

• Butik och bensinstation

• Camping och badplats

• Skidbacke

ODENSVI FÖRSAMLING
En aktiv församling som ordnar 
”Torsdagslunch” varje vecka i Bygde-
gården. Det finns en barnkör och den 
lokala kyrkokören är väldigt uppskattad 
av Odensviborna. 

ODENSVI INTRESSEFÖRENING
En paraplyförening för bygden. Initierar 
och driver frågor för bygdens bästa.

RÖDA KORSET ODENSVI
Anordnar aktiviteter och gemenskaps-
stunder för människor på orten samt 
jobbar med att samla in pengar för 
att skänka till olika insamlingar som 
förhindrar och lindrar mänskligt lidande. 

I Odensvi finns flera föreningar och organisationer som skapar aktiviteter 
och utveckling i bygden. 

FAKTA OM 
ODENSVI



Sedan 14 år finns lanthandeln i hjärtat av  
Odensvi. I butiken finns även ett kafé, 
uteservering och  cateringverksamhet.

Butiken erbjuder en rad tjänster som 
gör livet lite lättare. Här finns bland 
annat apoteksutlämning, kassagiro och 
hemsändning, Du kan självklart beställa 
dina varor över nätet. 

Butiken är även Servicepunkt, där man 
kan få information om det mesta i 
kommunen. 

Vandrarhemmet och campingboende 
bokas också här.

M. KARLSSONS SADELMAKERI 
TAPETSERARVERKSTAD
Möbelrenovering, läderarbeten och 
nytillverkning.
Telefon 0730-78 09 87

SOLLIDENS GÅRDSPRODUKTER
Grisuppfödning och ekologisk 
grönsaksodling.  
Öppet lördagar 10.00-15.00 eller enligt 
överenskommelse.
Telefon 0493-260 47

ODENSVI LANTHANDEL
Catering, butik, kafé och vandrarhem. 
Telefon 0493-210 30

ODENSVI SKOGSTJÄNST
Telefon 076-319 10 57, 070-94 44 515

Odensvi socken är ett av Sveriges mest 
kotäta områden. Det finns ett tjugotal 
lantbruk med tillhörande åkermark i 
bygden. De största gårdarna med lantbruk 
är Ogestad och Odensviholm.     

FÖRETAG I BYGDEN

ODENSVI LANTHANDEL

Telefon: 0493-210 30
E-post: odensvilanthandel.se
Webbsida: odensvi.lanthandel@telia.com



Västerviks kommun ligger längs södra Sveriges ostkust. Kommunen 
är cirka sju mil lång och fyra mil bred. Det gör Västervik till en av de 
större kommunerna i södra Sverige. Att resa med bil från Ukna i norr 
till Blankaholm i söder tar mer än en timme.

Västerviks kommun utmärker sig inte bara för sin storlek, kommunen 
har även en stor mängd samhällen. 40 procent av befolkningen bor 
utanför centralorten. Här finns fyra samhällen utöver centralorten, 
Västervik, med runt tusen invånare eller fler, Gamleby, Ankarsrum, 
Överum och Gunnebo. Förutom dessa så finns flera kyrkbyar, 
kustsamhällen och bruksorter med några hundra invånare var. 

Åretruntöppna Västervik Tourist 
Center hittar du i Rådhuset på 
Stora Torget i Västervik. Tourist 
Information i Loftahammar är 
öppen sommartid.

Utöver det finns flertalet 
servicepunkter runt om i 
kommunen där du får personlig 
service och turistinformation. 

Odensvi Lanthandel är en sådan  
servicepunkt.

Rådhuset 
Stora Torget 4 

593 33 VÄSTERVIK 
0490–875 20 

turist@vastervik.com 
vastervik.com 

TOURIST CENTER

Broschyren är framtagen 2017 av Västerviks kommun och Västervik Framåt 
i samarbete med föreningar och företag i Odensvi.


