
Överum
En småländsk pärla i Västerviks kommun



Överum är beläget i nordvästra delen av Västerviks kommun, inte långt 
från gränsen till Östergötland. Mellan sjöar, skogar, åkrar, ekbackar och 
bergknallar, där ligger Överum, ”den vita staden”, med sina sju kullar. Ett 
lugnt och rofyllt samhälle, med både små och stora företag och ett rikt 
föreningsliv. Här finns närhet till naturen med möjlighet till jakt, fiske och 
skogspromenander. Västervik, Linköping och Norrköping ligger inom rimligt 
pendlingsavstånd. Riksvāg 35 går genom samhället, men Överum är så 
mycket mer än det lilla som man hinner se från bilen. 

Välkommen!

 OM ÖVERUM
Benämningen ”den vita staden” 
kommer från tiden när bruket 
började upplåta mark för 
egnahemsbyggen, företrädesvis 
vitrappade hus där ordning och 
reda skulle råda. Bruksmiljön, där 
även kyrkan ingår, är byggd i så 
kallad Tjustempir. 

Redan 1390 finns platsen omnämnd, 
då som Öfrarum. 1655 anläggs 
Överums bruk av vallonerna 
Abraham och Hubert de Besche 
och deras svåger Henrik de Trij. 
Malmen, skogen och fallhöjden 
mellan de två sjöarna Såduggen 

och Ryven gjorde platsen lämplig 
för verksamheten. Under de 
första hundra åren tillverkades 
tackjärn och kanoner (styckebruk). 
1776 erhålls privilegium på 
en manufaktursmedja och 
tillverkningen breddades till bland 
annat spik och hästskor. 1851 
startas serietillverkning av plogar. 
1981 lades gjuteriverksamheten ner 
efter 326 års kontinuerlig drift. Än i 
dag tillverkas det plogar i Överum 
och sedan 2016 är CNH Industrial 
ägare. 1880 invigdes järnvägen av 
konung Oscar II och 1991 öppnades 
järnvägshållplatsen Överums bruk. 



”Om man inte vill stå vid spisen och laga 
mat när man har gäster, så går man till 

Överums restaurang och bjuder på maten. 
På så vis får alla äta det de tycker om!”

”Som vid en piazza i Italien...”

TIPS FRÅN EN ORTSBO

Vid Piazzan ligger trevliga Överums 
restaurang som drivs av Mariwan 
Jamal.
Mariwan kom till Överum 2006 och 
började då baka pizor i Pizzeria 12:ans 
lokaler bredvid Coop. Så småningom 
insåg han att det fanns behov av en 
restaurang och 2018 blev lokalerna 
på andra sidan Piazzan lediga. Han 
beslutade att slå till och när renoveringen 
var klar kunde en ny, fräsch restaurang 
invigas.

Vad finns på menyn? 
– Förutom pizza kan man idag beställa 
dagens rätt eller något från à la carte-
menyn. Restaurangen har fullständiga 
rättigheter och är öppen alla dagar utom 
måndagar. 

Varför ska man besöka er? 
– Att sitta på uteserveringen en 
sommarkväll och lyssna till porlet från 
fontänen, känns nästan som att befinna 
sig på en äkta piazza i Italien!

Under många år sörjde bruket för 
det mesta på orten, allt ifrån skola 
och sjukvård till präst och kyrka. 
1931 blev Överum egen kommun 
och församling. 1971 övergick 
Överum till Västerviks kommun. 
Överums kyrka byggd 1872 är 

länets enda bevarade brukskyrka. 
Gamla kyrkan, ”doktor Fjellstedts 
kyrka” flyttades vid nybyggnationen 
och är i dạg församlingshem. 1934 
upplät bruket tomter för egnahem, 
innan dess ägdes alla bostäder av 
bruket. 
I dag består Överum till största 
del av vidsträckt villabebyggelse. 
I mitten av 50-talet byggdes 
piazzan, och var ett blomstrande 
handelscentrum under 
brukets storhetstid. Idag finns 
livsmedelsbutik, restaurang och 
hälsocentral på platsen.



