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En småländsk pärla i Västerviks kommun

Välkommen!
I södra Tjust, omgivet av skogar och glittrande sjöar, finner du natursköna
Totebo omgivet av ett vackert gammalt kulturlandskap. Njut av skog och
enebackar, omväxlande med öppna hagar och ängar, vitsippsbackar på
våren och lingon, blåbär och svamp på sensommaren. Du ser ett stort
antal hästar och kor på din resa genom våra trakter. Tag en paus vid en sjö
och lyssna till fågelkvitter eller bara tystnad.
Även vintertid är den här trakten värd ett besök, då gnistrande vit snö
ligger djup och himlen är stjärnklar.
Totebo med omgivning är en oas men också ett levande och aktivt
industri- och jordbrukssamhälle med många engagerade invånare.

TOTEBO

–där gammal jordbruksbygd möter modern industri
Totebo är ett gammalt stationssamhälle. Orten uppstod som en
hållplats vid smalspårsbanan mellan
Västervik och Hultsfred år 1879.
Totebo bestod från början av ett
handpappersbruk
och
Totebo
Gård. När järnvägen kom till
byn 1879 började samhället en
utvecklingsresa.

I början av 1900-talet startade
Totebo AB en bulthjulsfabrik som
under 30-talet blev en framgångsrik
tillverkare av radio- och tv-lådor.
Idag har man en mycket modern
fabrik med tillverkning av ett brett
spektrum av planmöbler med
kunder som bland andra IKEA.
Totebo AB är en av kommunens
största arbetsgivare.

”I Totebo bor vi i
centrum! Vi har lika
nära till Stockholm
som till Göteborg,
Malmö/Köpenhamn
och Riga. Här har vi
fötterna på jorden
men visionerna är
högtflygande såväl
individuellt som hos
modern industri.”

–där gammal jordbruksbygd möter modern industri
Totebo har runt 280 invånare
och i samhället finns bland annat
förskolan Pandan och en nyinvigd
fullskalig
sporthall
H-T-hallen.
Norr
om
Totebo
finns
jordbruksbygden Yxered. I den
gamla frisksportarstugan har man
idag en gemensam samlingsplats.
Kuriosa: filmen I mörkaste Småland
spelades delvis in på Totebos
järnvägsstation 1943.
Idag
används
järnvägsstationen
för sommartrafik i Tjustbygdens
järnvägsförenings regi med både
motorvagnar och ångloksdragna tåg.

Smalspårsjärnvägen är K-märkt som
industriminnesmärke.
Namnet Totebo bör tolkas som
Totes bod, vilket syftar på Totes
förvaringsbod
eller
visthusbod.
Jeppe i Thotabodom nämns i ett
pergamentsbrev i Västervik 1442.

EN ORTSBO GER SIN BILD AV BYGDEN

”Jag gillar Totebo. Här har vi både fina vyer och
utvecklingspotential.”

Hummelstad
Grönhult

ÄRTHOLMEN
är oasen vid Hagsjön mellan Totebo
och Yxered. Sommarsöndagar
serveras här kaffe, te och saft
med hembakt och smörgåsar till
självkostnadspris.
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vid idylliska Nässjön i Totebo.
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LANTHANDELN –
bygdens samlingspunkt
Totebo Lanthandel är en
naturlig träffpunkt med brett
utbud och servicetjänster.

VIRUM ÄLGPARK
Upplev älgarnas närhet.
Ligger vid Össebo, cirka 5
km från Totebo i riktning
mot Hjorted.
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TOTEBO
SAMHÄLLE

Högötorp

Kårby
Mommehål

röppshult

Lugnet
Piperskärr

Ekhagen

Svinnersbo

Grantorpet

ts eller med
cykel
Valstad
Fårhult

Vassbäck

Gränsö
Lysingsbadet

Verkebäck
Hästhagen

Lunds by

Spårö

Horn

YXEREDSÅN
Ytterhult
Sundsholm Rössle
Tovehult
Slingsö

Åldersbäck
Ån
var anledningen att Totebo-fabriken flyttade
till platsen, då i boningshuset bredvid Toteboån.

