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Två småländska pärlor i Västerviks kommun

Välkommen!
Byarna Öndal och Skedshult ligger så tätt, att det knappt går att skilja dem
åt. Sammanlagt i de båda byarna finns 54 bofasta hushåll och därtill får man
räkna nästan lika många sommarboenden. Utöver de människor som bor i
bygden är det en rik lantbruksbygd, med kor, grisar får och hästar.
Denna vackra plats är belägen i östra kanten av norra Småland. Närmare bestämt,
just på länsgränsen till Östergötland.
De båda byarna ligger i Ukna socken i norra delen av Västerviks kommun.

ÖNDAL SKEDSHULT

En liten bygd med stor gemenskap
Samhället har en aktiv bygdegårdsförening vars mål är att få byarna
levande med fin gemenskap. Sedan
2003 driver man bygdegården med
idella krafter.

En fibergrupp arbetar framgångsrikt
för att få fiber till bygden.

Varje år arrangeras en luciafest då
bygdegården fylls till sista plats och
unga som gamla njuter av luciatåg,
dricker kaffe och dansar kring granen.

Vindommens fiske är vida känt för sitt
gös-, abborr- och gäddfiske om du har
fiskekort. Här ges möjlighet att lägga i
båt för en härlig fisketur bland öar och
vikar i den stora sjön.

I området finns ett brett näringsliv med
företag

”Här i
Öndal Skedshult
finns en härlig
sammanhållning
och gemenskap.”
THOMAS
PETTERSSON

– en eldsjäl delar med sig
THOMAS PETTERSSON
Thomas arbetar på T&H Entreprenad. Företaget har funnits sedan 2005 och just nu
har man tre anställda. Många uppdrag genomförs åt kommunen genom Kanonaden och
Svevia. Avloppsarbeten åt privatkunder är en del av verksamheten och man utför också
sprängningsarbeten.
Här svarar Thomas på några frågor om Öndal Skedshult.

Hur skulle du beskriva Öndal-Skedshult
med några meningar?

Vad är fördelarna med att driva företag
här?

– De båda byarna ligger vackert belägna
nära skog, stora öppna odlingslandskap
och med närhet till den fiskrika sjön
Vindommen med härliga badställen.

– Närheten till E22 gör det smidigt med
transporter till och från byn, samtidigt
som det är nära till många större orter som
Linköping, Norrköping och Västervik.

Vilka är fördelarna med att bo och leva
i här?

Vilket är ditt absoluta smultronställe?

– I Öndal-Skedshult byar finns en härlig
sammanhållning och gemenskap. Här
känns det tryggt att bo oavsett om man är
ung eller gammal.

– Badplatsen vid sjön Vindommen.

”Här känns det tryggt att bo
oavsett om man är ung eller gammal.”

FISKE I VINDOMMEN

Upptäck

Vindommens fiske är vida känt. Här ges möjlighet att
lägga i båt för en härlig fisketur bland öar och vikar i
den stora sjön. Fiskevårdsområdesföreningen sköter
underhållet och kontroll av fiske och vatten. Här kan
man fiska gös, aborre och gädda. Fiskekortet köper du
hos Margareta och Roger Edström 0493-72025, i Ukna
lanthandel samt på www.ifiske.se
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HYR EN STUGA
Stanna till och njut av den
härliga omgivningen. Här
finns härliga stugor att hyra.
Tio bäddar fördelade på två
hus via stugoriskedshult.se
Ta en promenad i området
eller testa fiskelyckan i sjön
Vindommen.
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Öndal Skedshult

BESÖKSMÅL OCH SEVÄRDHETER
1. Fiske i Vindommen
2. Badplats
3. Bygdegård
4. Godisautomat
5. Tjuvkyrkeberget
6. Forsby säteri
7. Stugor i Skedshult
8. Väg mot Ukna
9. Matställe - Uknaköket
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BADPLATSEN
Sjön Vindommen bjuder på sköna bad när
sommaren är som bäst. Badplatsen är en liten
sandstrand med lång brygga. Det finns också
bord och bänkar, så ta med fikakorgen och njut
av sjöns storslagenhet!

