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Hjorted

En småländsk pärla i Västerviks kommun

M

Välkommen!
Hjorted – de stora skogarnas och många sjöarnas socken. Beläget mitt
i den småländska idyllen med nästan lika långt till Västervik, Vimmerby
och Oskarshamn. Ett aktivt och levande samhälle med många föreningar
och aktiviteter under årets gång. Här finns förskola och skola upp till
6:e klass, mataffär, handelsträdgård, badplats, brandkår, bensinstation,
Mopedmuseum och inte bara ett utan två äldreboenden. Under de
senare åren har samhället fått fiber indraget och 2019 stod äntligen
Generationsparken färdig mitt i Hjorted. Detta efter ett samarbete mellan
Hjorted GOIF, Västerviks kommun och Tjustbygdens Sparbank.

HJORTEDS HISTORIA
Hjorted ligger vid den gamla
riksväg 4, vid sjön Hjorten. Byn
kom till redan på medeltiden då
det anlades en bro på platsen, då
det här fanns ett smalt sund. Vid
brons norra fäste växte sedan en
kyrkby fram.
En halvmil nordväst om Hjorted
gick
smalspårsbanan
mellan
Västervik och Hultsfred. Här
byggdes Hjorteds station 1879.
Men den platsen utvecklades

aldrig till något stationssamhälle,
utan byn blev kvar där den låg.
Stationen såldes av SJ till privata
ägare år 1968 men stationen brann
tyvärr ner sommaren 2015.
Det var i Hjorted som Tjustbygdens
första sparbank startades på
1860-talet. 100 år senare slogs
den ihop med Blackstads, Loftas,
Loftahammars, Gamlebys och
Västerviks sparbank för att då bli
Tjustbygdens Sparbank.

”En fin och
mysig plats
med mycket
sjöar och
nära till
skog och
mark”
ROGER HAGELIN

Roger Hagelin och Linda Oskarsson.

Handelsträdgården
– inte bara blommor
ROGER HAGELIN om Hjorted.
Hur skulle du beskriva Hjorted?
– Jag skulle vilja säga att Hjorted är
den vackraste platsen i Sverige. En fin
och mysig plats med mycket sjöar och
nära till skog och mark. Något jag
rekommenderar är att ta en promenad
på Tjustleden som går i skogarna runt
Hjorted. Nu när vi återigen har en
livsmedelsaffär gör det gott för vår
verksamhet, fler saker som drar folk hit
och som sedan gynnar hela samhället.
Mycket turister som hittar hit, vilket är
roligt.
Ett ställe man inte får missa?
Rastplatserna som finns vid vattnet längs
med Falsterbovägen, där kan man sitta

och ta en fika och njuta av sjön och den
fina naturen.
Berätta om er verksamhet?
Hjorted Handelsträdgård startades
upp 1950 av min far och var ett
familjeföretag ända fram till 2017 då
det blev ett aktiebolag då även nya
ägaren Linda Oskarsson tillkom.
Vår verksamhet har öppet året runt.
Största tiden är på våren med alla
utplanteringsväxter. Sommaren är det
mycket grönsaksodlingar. Det görs
blomsterarrangemang till bröllop och
begravningar. Vi är också ombud för
apotek och Systembolaget.

Hultserum

11. MOPEDMUSEUM MED
50–70-TALSNOSTALGI
Vackra fordon i fantastisk miljö
och en känsla av hela vårt
förra sekel. Ett museum med
över 100 fordon och kuriosa,
väl värt ett besök.
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SUGEN PÅ FISKE?
Fiskekort krävs i sjöarna
runt Hjorted och köps
hos Handelsträdgården.
Till hösten arrangeras
kräftfiske av Hjorteds GoIF.

Gissebo
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15. VIRUM ÄLGPARK
– NÄRKONTAKT
MED SKOGENS
KONUNG

Träffa älgar och hjortar
i deras egen miljö och
kom så nära djuren att
det går att både mata
och klappa dem – och
kanske sno en puss!
Älgparken ligger 15
minuters bilresa från
Hjorted.
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Spårö

Horn
Ytterhult
Åldersbäck

Badplats Hjorten
9. Kyrka
Badplats
Öbälen
10. Motionsbana
Sundsholm
Rössle
Bensinstation
11. Mopedmuseum
Getterums by
12. Skola
Tovehult etapp 2
Lanthandel
13. Tjustleden
16. GENERATIONSPARKEN
lekpark,
Handelsträdgård
14. Uvberget
Hultö boule och bollsport för alla.
Slingsö
Hembygdspark
15. Virum Älgpark
Idrottsplats
16. Generationspark
Strandbo7. HEMBYGDSPARKEN
Flatholmen

Vår fantastiska park med
Äskestock

våffelservering. Här arrangeras
olika aktiviteter som motor- och
hantverksdag, gudtjänster och
utställningar.
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13. VANDRA
TJUSTLEDEN
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Tjustleden löper vackert
genom hela kommunen
och leder även förbi
Hjorted och Getterum
som troligen varit
bebott sen stenåldern
och omges av talrika
fornlämningar.