BESÖKSMÅL OCH
Hultö
SEVÄRDHETER
1. Handlar’n
lanthandel
Strandbo
Flatholmen
2. Badplatsen Nässjön

Äskestock
3. Totebo station

4. Yxeredsån
5. Totebo Gård
6. Löth Läderverkstad
7. Ärtholmen
8. Virum Älgpark
9. Sporthallen

Stämshult

Tällsjön

Mot Kalmar

n Fu
ruber

gsväge
n

ägen
Norrv

ustr
ivä
ge

Parkväg
en

1

LÄTTCYKLADE
VÄGAR

4

Ind

Öst
ra vä

gen

Hagaväg
en

ägen
Telev

Källvägen

Åvägen

5
Näsvägen

2

Ekebergsvägen

Ta en cykeltur genom
vackert naturlandskap
runt Yxered-TibbhultRumhult-Hjorted station
–Hjorted-Totebo eller
mot Blegda-SpångenäsTuna. Överallt upptäcker
du nya småvägar.

ETT RIKT FÖRENINGSLIV
I Totebo finns flera föreningar och organisationer som skapar aktiviteter och
sammanhållning i bygden.
TOTEBO IF OCH HJORTEDS GOIF
Föreningarna har sedan år 2000 gemensamma
lag i seriespel för både ungdomar och seniorer.
TOTEBO–YXEREDS
SAMHÄLLSFÖRENING
jobbar aktivt sedan flera år för att servicen
ska finnas kvar i bygden. Aktiviteter
ordnas med utgångspunkt från butiken.
Närmaste mål är att få bredband via fiber på
landsbygden, vilket man arbetat för i flera år.
Ärtholmen är en oas strax utanför Totebo mot
Yxered, där föreningen driver sommarkafé.
Den engagerade föreningen fick 2014
utnämningen ”Bästa utvecklingsgrupp i
Kalmar län”.

SVENSKA KYRKAN
bedriver verksamhet i en lägenhet
på Västra vägen 4. Där finns såväl
barntimmar, pensionärsträffar som
språkcafé för asylsökande.
HJORTEDS HEMBYGDSFÖRENING
omfattar hela församlingen, även
Totebo-Yxered.
Man
arrangerar
vandringar för att visa bygdens kulturarv.
Hembygdsparken i Hjorted ligger
naturskönt ovanför sjön Hjorten.
BOULEKLUBBEN
har sin bana i Totebo centrum.
DARTKLUBBEN
bildades 1998 och man träffas fortfarande
och kastar varje vecka tillsammans.

FAKTA OM TOTEBO
• 280 invånare (2015)
• Förskolan Pandan
• Lanthandel och gårdsbutik
• Mack
• Badplats & fullskalig idrottsplats
• Totebo AB största arbetsgivare

FÖRETAG I BYGDEN
HANDLAR´N

LEFRACO AB

TOTEBO AB

Lanthandel/Servicepunkt
Telefon 0490-610 39

Utveckling av designade
kundterminaler.
Telefon 0490-612 65

Sveriges största företag för
tillverkning av planmöbler
Telefon 0490-825 00

LÖTH
LÄDERHANTVERK

TOTEBO GÅRD

HANS ENGSTRÖM
ELTEKNIK AB
Elinstallatör, elkonsult
Telefon 070-545 10 56
LARS-OLOF
ENGSTRÖMS
SKOGSTJÄNST AB
Skogstjänst, naturvård
Telefon 0493-401 83

Läderhantverk
Telefon 0490-510 19

Närproducerat nöt, lamm
och vilt
Telefon 070-655 77 90

STÅNGÅ

TOTEBO ÅKERI AB

Fastighetsbolag
Telefon 0480-184 50

Åkeriverksamhet
Telefon 0490-611 54

LANTHANDELN
– med bred service
Totebo Lanthandel står för servicen
på orten med livsmedel, post-och
paketutlämning, apoteksombud, systembolag, lottförsäljning, hemsändning
och café med turistservice. Butiken är
också en servicepunkt, som Västerviks
kommun inrättat på landsbygden.
Totebo Lanthandel driver även butiken
i Hjorted.
Tel: 0490-61039

Det är ett aktivt samarbete mellan
Totebo
Lanthandel,
Totebo-Yxereds
samhällsförening och ett stort antal
volontärer, såväl i det dagliga arbetet som
vid arrangemang kring butikerna i Totebo
och Hjorted.
Totebo Gårdsbutik säljer köttprodukter
från egna djur. Där finns även viltkött och
andra närproducerade matvaror.

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 på 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 lanthandeln i
Totebo en servicepunkt.

TOURIST CENTER

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

vastervik.com

Broschyren är framtagen 2016 av Västerviks kommun och Västervik Framåt
i samarbete med föreningar och företag i Totebo-Yxered.