ETT AKTIVT SAMHÄLLE
Bygdegårdsföreningen, fibergruppen och seniorträffar är några av de aktiva
nätverken i bygden. Dessa aktiva föreningar bidrar till sammanhållning och
aktiviteter året runt.
BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN startades
år 2000 med målet att få byarna levande
med mer gemenskap. 2003 lyckades
föreningen köpa ut lokalen och nu drivs
den i egen regi med ideella krafter. Den
stora bygdegårdslokalen passar bra till
uthyrning vid större kalas och möten. De
250 medlemmarna består av både fast- och
sommarboende.
Luciafesten - som anordnas varje år - fyller
bygdegården till sista plats. Unga som gamla
njuter av luciatåg, dricker kaffe och dansar
kring granen. www.ondalskedshult.se
FIBERGRUPPEN arbetar framgångsrikt
med kommunens fibersatsning. Man ligger
bra till med 87 % av fasta hushåll som redan
har tecknat ett avtal för fiberutbyggnad.

SIMSKOLA
Under sommaren bedrivs kommunens
största utomhussimskola här. Cirka 50
barn deltar i allt från plask och lek till
guldmagister. Ungdomarna i bygden
ges möjlighet att prova på arbetslivet
genom att vara simlärarassistenter
tillsammans med utbildade simlärare.
SENIORTRÄFFAR
Varje månad träffas daglediga seniorer
i bygdegården för samkväm med fika,
föreläsningar och spel.

OM ÖNDAL
SKEDSHULT
• 54 bofasta hushåll
• Förskola Ukna (9 km)
• Ringeltaubska skolan Edsbruk
F-6 (10 km)
Överumsskolan F-6 (24 km)
• Butiker Ica nära Ukna och
Coop nära Edsbruk
• Bensinstation Ukna (10 km)
• Badplats och båtplats
• Kollektivtrafik buss 22

FÖRETAG I BYGDEN
I den lilla bygden är näringslivet brett och består av lant- och skogsbruksochentreprenadföretag, men även tekniska konsulter och besöksnäring.
BERGS
SKOGSTRANSPORTER
Skogstransport.
Telefon 0123-301 32
DEGERSNÄS LANTBRUK
Fårproduktion.
Telefon 0493-503 44
HELLNERS LANTBRUK
Lantbruk, mjölkproduktion.
Telefon 070-8594819

RYDBERGA GÅRD
Lantbruk, grisproduktion.
Telefon 0493-720 06

SOLVÄNDANS MASSAGE
Privatpersoner och företag.
Telefon 0493-503 44

SKEDSHULT TEKNISKA
Teknisk service.
Telefon 070-578 12 16

STUGOR I SKEDSHULT
Stuguthyrning.
Telefon 0493-720 25
Webb & e-post
www.stugoriskedshult.se

SKINNHANTVERK
Handgjorda
fårskinnsprodukter.
Telefon 0493-720 60

HUDEBO LANTBRUK
Lantbruk, fårproduktion.
Telefon 0493-500 26

GODISAUTOMATEN
– som väcker nostalgi
Utanför före detta Stens Lanthandel
sitter den gamla men välbevarade och fullt
fungerande konfektyrautomaten kvar.
Numera är det bygdegårdsföreningen
som laddar den med varor.
Här kan du köpa godis för en krona..

stugoriskedshult@outlook.com

T & H ENTREPRENAD

Gräv och anläggning.
Telefon 070 230 04 95

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.

Den åretruntöppna turistbyrån
Västervik Tourist Center ligger
i Rådhuset vid Stora Torget i
Västervik. En sommaröppen
turistbyrå finns i Loftahammar.
Utöver det finns flertalet servicepunkter runt om i kommunen
där du kan få personlig service
och turistinformation.
Bland annat är Ukna Ica Nära
och Coop i Edsbruk områdets
servicepunkter.

TOURIST CENTER
Rådhuset, Stora Torget 4
593 33 VÄSTERVIK
0490-875 20
turist@vastervik.com

vastervik.com

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