Hjorten
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ETT RIKT FÖRENINGSLIV
HJORTED GOIF
Sedan år 2000 har Totebo IF och
Hjorted GoIF gemensamma lag inom
fotbollen, både för ungdom och senior.
Utöver fotboll anordnas luftskytte,
barnaktiviteter och andra tillställningar
under året. Föreningen består av flera
sektioner som tillsammans arbetar för att
Hjorted ska bli så bra det bara kan.
HJORTEDS HEMBYGDSFÖRENING
Omfattar även Totebo och Yxered.
Föreningen arrangerar vandringar för
att visa bygdens kulturarv. Vid den fina
Hembygdsparken, som ligger precis
ovanför sjön Hjorten, arrangeras allt
från våffelservering till Motor- och
hantverksdagen och midsommarfirande
som lockar många, både boende i
samhället och många utifrån.

Getterum går Tjustleden, start i
Mörtfors och vidare norrut genom
Hjorted och till Östergötland. En
20 km lång cykelled utgår från
Bygdegården i Getterum genom
Österhult på slingrande grusvägar
vidare runt Gissjön mot de natursköna
markerna runt byn Gissebo. Leden
fortsätter sedan norrut och passerar flera
vackra sjöar.
SVENSKA KYRKAN
Hjorted startade som en kyrkby och
har fortsatt vara en by med mycket
aktiviteter från Svenska kyrkans håll.
Här finns körer i olika åldrar, barn- och
ungdomsgrupper och välbesökta
”Måndagsmat” en matservering där
alla generationer samlas för att äta mat
tillsammans i församlingshemmet.
FÖRÄLDRAFÖRENINGEN
Hjorted har en stark föräldraförening
som anordnar många barnaktiviteter.
Glass till skolstarten i augusti, ugglejakt
och bio på höstlovet och påsklopp.
Föräldraföreningen har fixat mycket
på skolgården, en lek-bensinstation,
hinderbana och solskydd över
sandlådan.

GETTERUMS INTRESSEFÖRENING
Getterum ligger 5 km söder om Hjorted.
Intresseföreningen driver Bygdegården
som är bygdens naturliga samlingsställe.
Går utmärkt att hyra inför stora och
små tillställningar såsom möten, dop,
bröllop och andra fester. Här anordnas
även höstmarknad, luciafirande samt
friluftsaktiviteter med mera. Genom

BETELFÖRSAMLINGEN
Församlingen bildades 1942 och
tillhör Evangeliska Frikyrkan. 1944
inköptes dåvarande mejeriet i Hjorted
som blev dagens Betelkapell. Där
hålls gudstjänster och kafékvällar med
inbjudna talare. Med hjälp från boende
i Hjorted med omnejd sänds matpaket
till Litauen varje jul och stöd till en
flickskola i Kairo.

FÖRETAG I BYGDEN
ANAS YOGA & MEDITATION
072-567 29 84

SMÅLANDS MARKTEKNIK
– Gräventreprenör 072-204 01 83

GISSEBO GÄRDESGÅRDAR
070-528 51 87

SMÅLANDSOLJA Linoljetillverkning,
båtbyggeri. 073-840 46 16

HJORTEDS HANDELSTRÄDGÅRD
Växter, samt ombud för apotek och
systembolag. 0490-600 94

STALL BJÖRKHULT
073-560 53 67

HJORTEDS MOPEDMUSEUM
073-998 18 81

TJUST GRÖN OMSORG
– Daglig verksamhet inom omsorg
073-051 67 07

HJORTEDS VVS & BYGG
073-094 46 49

TRYGGBO – Fastighetsservice
0490-600 06

IDYLLISKA SMAKER – Vinimport av
italienska viner. 076-305 99 83

TYRELSVIKS ENTREPRENAD
070-591 86 68

JK MASKIN 070-482 63 43
KARINS ENERGIKÄLLA
070-224 54 69
KIM & FELIX BYGG – Byggföretag
073-075 51 43
LARSSONS MEKANISKA
– Verkstad 0490-600 90
NÄRA DEJ – Livsmedelsbutik
0490-619 99
QSTAR 011-28 00 00

EN ORT – TVÅ ÄLDREBOENDEN
Nynäsgården – särskilt boende med 25
lägenheter, stor trädgård gångväg till sjön,
brygga och båt. Får i hagen sommartid och
kräftskiva. Sundsgården – vackert beläget vid
sjön med 20 lägenheter och trygghetsplats.
Närhet till naturen med boulebana och runt
knuten ligger hembygdsparken.

HJORTEDS
SAMLINGSPUNKT
Mitt i Hjorted hittar vi Nära Dej – affären där det
finns diverse livsmedel och kaféservering. Butiken är
även Servicepunkt, där man kan få information om
det mesta i kommunen. Telefon: 0490-619 99

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 Västerviks
Turistbyrå hittar du på Stora Torget
i Västervik. Turistinformationen i
Loftahammar är öppen sommartid.
Utöver det finns flertalet
servicepunkter runt om i
kommunen där du får personlig
service och turistinformation.
Nära Dej i Hjorted är en sådan
servicepunkt.

Denna broschyr är framtagen 2020
av Västervik Framåt och Västerviks
kommun i samarbete med
föreningar och företag i Hjorted.

VÄSTERVIKS TURISTBYRÅ

Rådhuset, Stora Torget 4, Västervik
0490-875 20
turist@vastervik.com

vastervik.com

