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Blankaholm
& Solstadström

Två småländska pärlor i Västerviks kommun



Vid Tjust skärgårds och Västerviks kommuns sydligaste utpost ligger 
Blankaholm och Solstadsström, två pärlor starkt präglade av sin omedelbara 
närhet till havet, vid Gåsfjärden i Östersjön. Ta en promenad i Blankaholms 
gästhamn, ät på gästgiveriet, proviantera hos den lokala livsmedelsaffären 
innan du hyr en kajak och ger dig ut på upptäcktsfärd i arkipelagen. 

Solstadström, med ena benet i Misterhult skärgård, är ett riktigt sommar-
paradis och ett villaområde för åretruntboende har växt fram på Notudden. 
Sommartid bjuds det upp till dans i Folkets park, intakt sedan 1926.

Välkommen!

OM BLANKAHOLM
Blankaholm är ett idylliskt 
skärgårdssamhälle i kommunens 
sydligaste del. Blankaholm växte 
upp kring ”sågen”. Den startades 
omkring 1890 och blev med tiden 
en av Sydsveriges större. 1946 
drabbades delar av sågen av en 
omfattande brand, men byggdes 
upp på nytt. Sågen lades ned 
1979 och idag återstår endast ett 
betongfundament av byggnaden,  
i anslutning till marinan.

Idag har Blankaholm runt 160 
invånare och i samhället finns 
bland annat förskola, butik, 
gästgiveri, kafé och camping. 
Ta en vandring på Blankaholms-
slingorna. Den ena är en fin 
promenadstig i naturreservatet 
och den andra slingrar sig upp på  
Majkaseberget – 54 meter över 
havet – med en hisnande utsikt 
över skärgården. 

”En rogivande 
bygd med  
ett aktivt 

föreningsliv 
och engagerade 

invånare”

Blankaholms lanthandel  
– bygdens hjärta

Varför har du valt att bo i Blankaholm?  
– Det är en rogivande bygd med ett aktivt 
föreningsliv och engagerade invånare. Sen är 
det ju nära till skärgården och båtlivet.

Hur skulle du beskriva Blankaholm/
Solstadström med några meningar?   
– Jag valde att bosätta mig i en lugn by med 
stort attraktionsvärde och framtidsutsikter. 

Vilka är fördelarna med att driva 
företag här?  
– Man har mycket egentid och det är nära 
till jobbet. Kunderna är mycket trevliga!

Vad är ditt absoluta smultronställe?
– Det finns säkert flera men jag letar 
fortfarande efter min favorit.

LARS LINNÉ, LANTHANDLARE 
Lasse ville ha ett lugnare liv och komma bort från storstaden. I november 
2017 tog han över lanthandeln i Blankaholm.

LARS 
LINNÉ



Upptäck Blankaholm   och Solstadström
  till  fots eller   med cykel

1. Gästhamn
2. Lanthandel
3. Gästgiveri
4. Sporthall, fotbollsplan
5. Majkaseberget
6. Blankaholmsslingan
7. Boulebana
8. Badplats, camping
9. Blankavikens naturreservat
10. Glasbacken – konst
11. Blanka Holme
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6. VANDRA PÅ 
BLANKAHOLMS-
SLINGAN
Blankaholmsslingorna är 
två olika slingor bredvid 
varandra som kan avnjutas 
antingen enskilt eller i 
ett svep. Ta dig uppför 
Majkaseberget och njut  
av utsikten över havsviken  
Starta och avsluta vid 
sporthallen.

E22

17. GRUSIGA TAG
Cykelleden tar dig 
från Västervik via 
Skaftet och genom 
Blankaholm och 
vidare söderut.
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RIKT FÅGELLIV
Vid utsiktsplatserna har du stor 
chans att se fiskgjuse, havsörn, 
ormvråk, mellanskarv (ålkråka/ 
havstjäder) och olika måsfåglar.

BAD OCH FISKE
Välj sand mellan tårna, solvarma
klippor eller ta ett dopp från 
någon brygga. Valen är många. Ta 
med fiskespöt så kanske abborren 
nappar. Eller testa att sportfiska, 
du kan få en trekilos id (eller ”ört” 
som den också kallas) på kroken.

BESÖKSMÅL OCH SEVÄRDHETER
12. Jättegryta
13. Rastplats, utsikt Maren
14. Folkets park
15. Lekpark
16. Holmers Konsthall
17. Ostkustleden från Västervik 
och 18. från Oskarshamn (cykel)
19. Kungen fiskar, betongstaty
20. Minnesmärke på berget, 
från vägens tillblivelse.
21. Bensinmack, kafé och mat
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ETT RIKT FÖRENINGSLIV FÖRETAG I BYGDEN
I Blankaholm och Solstadström finns flera föreningar och organisationer 
som skapar aktiviteter och utveckling.

BLANKAHOLMS BOLLKLUBB – BBK 
med anor från 1927. Föreningen har en  
sporthall,  motionsslingor, styrketränings-
redskap och bastu. Friskis och svettis-
gympa, bågskytte och Sussis träning.
WEBB  blankaholm.nu/bbk  
FACEBOOK  BlankaholmsBk 
KONTAKT Birgitta Homberg, 073-0601041

BLANKAHOLMS DAMKLUBB 
är huvudansvarig vid det årliga 
midsommarfirandet i Radhusparken och 
julgransplundringen. Ger möjlighet till alla 
att ta simborgarmärket.
KONTAKT Kerstin Malmberg, 070-2212330

STRÖMMENS BÅTKLUBB har 
klubbhus samt brygga vid sundet in till 
Solstadström.
WEBB  strommensbatklubb.se
KONTAKT  070-7287157

FOLKETS HUS-FÖRENINGEN driver 
Solstadströms Folkets Park. Den 
traditionella folkparken är belägen på en 
vacker plats nära vattnet och har funnits 
sedan 1926. Varje midsommardagskväll 
dansas det till levande dansband. 
Lotterier, chokladhjul, varm korv och 
ansjovismackor allt enligt tradition.
KONTAKT Tomas Palmgren, 073-4442269

LRF med många lantbrukare i trakten 
finns också en aktiv LRF-krets.