3. VALLONEN  
– EN SAMLINGSPUNKT
Vallonen, Överums folkpark, invigdes 
nyårsafton 1959. I dag ägs den av 
föreningen Överums Folkpark EF och 
har både utescen, teaterscen med 
orkesterdike. Folkparken får idag ta in  
500 personer.

Upptäck Överum till fots eller med cykel

2
1

AKTIVITETER I NATUREN
Här finns en mängd utomhus- 
aktiviteter. Överums sportfiske-klubb 
tipsar om ett flertal fiskesjöar. Fina 
badplatser hittar du vid Jonsäng och 
Ryvenäs. Motionsspår med belysning 
finns vid Idrottshallen. Gillar du klättring 
är Råsklippan ett måste!
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Upptäck Överum till fots eller med cykel

16. VANDRINGS- OCH 
CYKELLEDER
Vackra Holmsjöleden, går i skogsmark 
runt Holmsjön. Leden är knappt en 
mil och ansluter till Tjustledens etapp 
8. Ryvenäsleden är 4 kilometer lång 
utmed sjön Ryvens strand. När du 
cyklar Sverigeleden passerar du 
Överum på etapp 25.

1. Badplats Jonsäng
2. Fiskesjöar; Såduggen, 
 Ryven, Bottengölen, 
 Holmsjön
3. Vallonen
4. Blombergs Livs
5. Bensin och bilverkstad
6. Piazzan; Coop, Överums  
 restaurang, lekplats. 
7. Bruksmiljön och kyrkan
8. Åpromenaden
9. Bruksmuseum,hembygds- 
 gård, Pavelund

15. RYVENÄS
Gården Ryvenäs med anor från  
1700-talet används idag till fritids-verksamhet, 
midsommarfirande och som festlokal med 
boendemöjlighet. Sedan 1973 ägs området 
av Västerviks kommun – med syftet att 
allmänheten skulle få tillträde – och förvaltas 
av Föreningen Ryvenäs Fritidsegendom. 
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10. Församlingshem
11. Bruksvallen, idrottsplats,  
 elljusspår.
12. Råsklippan, klätterklippa
13. Hållplats buss/järnväg
14. Skidbacke, Hållerstorp
15. Ryvenäs samt badplats
16. Vandringsleder
17. Eklandskap Ekoxen
18. Magasin 13
19. Laddstoppet
20. Hälsocentral

2

2

16



ÖVERUMS TENNIS- OCH BOULEKLUBB
Inne- och utomhusbanor.

ÖVERUMS IK En pigg 100-åring. Fotboll för 
barn och vuxna.

IBF ANTWARDEN
Innebandy för barn och vuxna.

ÖVERUMS GYMNASTIKFÖRENING

ÖVERUMS HEMBYGDSFÖRENING
Hammarsmedjan, hembygdsgården och 
Pavelund. Hemsida: overumshembygd.se

PRO ÖVERUM–DALHEM 
Hemsida: pro.se (sök lokal förening) samt 
PRO-kören.

ÖVERUMS PISTOLKLUBB
Hemsida: overumspk.se

ÖVERUMS SPORTFISKEKLUBB
Fiskekortsförsäljning Blombergs livs.