BLANKAHOLMS–SOLSTADSTRÖMS 
SAMHÄLLSFÖRENING har syftet:

–  Att värna om samhällena Blankaholms  
 och Solstadströms fortbestånd
–  Att verka för tillskapandet av en bättre 
 samhällsbild och att öka trivseln för de 
 boende i samhällena
–  Att göra samhällena attraktiva för  
 inflyttning och för en ökad turism
–  Att verka för lokalisering av nya företag 
 till orten
–  Att slå vakt om förskola, affär och 
 serviceinrättningar
–  Att eftersträva bästa möjliga samarbete 
 med de kommunala myndigheterna.
ARBETSGRUPPER Detaljplanegrupp 
Hantverksmarknadsgrupp, Boulegrupp, 
eller ”strån” julgran, flaggning, vandrings-
led, valborgsmässofirande med mera.
KONTAKT Per-Olof Bjerkhaug, ordförande, 
070-600 68 38

FAKTA
•  Cirka 160 invånare  
 (som tiodubblas sommartid).
•  Ny samåkningsparkering vid E22.
•  Lokaltrafik 1 gång/tim till 
 både norr och söder.
•  Bensinstation E22 vid Bälö.
•  Latrintömning för båtar.
•  Camping och badplats
•  Bokbåk från biblioteket.

ABECTOR AB Pallfabrik 0490-701 85

ANDERS LACK & PLÅT
Fixar allt, reparerar och svetsar. 0490-709 04 

BLANKAHOLMS GÄSTGIVERI 
Mat och logi. 070-607 01 87
www.blankaholmsgastgiveri.se  

BLANKAHOLMS BAD  
& NATURCAMPING  
Stugby, bastu och skärgårdsturer.  
www.blankaholmscamping.se 070-160 20 20

BLANKAHOLMS GÄSTHAMN
Glasskafé, matservering, stugor, 
ställplatser och gästhamn. 070‐539 93 14 
www.blankaholmsgasthamn.nu 

BLANKAHOLMS LANTHANDEL 
Apotek-, systembolagutlämning, 
servicepunkt, medborgar- och turistservice. 
Pizzaavhämtning, grillad kyckling, delikatess- 
disk, svenska lokalproducerade råvaror. 
www.blankaholmslanthandel.com  
0490-700 12

BOFALL ENTREPRENAD
Snöröjning, rundbalspressning med mera. 
Sune Karlsson, 070-377 30 05

BÅTPLATSEN SVERIGE AB 
Vinterförvaring båtar, bryggplats med mera. 
Robert Kalsås 076-030 36 00

GLINDRA – HÄLSA OCH VÄLMÅENDE
Massage, koppning, reikihealing.
070-460 21 12

GÖSTA HOLMERS KONSTHALL 
Galleri huset 070-607 01 87 

HARMONI MASSAGE OCH 
ANSIKTZONTERAPI
070-175 32 02 elisabetze@telia.com

KONST PÅ GLASBACKEN Ateljé 
Blankaholm och Solstadström 073-181 03 40

MICHAEL DAHLIN – ARKEOLOGI OCH 
KULTURLANDSKAP
www.dahlinarkeologi.se 070-253 27 02

LL SAKER & TING Möbler och inredning. 
egenodlad chili, hemkokt sylt och marmelad 
www.llsakeroting.se  0707-30 30 24  
Var vänlig tag kontakt före besök.

SAAL TREPPEN Trapptillverkning
www.se-treppen.de Stefan 070-160 20 20

SMÅLANDSKAP TRÄDGÅRDS- 
OCH LANDSKAPSPLANERING 
Trädgårdsdesign. www.smalandskap.se 
Karin Abramsson Larsson på 070-634 11 93

STÄMSHULT STUGBY
Stuguthyrning och kafé. 076-172 08 83
www.stamshult stugby.se 

TJUST KONSERVATORTJÄNST
Kolbjörn Borgen 070-531 79 01

VI BRYR OSS SMÅLAND  
CAFÉ FENIX BÄLÖ 
Hemlagat, catering, städ & fix, gräsklippning
076‐168 18 70
www.vibryross.org

KARIN, EGENFÖRETAGARE 
SMÅLANDSSKAP



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. 

Västerviks åretruntöppna 
turistbyrå hittar du i Rådhuset, 
Stora Torget, mitt i Västervik. 
Turistinformationen i 
Loftahammar är öppen 
sommartid. Utöver det finns 
flertalet servicepunkter 
runt om i kommunen där 
du får personlig service 
och turistinformation, där 
Blankaholms Lanthandel är  
en sådan servicepunkt.

TURISTBYRÅ

Broschyren är framtagen 2020 av Västervik Framåt 
i samarbete med föreningar och företag i Blankaholm.

VÄSTERVIKS TURISTBYRÅ
Rådhuset, Stora Torget 4 

593 33 VÄSTERVIK 
0490–875 20 

turist@vastervik.com 
vastervik.com 