ÖVERUMS HÄSTSPORTFÖRENING
Hemsida: overumshastsport.se

ÖVERUMS 
KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING

ÖVERUMS SKYTTEFÖRENING
Hemsida: overumsskytteforening.se

FÖRENINGEN RYVENÄS FRITIDS-
EGENDOM
Hemsida: ryvenas.com

• 1 148 invånare (2021)
• Kollektivtrafik till Västervik och 

Linköping
• Livs och bensin 
• Fritidshem, skola f–6 fritidsgård 
• Bibliotek 
• Äldreboendet Ekhamra
• Bad- och idrottsplats
• Verkstadsindustri
• Vårdcentral 

ÖVERUMS MUSIKKÅR
Hemsida: overumsmusikkar.se

FILADELFIA ÖVERUM
Gudstjänster, bönesamlingar och 
barnträffar. Hemsida: filadelfiaoverum.se 

SVENSKA KYRKAN
Gudstjänster, ”Kyrkis”, barnträffar.  
Hemsida: svenskakyrkan.se/norratjust

ETT RIKT FÖRENINGSLIV
Föreningar och organisationer som skapar  

aktiviteter och sammanhållning. 

FAKTA



Sedan sju år driver Kenneth och Karin 
Bjälkenfalk butiken Magasin 13, full med 
antikviteter och kuriosa och med kunder 
från när och fjärran. 

Allt startade med en skivbutik i Stockholm 
1969. (Men letar du efter vinyl? Ta en titt 
bland skivbackarna!) 

ASTRAKANEN VÅRDCENTRAL 
0481-696 96 
AC HEM & FLYTTSTÄD 073-066 11 31

BLOMBERGS ALLTJÄNST  
Snöröjning etc. 070-570 17 33 

BLOMBERGS KIOSK OCH LIVS Livs, 
tidningar, paketombud, försäljning av 
fiskekort, pellets 0493-301 27

CJ TEKNIK Delar till traktorvagnar etc. 
070-600 34 42

CNH INDUSTRIAL ÖVERUM 
Plogtillverkning. 0493-361 00

COOP Livsmedel, paketombud Postnord, 
ombud Systembolaget, receptfria mediciner
(förkylning och allergi) 0493-303 82

EK PLÅTPRODUKTER Skruv till  
sågverk etc. 0493-300 90

EMMA’S HÅRKÄLLA 070-447 83 83

FREDRIK SAHLINS BYGG 070-517 29 32

ÖVERUMS FOLKPARK EK. FÖR. 
vallonen.se

GERTS BYGG & FASTIGHETSSERVICE
073-074 45 46

JOSEFS DÄCK 070-365 74 09

KABO ELEKTROLINDNING 0493-300 33

LADDSTOPPET BURGARE & CAFÉ 
Kafé och laddstolpar. 073-071 80 37

MAGASIN 13 Antikt och kuriosa  
0493-311 32, 070-733 13 83

MAJAS KLIPPHÖRNA 0493-300 54

MARTIN ALMS BILSERVICE Däckservice, 
AD-bilverkstad. 0493-309 90

QSTAR Automatpumpar, drivmedel.

SALONG KERSTIN 0493-310 70

THE GREENHOUSE OF WALTMAN
Musik, konst och litteratur 070-040 84 99

TJUST ENTREPRENAD Husdränering, 
schaktning 0493-302 05, 070-661 02 05 

TMT–TJUST MASKINTEKNIK 0493-303 80

VÄDERSTAD COMPONENTS
Slitdelar till jordbruksmaskiner 0493-534 10

ÖVERUMS RESTAURANG À la carte, 
pizza, alkhoholrättigheter. 0493-301 30

ÖVERUMS STÄD & FÖNSTERPUTS
072-152 05 60

MAGASIN 13 – tror på  
det personliga mötet

Varför Överum? 
– Det är så lugnt och fridfullt här. Sen 
hittade vi huset med stort H! Bra läge och 
bostad och affärslokal i samma hus. 

FÖRETAG I ÖVERUM 
Tillverkning, entreprenad, service och handel.



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 service-
punkter runt om i kommunen 
där du får personlig service och 
turistinformation.

Denna broschyr är framtagen 
2022 av Västervik Framåt och 
Västerviks kommun i samarbete 
med föreningar och företag i 
Överum.

VÄSTERVIKS TURISTBYRÅ
Rådhuset, Stora Torget 4, Västervik 

0490-875 20  
turist@vastervik.com 

vastervik.com

Ryvenäsleden


